
Město Rokytnice nad Jizerou  
  

OO  ZZ  NN  ÁÁ  MM  EE  NN  ÍÍ  
 
     V souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Město 
Rokytnice nad Jizerou na základě rozhodnutí rady města ze dne 26. 3. 2018  
 

ZZÁÁMMĚĚRR  PPRROONNÁÁJJMMUU    

VVÍÍCCEEÚÚČČEELLOOVVÉÉHHOO  KKAABBEELLOOVVÉÉHHOO  RROOZZVVOODDUU  VV  RROOKKYYTTNNIICCII  NNAADD  JJIIZZEERROOUU  
 

1. Předmět pronájmu: 
Víceúčelový kabelový rozvod (dále jen VKR) se nachází na území města Rokytnice nad Jizerou 
v katastrálních územích Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice nad Jizerou a Rokytno v Krkonoších. 
Územní rozsah VKR je patrný ze zákresu VKR do katastrální mapy, který je přílohou č. 1 tohoto 
oznámení (Priloha_c1_Mapa_VKR_RnJ.pdf).  Počet aktivních účastnických zásuvek se základní 
nebo rozšířenou programovou nabídkou TV byl k 31. 12. 2017 831 uživatelů. Počet aktivních 
účastnických zásuvek s internetovým připojením byl k 31. 12. 2017 223 uživatelů. 
 
Pro získání dalších informací o technických parametrech VKR, případně dalších informací 
souvisejících s předmětem pronájmu může zájemce kontaktovat následující kontaktní osoby: 

Ing. Petr Matyáš, starosta města, tel.: 481549316, email: starosta@mesto-rokytnice.cz 

Petr Kadavý, místostarosta města, tel.: 481549327, email: mistostarosta@mesto-rokytnice.cz 
  

2. Podmínky pronájmu   
 
2.1. Oprávnění k provozování VKR: 

• Nájemce musí mít platné licence pro poskytování připojení k síti internet a šíření televizního 
vysílání prostřednictvím VKR na území města 

• Nájemce musí mít platné oprávnění k provozování převzatého vysílání prostřednictvím VKR na 
území města 

• Nájemce musí mít platné oprávnění k provozování programu Infokanál Rokytnice nad Jizerou, 
šířeného prostřednictvím VKR na území města  

• Nájemce musí být zapsán zápisu v evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání 

• Nájemce musí být oprávněn, v souladu se zákonem k podnikání v elektronických komunikacích na 
území České republiky (zajišťování veřejných komunikačních sítí, poskytování služeb 
elektronických komunikací) 
 
2.2. Nájemní doba 

• Nájemní doba - 15 let. 
 
2.3. Výše nájmu 

• Výši nájmu nabídne uchazeč – do výše nájemného musí být promítnuty požadavky na vynaložené 
investice nájemce (viz. bod 2.5. tohoto oznámení) – investice tak nebudou předmětem žádného 
následného finančního vypořádání při ukončení doby nájmu.  

• Výše nájmu je jedním z kritérií pro hodnocení nabídek. 
 
 
 



 
2.4. Provozní podmínky 

• Nájemce poskytne bezúplatně jeden kanál kabelové televize k provozování MÍSTNÍHO 
INFOKANÁLU – provoz infokanálu si bude zajišťovat město na své náklady 

• Nájemce bude v rámci televizního vysílání nabízet programové nabídky v rozsahu  stávajících 
nabídek poskytovaných městem a za obdobné ceny jako stávající nabídky poskytované městem 
(stávající nabídka: Základní nabídka TV – 29 programů – 125,-/měs. s DPH, Rozšířená nabídky TV 
– 56 programů - 290,-/měs. s DPH). Nájemce je oprávněn promítnout do výše úplaty navýšení 
cen služeb třetích stran. V případě, že by v nabídce základní nebo rozšířené mělo dojít ke změně, 
tak je nájemce povinen získat souhlas pronajímatele k tomuto kroku (důvodem může být zásadní 
změna na trhu programů, legislativa, neúměrné náklady do nové technologie). Nájemce musí 
tyto situace vždy kompenzovat náhradou jinými programy se souhlasem města. 

• Náklady na změny technologie TKR vyvolané změnami formátů vysílání, změnami nabídky TV a 
např. změnami nabídky poskytovatelů programů nese nájemce. 

• Nájemce nabídne nejpozději od 1.1.2019 internet za obdobné ceny jako stávající nabídka města 
(Stávající tarify: Ekonom - 4/1 Mbit, agregace 1:20, 250,- kč/měs., Domácnost 1 - 8/1 Mbit, 
agregace 1:6, 300,- Kč/měs., Domácnost 2 - 16/2 Mbit, agregace 1:6, 500,- Kč/měs., Domácnost 3 
-  24/4 Mbit, agregace 1:6, 800,- Kč/měs.). Nájemce přitom musí dodržet minimálně následující 
parametry: 
50 Mbps – 50 Mbps download, 5 Mbps upload, agregace 1:4 
100 Mbps - 100 Mbps download, 10 Mbps upload, agregace 1:4 
150 Mbps - 150 Mbps download, 15 Mbps upload, agregace 1:4 
150+ Mbps – 180-200 Mbps download, 18-20 Mbps upload, agregace 1:4 

• Nájemce může nabídnout další nabídky - možnost pevného telefonu (volání v městě zdarma),  
IPTV, … 

• Nájemce bude zajišťovat vyjadřování k existenci sítí ve vztahu k VKR do správních řízení a dále 
zajišťovat vytýčení sítě VKR pro stavebníky a stanovovat podmínky pro provádění prací v blízkosti 
VKR tak, aby byla zajištěna jeho dostatečná ochrana 

• Nájemce bude povinen vždy do 31. dubna předložit městu Zprávu o stavu majetku VKR za 
uplynulý kalendářní rok, která obsahuje zejména údaje o technickém stavu pronajatého majetku, 
údaje o vložených investicích, technickém zhodnocení, opravách, údaje o počtu poruch, údaje o 
počtu napojených uživatelů, údaje o změnách v poskytovaných službách, cenách apod. 

• Nájemce zajistí vyhotovení pasportu sítě – pasport VKR. 
 
 
2.5.  Povinné investice nájemce a další podmínky pronájmu 

• Nájemce bude oprávněn a povinen vložit do VKR investice za účelem rekonstrukce a řádného 
provozování sítě v souladu s provozními podmínkami (včetně investice k rozšíření hlavní stanice o 
zařízení nutné k provozování INTERNETU a zesilovačů, …) aniž by po pronajímateli požadoval 
jakoukoli kompenzaci těchto nákladů. Předpokládaná výše investic nájemce bude cca 1.000.000 
Kč za dobu nájmu. Tato částka zahrnuje zejména náklady spočívající v pravidelné obměně 
technických zařízení, která tvoří síť elektronických komunikací (zesilovače/CMTS a další zařízení), 
a to včetně zařízení, která budou součástí nových technologií v oblasti elektronických komunikací. 

• nájemce bude povinen zajistit veškeré investice, které budou nezbytné k zajištění řádného 
provozu VKR ve smyslu požadovaných provozních podmínek. 

• Nájemce bude povinen na své náklady přemístit hlavní stanici televizního vysílání (Astro, Triax) 
včetně souvisejících zařízení a klimatizační jednotky z jejího stávajícího umístění v půdních 
prostorách Základní školy do provozní místnosti umístěné v přízemí budovy. 

• Nájemce bude povinen na své náklady zajistit zprovoznění VKR v lokalitách Dolní Rokytnice Zimní 
strana v rozsahu:   

- Rozšíření VKR – Rokytnice IV stavba ROTES (okolí uhelných skladů)  

- Rozšíření VKR – Rokytnice n.J. – 3. stavba střed zimní strana 

- Rozšíření VKR – Rokytnice n.J. – Pod Kroupou zimní strana 



(odhad ceny investice z roku 2008 cca. 500.000,- Kč bez DPH) 

• Vynaložení investic bude promítnuto do výše nájemného a investice vynaložené nájemcem tak 
nebudou předmětem žádného následného finančního vypořádání mezi smluvními stranami. 

• Technické zhodnocení VKR provedené a hrazené nájemcem v souvislosti s rekonstrukcí nebo 
případným rozšířením VKR bude odepisovat nájemce, současně pronajímatel nezvyšuje o 
předmětné technické zhodnocení vstupní cenu zhodnoceného majetku, v případě ukončení 
nájemního vztahu nájemce předá VKR včetně technického zhodnocení pronajímateli bezúplatně. 
 
 
2.6. Zvýhodněné připojení k síti internet v budovách ve vlastnictví pronajímatele 

• Nájemce nabídne zvýhodněné připojení k síti internet a k televiznímu vysílání v následujících 
budovách ve vlastnictví pronajímatele a organizacích zřizovaných pronajímatelem:   

- Budova městského úřadu Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice čp. 197 (parametry 
připojení 150 Mbps download a 15 Mbps upload, agregace 1:4, služba TV Standard) 

- Městská knihovna umístěná v budově Základní školy, Dolní Rokytnice čp. 172 (parametry 
připojení 150 Mbps download a 15 Mbps upload, agregace 1:4, služba TV Standard) 

- Služebna Městské policie Rokytnice nad Jizerou umístěna v budově Základní školy, Dolní 
Rokytnice čp. 172 (parametry připojení 150 Mbps download a 15 Mbps upload, agregace 
1:4, služba TV Standard) 

- Příspěvková organizace Základní škola Rokytnice nad Jizerou sídlící v budově Dolní 
Rokytnice čp. 172 (parametry připojení 150 Mbps download a 15 Mbps upload, agregace 
1:4, služba TV Standard)  

- Příspěvková organizace Mateřská škola Dolní Rokytnice sídlící v budově Dolní Rokytnice 
čp. 210 (parametry připojení 50 Mbps download a 5 Mbps upload, agregace 1:4, služba 
TV Standard) 

- Příspěvková organizace Mateřská škola Horní Rokytnice sídlící v budově Horní Rokytnice 
čp. 555 (parametry připojení 50 Mbps download a 5 Mbps upload, agregace 1:4, služba 
TV Standard) 

- Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Pod střechou sídlící v budově Horní 
Rokytnice čp. 467 (parametry připojení 50 Mbps download a 5 Mbps upload, agregace 
1:4 služba TV Standard) 

- Organizační složka města Drobné služby sídlící v budově Dolní Rokytnice čp. 143 
(parametry připojení 50 Mbps download a 5 Mbps upload, agregace 1:4, služba TV 
Standard) 

- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou sídlící v budově Dolní 
Rokytnice čp. 333 (parametry připojení 50 Mbps download a 5 Mbps upload, agregace 
1:4, služba TV Standard) 

- Budova Smuteční síň Dolní Rokytnice čp. 281 (parametry připojení 50 Mbps download a 
5 Mbps upload, agregace 1:4, služba TV Standard) 

- Budova kulturního centra Horní Rokytnice čp. 187 (parametry připojení 150 Mbps 
download a 15 Mbps upload, agregace 1:4, služba TV Standard ) 

- Kamery městského kamerového systému v rozsahu 30 stanovišť (Parametry připojení 
každé z kamer 50 Mbps download a 5 Mbps upload, agregace 1:4) 
 

• Na tyto služby bude mezi městem a nájemcem uzavřena Smlouva o poskytování služeb, tato 
smlouva nepůjde vypovědět ani jednostranně změnit po celou dobu trvání nájemní smlouvy 

• Nabídka zvýhodněného připojení k síti internet v budovách ve vlastnictví pronajímatele je jedním 
z kritérií pro hodnocení nabídek. 

 
 
 



3. Požadavky na zpracování soutěžní nabídky 
 
3.1. Obecné požadavky na zpracování soutěžní nabídky 

• Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních - v jednom originále a v jedné kopii, v písemné 
formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě. 

• Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly pronajímatele uvést v omyl. 

• Zájemce závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku 
oznámení. 

 
3.2.  Soutěžní nabídka musí obsahovat: 

3.2.1. Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zájemce zapsán, případně doklad o oprávnění k 
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím účelu 
pronájmu. 

3.2.2. Kopii platného rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání podle 
zákona 231/2002 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, vydané 
Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, umožňující šíření převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelového rozvodu Rokytnice nad Jizerou v katastrálních územích 
Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytno v Krkonoších 

3.2.3. Kopii platného rozhodnutí o udělení Licence k provozování rozhlasového a televizního 
vysílání podle zákona 231/2002 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a vztahující se k programu Infokanál 
Rokytnice nad Jizerou šířeného prostřednictvím kabelového rozvodu Rokytnice nad 
Jizerou v katastrálních územích Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, 
Rokytno v Krkonoších. V případě, kdy zájemce nevlastní tuto licenci ke dni podání 
nabídky, předloží zájemce originál čestného prohlášení, že si zajistí vydání předmětné 
licence do 30.6.2018. 

3.2.4. Kopii potvrzení o provedení zápisu zájemce do evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání podle § 5 zákona 132/2010 Sb.o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, vydané Radou pro rozhlasové a 
televizní vysílání, umožňující poskytování audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání prostřednictvím kabelového rozvodu Rokytnice nad Jizerou  v katastrálních 
územích Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytno v Krkonoších 

3.2.5. Kopii osvědčení vydaného Českým telekomunikačním úřadem potvrzujícího, že 
fyzická nebo právnická osoba předložila úřadu Oznámení podnikání podle podle § 13 
zákona 127/2005 Sb., případně  výpis z databáze fyzických a právnických osob, které 
splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1. vedené Českým telekomunikačním 
úřadem 

3.2.6. Nabízenou výši nájmu – zájemce uvede částku v Kč, kterou nabízí za celý předmět 
pronájmu za dobu 1 roku. Výše nájmu je jedním z kritérií pro hodnocení nabídek. 

3.2.7. Nabízenou cenu zvýhodněného připojení k síti internet v budovách ve vlastnictví 
pronajímatele specifikovaných v odstavci 2.6. tohoto oznámení. Zájemce uvede cenu 
v Kč za všechny požadované služby za dobu 1 roku. Výše nabízení ceny je jedním z 
kritérií pro hodnocení nabídek. 

3.2.8. Závazný ceník a parametry služeb, které zájemce bude poskytovat koncovým 
zákazníkům – ceny a parametry služeb musí respektovat provozní podmínky 
pronájmu specifikované v odstavci 2.4. tohoto oznámení. Ceny a parametry služeb 
jsou jedním z kritérií pro hodnocení nabídek. 

3.2.9. Popis opatření pro zajištění kontinuity poskytovaných služeb – zájemce ve své 
nabídce popíše opatření a postup převzetí provozu VKR, který musí zajistit kontinuitu 
služeb, kterou jsou v tuto chvíli na základě smluv poskytovány pronajímatelem 
koncovým zákazníkům připojeným na VKR. Komplexnost a smysluplnost navržených 
opatření je jedním z kritérií pro hodnocení nabídek. 



 
 

4. Podání nabídky, lhůta pro podání nabídky 
 
Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních - 
v jednom originále a v jedné kopii. Nabídky lze podávat osobně nebo doporučeně poštou na 
adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených obálkách označených heslem: „Neotvírat –  
Pronájem VKR Rokytnice nad Jizerou“ 
 
Adresa pro doručení (předložení) nabídek je:  Město Rokytnice nad Jizerou 
       sekretariát starosty města 
       Horní Rokytnice 197 
       512 44 Rokytnice nad Jizerou 
 
Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou na 
adrese stejné, jako je adresa pro písemné doručení nabídek. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. dubna 2018 ve 12:00. Veškeré nabídky doručené po 
tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 
 

 

5. Způsob hodnocení nabídek 
 
Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jejich celkové výhodnosti, kdy hodnotícími kritérii 
bude: 
 

• Nabízená výše nájmu za dobu 1 roku 

• Nabízená zvýhodněná cena připojení k síti internet v budovách ve vlastnictví pronajímatele 
specifikovaných v odstavci 2.6. tohoto oznámení za všechny požadované služby za dobu 1 roku 

• Závazný ceník a parametry služeb, které zájemce bude poskytovat koncovým zákazníkům 

• Komplexnost a smysluplnost navržených opatření pro zajištění kontinuity poskytovaných služeb 
 

 

6. Ostatní podmínky 
 

• Nabídky, které nebudou splňovat podmínky uvedené v tomto oznámení, budou z dalšího 
projednávání vyřazeny. 

• Otevření obálek a vyhodnocení nabídek bude provedeno na tom zasedání Rady města Rokytnice 
nad Jizerou, které nejblíže následuje od uplynutí lhůty pro podávání nabídek. 

• Vyhodnocení doručených nabídek bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v tomto 
oznámení. 

• Rada města si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a předmět pronájmu nabídnout 
k novému výběrovému řízení. Vyhlašovatel oznámí výsledek výběrového řízení písemně všem 
zájemcům.  

 
 
V Rokytnici nad Jizerou dne 4. 4. 2018 
 
 

                                                                                                                               Ing. Petr Matyáš 
                                                                                                                                Starosta města 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Priloha_c1_Mapa_VKR_RnJ.pdf 




