Nejvhodnější přihlášku do výběrového řízení na provozovatele Šlechtovy
restaurace podala společnost Foodway Catering, s.r.o.
Hodnotící komise v neděli 2. 2. 2020 uzavřela otevřené výběrové řízení na podnájem
komerčních prostor, známých jako „Šlechtova restaurace“. Představenstvu a.s. Obecní
dům doporučila vybrat jako nejvhodnější přihlášku na podnájem Šlechtovy restaurace
nabídku společnosti Foodway Catering, s.r.o.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno na základě usnesení Rady HMP č. 1962 ze dne 16. 9.
2019, kterým Rada HMP schválila záměr svěřit Šlechtovu restauraci po ukončení
rekonstrukce a kolaudaci Obecnímu domu a.s., a zároveň doporučila provést otevřené
výběrové řízení na budoucího podnájemce (provozovatele) objektu.
Otevřené výběrové řízení bylo vyhlášeno 31. 10. 2019 s uzávěrkou přihlášek do 20. 12.
2019 včetně. V tomto termínu podala přihlášku do soutěže jediná společnost, a to právě
Foodway Catering, s.r.o.
Společnost Foodway Catering, s.r.o. působí na českém trhu více než čtyři roky a je
součástí gastronomické sítě TOGETHER, která jí poskytuje silné zázemí v řadě restaurací
(brasserie Bruxx, Vinohradský parlament, restaurace Sia nebo Potrefené Husy v Praze a
Pardubicích).
Hodnotící komise ve složení Mgr. Vlastimil Ježek (předseda představenstva a výkonný
ředitel a.s. Obecní dům), Mgr. Jan Lacina (místopředseda představenstva a.s. Obecní
dům), David Skála (člen představenstva a.s. Obecní dům), ing. Jakub Veselý (člen,
nominovaný dozorčí radou a.s. Obecní dům), Vladimír Holzknecht (vedoucí provozu
Obecního domu) ve spolupráci s advokátní kanceláří ŘANDA HAVEL LEGAL, s.r.o. v
průběhu měsíce ledna 2020 prověřila všechny parametry podané přihlášky a dospěla k
jednomyslnému závěru, že nabídka odpovídá všem požadavkům výběrového řízení. Z
tohoto důvodu pak hodnotící komise uzavřela svou činnost jednomyslným doporučením
vybrat jako nejvhodnější přihlášku na podnájem Šlechtovy restaurace přihlášku
společnosti Foodway Catering, s.r.o., a s touto společností, jako budoucím
provozovatelem Šlechtovy restaurace, uzavřít podnájemní smlouvu, a to po kompletním
dokončení rekonstrukce a kolaudaci celého objektu, a rovněž uzavření nájemní smlouvy
mezi hlavním městem Prahou a společností Obecní dům, a.s.

Následně v úterý 4. února 2020 představenstvo a.s. Obecní dům na základě doporučení
výběrové komise jednomyslně rozhodlo o tom, že jako budoucího provozovatele
Šlechtovy restaurace navrhne společnost Foodway, s.r.o. Dozorčí rada, která se sešla po
skončení jednání představenstva, vzala průběh a výsledek výběrového řízení a rozhodnutí
představenstva bez námitek na vědomí s tím, že souhlas musí vyslovit až s návrhem
podnájemní smlouvy, kterou předkládá představenstvo a.s. Obecní dům.
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