
pøçinik měst 
tšlonim r\ N., G 5 

in. f Ev.č.: 3 0181410 
Č.j. z mvf/ /2017 

Dodatek cıslo 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci 

I. Smluvní strany 

Sportovní areál Ještěd a.s. 
Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5 
254 37 941 
CZ25437941 

Zastoupena: Jan Svatoš, ředitel 
Č. účtu: 998436309/0800 

I
. 

Registrace: vedená u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddíl B, vložka 1390 
(dále jen ,,SaJ“) 

Obchodní firma: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ:
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Obchodní firma: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zastoupena: 
Č. účtu: 
Registrace: 
(dále jen ,,DPMLJ“) 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Mrštikova 3, 461 71 Liberec Ill 

473 11 975 
CZ4731 1975 
na základě plné moci Ing. Luboš Wejnar, ředitel 
4306461/0100, Komerční banka a.s., pob. v Liberci 
OR u Krajského soudu v Ustí nad Labem, oddíl B, vložka 372 

I. Předmět a ucel dodatku ke smlouvě o spolupráci 

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě O spolupráci je závazek k vzájemnému poskytování 
reklamy a propagace DPMLJ a SaJ v souladu S podmínkami tohoto dodatku ke smlouvě, viz 
níže. DPMLJ se zavazuje umožnit SaJ užívání reklamních ploch ve vlastnictví DPMLJ za 
účelem umístění reklamy za níže sjednaných podmínek. SaJ se zavazuje umožnit reklamu a 
propagaci pro DPMLJ specifikovanou v čl. III tohoto dodatku ke smlouvě. 

II. Doba trvání dodatku ke smlouvě 

Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá na dobu určitou 
od: 1.1. 2017 do: 31.12. 2017 (12 měsíců) 

Ill. Práva a povinnosti smluvních stran 

a. DPMLJ se zavazuje pro SaJ zajistit poskytování reklamy a propagace SaJ v níže 
uvedeném rozsahu: 

Zajištění reklamních ploch pro letáky A4 na výšku nebo formátu A3 na šířku 

od: 1. 1. 2017 do: 31. 12. 2017 V ceně Kč 57 000,- + DPH 

Jedná se O reklamní plochy pro letáky formátu A4 na výsku nebo formátu A3 na sırku: 

Provozujeme letáky A4 (na výškul) za 3,- Kč /ks / den nebo A3 (na šıřkul) za 5,20 Kč /ks 
/ den. Ke každému letáku je pak ješte nutno pripocítat cenu za instalaci a odstranenı, 
která činí 4,20 Kč / ks bez ohledu na formát. Letáky se umísťujı' do 55 tramvaj/ 
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a 80utobusů (ce/kem 135ks). Vyvesujeme vždy ze soboty na neděli a letáky tak vždy 
provozujeme týden a násobky (vždy od neděle včetně do soboty včetně). Letáky 
požadujeme doručit vždy NEJDELE do čtvrtka před zahájením kampaně do 12:00. 
Doporučujeme na spodni' částí letáku ponechat cca 1,5 cm volný pruh, aby nedošlo k 
zakrytí důležitých informací hranou reklamního tabionu. ( Uvedené ceny jsou bez DPH ) 

SaJ objednává Ietákovou reklamu dle vlastního uvážení do výše 57 000,- Kč + DPH/ rok. 
Plnění v této hodnotě je čerpáno v Závislosti na požadované době pronájmu reklamní 
plochy pro letáky, jejich počtu a formátu. Letáky se umísťují do 85 autobusů a 55 tramvají. 

Poplatky za instalaci a odstranění letáků nejsou Součástí výše uvedené ceny a SaJ je 
bude hradit na základě faktur vystavených DPMLJ. Splatnost faktur činí 14 kalendářních 
dní. Faktura za instalaci a odstranění letáků bude vystavena za každou reklamní 
kampaň. 

b. SaJ se zavazuje pro DPMLJ Zajistit poskytování reklamy a propagace DPMLJ v níže 
uvedeném rozsahu: 

jedná se O Zajištění reklamních ploch pro dva kusy bannerů formátu 2 x 1 nebo 3 x 1 metr 
na dolních stanicích Ianových drah v lyžařském areálu Ještěd. 

od: 1. 1. 2017 do: 31. 12. 2017 V ceně Kč 57 000,- + DPH 
Poplatky za výrobu bannerů nejsou součástí výše uvedené ceny. DPMLJ se zavazuje 
reklamní bannery dodat SAJ k provedení instalace. 

IV. Cenová ujednání 

a. Na základě dohody smluvních stran celková cena za poskytnutí služeb ze strany DPMLJ, 
včetně veškerých souvisejících nákladů (S výjimkou instalace a odinstalace), je 57 000,- Kč 
(slovy padesátsedmtisíc korun českých) bez DPH, tato celková částka je cenou za provozování 
reklamy SaJ ve vozidlech MHD ve vlastnictví DPMLJ. 
b. Na základě dohody smluvních stran celková cena za služby ze strany SaJ, včetně 
veškerých souvisejících nákladů, je 57 000,- Kč (slovy: padesátsedmtisíc korun českých) bez 
DPH. 

c. Smluvní strany se dohodly, že cena poskytnutých plnění bude fakturována jednorázově 
k 31. 12. 2017 za období: 

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bude vzájemné plnění v hodnotě 57 000,- Kč 
(slovy: padesátsedmtisíc korun českých) bez DPH 

Splatnost faktur je 14 kalendářních dní. 

Smluvní strany se dohodly, že úhrada cen dle bodu IV.a. a |V.b. tohoto článku bude 
uskutečněna formou zápočtu vzájemných pohledávek ve výši, ve které se kryjí. 

Na základě dohody smluvních stran a vsouladu S principem barterového obchodu budou 
peněžitá plnění vzájemně započtena a strany do faktury připojí doložku „NEPROPLACET 
ZAPOČET“. Dále se smluvní strany zavazují doručit si vzájemně faktury na uvedenou adresu 
sídla nejpozději do 15 dnů od poskytnutého plnění v souladu s body tohoto článku. Porušení 
závazku stanovené vtomto článku některou ze smluvních stran opravňuje druhou smluvní 
stranu k odstoupení od Smlouvy. V takovém případě Smluvní Strany výslovně sjednávají právo 
ponechat si plnění poskytnuté na základě této smlouvy před doručením odstoupení stranou, 
která porušila Závazek sjednaný v tomto odstavci. 

d. Při dohodnutém snížení rozsahu služeb a cen na straně jedné smluvní strany se Snižuje 
rozsah služeb a cen ve stejném rozpětí i na straně druhé smluvní strany. 
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V. Zánik dodatku ke smlouvě 

a. Tento dodatek ke Smlouvě skončí uplynutím doby stanovené v čl. II. tohoto dodatku ke 
smlouvě, na níž byl sjednán. 

b. Kromě zániku dodatku ke smlouvě uvedeného vodst. V.a. tohoto článku, může tento 
dodatek ke smlouvě Zaniknout rovněž písemnou dohodou DPMLJ a SaJ a dále na základě 
písemné výpovědi podané jednou ze smluvních stran v případě existence výpovědního důvodu 
uvedeného v čl. V. Odst. V.c. a V.d. tohoto dodatku ke smlouvě. Učinky výpovědi nastávají 
doručením výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

c. SaJ je oprávněno jednostranně vypovědět tento dodatek ke smlouvě podle odst. V.b. 
tohoto článku vpřípadě, že DPMLJ porušuje své povinnosti uvedené včl. Ill., IlI.a. tohoto 
dodatku ke smlouvě. 

d. DPMLJ je oprávněn jednostranně vypovědět tento dodatek ke Smlouvě podle Odst. V.b. 
tohoto článku v případě, že SaJ porušuje své povinnosti uvedené v č|.III., III.b. tohoto dodatku 
ke Smlouvě, 

VI. Závěrečná ustanovení 

a. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost podpisem zástupců obou smluvních stran. 

b. Změny smlouvy mohou být prováděny pouze na základě písemné dohody obou 
smluvních stran, á to ve formě číslovaných dodatků ke smlouvě. 

c. Vztahy vyplývající ztohoto dodatku ke smlouvě a smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku. 

d. Smluvní strany berou na vědom í, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 

e. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za 
Zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

f. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vsouladu S § 6 
Odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

g. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, 
nese veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

h. Dodatek ke smlouvě je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, Z nichž jedno obdrží SaJ a tři 
DPMLJ. 

i. Smluvní strany tohoto dodatku ke smlouvě prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento 
dodatek ke smlouvě uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetly a sjeho 
obsahem souhlasí. 

úznz 
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V Liberci dne..4.z..'. Ĺ.. 

Za Sportovní areál Ještěd, a.S. 

Jan Svatoš 
ředitel 

17 -Di- "LW 

V Libercidne: 

Za Dopravní podnik měst Liberce a 
a.S. 

Ing. Luboš Weinar 
ředitel Společnosti 


