
SML 2021/295 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2201 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 

I. 

Smluvní strany 

 

Nájemce:: městská část Praha 12  

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00   

zastoupen: Mgr. Janem Adamcem, starostou   

IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151 

bankovní spojení:  

číslo účtu: 
(dále jen „nájemce“) 

 

Pronajímatel: DECOLED s.r.o. 

se sídlem: Fráni Šrámka 2622/18, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00 

zastoupen: Mgr. Evou Poláčkovou, jednatelkou 

IČO / DIČ: IČO: 25683853 DIČ: CZ 25683853 

obchodní rejstřík: Spis. zn. C60918 

vedená u: Městského soudu v Praze 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „pronajímatel“) 

II. Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávky s názvem: „Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12, 2021-2022“ - výběr 
pronajímatele. 

2. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka pronajímatele vybrána jako nabídka 
nejvýhodnější. 

III. Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu vánoční dekory, 
jejichž specifikace, počet kusů a doba umístění jsou uvedené v čl. IV. této smlouvy a nájemce se 
zavazuje platit za to pronajímateli sjednané nájemné dle čl. VI. této smlouvy.  

2. Předmětem smlouvy je dále závazek pronajímatele instalovat (montáž a následná demontáž) 
vánoční dekory na vybraných stožárech veřejného osvětlení v termínu uvedeném v čl. VII. odst. 2. 
této smlouvy a na místech uvedených v článku XIV. výzvy k podání nabídek k výše uvedené veřejné 
zakázce na konkrétních sloupech, jejichž ID jsou uvedena v příloze této smlouvy, a také provádět 
opravy v případě jejich poruchy ve lhůtě uvedené v čl. VII odst. 3. této smlouvy. 

3. Předmětem smlouvy je dále závazek pronajímatele přenechat nájemci na určitou dobu světelné 
vánoční řetězy, jejichž specifikace je uvedena níže a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli 
sjednané nájemné dle čl. VI. této smlouvy. Instalace (montáž a následná demontáž) světelných 
vánočních řetězů proběhne na následujících místech a za daných podmínek uvedených níže. 

NÁJEMNÍ SMLOUVA 



a. Montáž a demontáž vánočních řetězů na stávající strom umístěný v centrální části Komořan 
a napojení na VO ID 408137, pozemek par. č. 3701 k.ú. Modřany. Bude provedeno tak, aby 
pronajímatel byl schopen provést slavnostní rozsvícení dne 28.11.2021 v 17:00 hodin.  

b. Montáž a demontáž vánočních řetězů na řezaný vánoční strom umístěný v centrální části 
Točné a napojení na VO ID 419915, pozemek par. č. 457/1 k.ú. Točná. Bude provedeno tak, 
aby pronajímatel byl schopen provést slavnostní rozsvícení dne 25.11.2021 v 17:00 hodin.  

c. Montáž a demontáž vánočních řetězů na stávající strom umístěný na Kamýku a napojení na 
VO ID 417898, pozemek par. č. 345/75 k.ú. Kamýk. Bude provedeno tak, aby pronajímatel byl 
schopen provést rozsvícení společně s vánočními dekory na lampách VO.  

d. Montáž a demontáž vánočních řetězů na stávající strom umístěný v centrální části Cholupice 
a napojení na VO ID 419865, pozemek par. č. 70/1 k.ú. Cholupice. Bude provedeno tak, aby 

pronajímatel byl schopen provést slavnostní rozsvícení dne 24.11.2021 v 17:30 hodin.  

4. Světelné vánoční řetězy budou provedeny v kombinaci modré a bílé barvy na všech zdobených 
stromech a budou zdobeny pohledově svisle od vrcholu stromů směrem dolů.  

5. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem světelných vánočních dekorů a světlených vánočních 
řetězů, které jsou předmětem nájmu, a je s nimi oprávněn bez omezení nakládat k účelu 
stanovenému touto smlouvou 

IV. Předmět nájmu 

Předmětem nájmu je 89 ks světelných vánočních dekorů ve tvaru vločky o rozměrech 60 x 60 cm a 4 

ks světelných vánočních dekorů „PF 2022“ ve tvaru obdelníku o rozměrech 270 x 60 cm. Světelnou 
činnost budou zajišťovat LED – diody, jednobarevné, bílé, a to v období 24. 11. 2021 do 6. 1. 2022. Dále 
jsou předmětem nájmu světelné vánoční řetězy dle specifikace a doby umístění, uvedené v čl. III. odst. 
3 písm. a, b, c, d.  

V. Doba nájmu 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 24. 11. 2021 do 6. 1. 2022. 

VI. Nájemné a platební podmínky 

1. Celkové nájemné světelných vánočních dekorů a světelných vánočních řetězů, včetně všech 
uvedených služeb (montáž, demontáž, nájemné za sloupy VO včetně úhrady el. energie a výjezdy 
k opravám) je dohodnuto dle cenové nabídky ze dne 25. 9. 2021 a sjednává se jako nejvýše 
přípustné a činí: 
 

cena bez DPH                                                                                                                              319.436,00 Kč 

21% sazba DPH činí                                                                                                                      67.082,00 Kč 

celková cena vč. DPH činí                                                                                                         386.518,00 Kč 

 

2. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Cena dle odstavce 1. tohoto článku zahrnuje nájem 89 ks světelných vánočních dekorů a 4 ks 

světelných vánočních dekorů PF 2022, nájem světelných vánočních řetězů specifikovaných v čl. III. 
odst. 3, písm. a, b, c, d, a jejich montáž a demontáž, výjezdy k opravám a opravy světelných 
vánočních dekorů v průběhu jejich provozu, zapojení a odpojení světelných vánočních dekorů a 
světelných vánočních řetězů, náklady pronajímatele spojené s plněním nájemní smlouvy mezi 
pronajímatelem a správcem veřejného osvětlení, a to náklady za pronájem 90 ks stožárů veřejného 
osvětlení a náklady za elektrickou energii za provoz 89 ks světelných vánočních dekorů ve 
stanoveném období.  

4. Pronajímatel vystaví nejpozději do 14 dnů po demontáži světelných vánočních dekorů daňový 
doklad (dále jen „faktura“).  

5. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. musí obsahovat úplné 
obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení pronajímatele, řádné označení 
předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti, 
přílohy požadované touto smlouvou s podpisy oprávněných osob za obě strany. Faktura musí být 
označena názvem „Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12, 2021-2022“. 



6. V případě, že nebude mít faktura výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či 
rozporné s touto smlouvou, je nájemce oprávněn takovou fakturu pronajímateli odeslat zpět 
k přepracování, přičemž tímto odesláním se přerušuje lhůta splatnosti a nájemce není v takovém 
případě v prodlení se zaplacením platby. Lhůta splatnosti začne běžet nejdříve dnem doručení nové 
řádně opravené faktury nájemci. 

7. DPH odvede pronajímatel. 
8. Faktura, pokud nebude nájemcem vrácena z důvodu věcných či formálních nedostatků, bude 

objednatelem proplacena do 30 dnů od doručení nájemci. 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pronajímatel je povinen provést instalaci (montáž a demontáž) světelných vánočních dekorů a 
světelných vánočních řetězů ve sjednaném rozsahu a kvalitě, v dohodnutém termínu a za 
sjednanou cenu. 

2. Pronajímatel zajistí montáž světelných vánočních dekorů tak, aby byl jejich provoz spuštěn včas, tj. 
k 24. 11. 2021 v čase rozsvícení veřejného osvětlení, (u vánočních svítících řetězů dle čl. III., odst. 
3, písm. a, b, c, d), nejdříve však montáž započne 10 dnů před počátkem doby nájmu. Pronajímatel 
rovněž zajistí demontáž světelných vánočních dekorů a světelných vánočních řetězů, a to vždy do 
10 dnů od konce doby nájmu. 

3. Pronajímatel zajistí opravy světelných vánočních dekorů a světelných vánočních řetězů v případě 
poruchy, a to nejpozději do 48 hodin od nahlášení poruchy nájemcem pronajímateli. Za okamžik 
nahlášení poruchy se považuje její telefonické oznámení pronajímateli. 

4. Pronajímatel se zavazuje uzavřít se správcem veřejného osvětlení nájemní smlouvu, jejímž 
předmětem bude nájem stožárů veřejného osvětlení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, 
a uhradí náklady spojené s nájmem těchto stožárů veřejného osvětlení a odběrem elektrické 
energie. Pronajímatel se zavazuje dodržovat podmínky a postupy správce veřejného osvětlení, 
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

5. Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné na základě vystavené faktury včas a ve stanovené 
výši. 

6. Pronajímatel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči 
třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně 10.000.000 Kč. 

7. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 
 platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od 

obdržení platby od objednatele; 
 zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 

odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 
 že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 

registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 
 že veškeré použité materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely 

naplnění ekologicky šetrného řešení předmětu smlouvy; 
 umožnit dvě bezplatné exkurze žákům základní, střední či vysoké školy určené 

objednatelem, a to v průběhu realizace předmětu smlouvy v termínu stanoveném 
objednatelem. Maximální počet účastníků exkurze je 25 osob. Veškeré bezpečnostní 
prostředky (helmy apod.) zajišťuje na vlastní náklady zhotovitel. 

 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Tato smlouva se sjednává jako fixní závazek ve smyslu ustanovení § 1980 občanského zákoníku, 
tzn. v případě nesplnění závazku dle čl. VII, odst. 2. této smlouvy. Tato smlouva zaniká počátkem 
prodlení pronajímatele, pokud nájemce bez zbytečného odkladu neoznámí pronajímateli, že na 
splnění smlouvy trvá. Pokud tak neučiní, je pronajímatel povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu 
ve výši 50.000 Kč. 



2. Při prodlení pronajímatele s montáží, demontáží nebo opravou světelných vánočních dekorů ve 
lhůtách stanovených v čl. VII. odst. 2. a 3. této smlouvy se pronajímatel zavazuje zaplatit nájemci 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

3. Při prodlení nájemce se zaplacením faktury je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty uložené dle tohoto článku jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy byly oprávněnou 
stranou uplatněny. 

5. Pronajímatel se zavazuje, že v případě, že se rozhodne předmět této smlouvy nerealizovat, uhradí 
Nájemci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a to do 10 dnů 
ode dne doručení oznámení o odstoupení Nájemci. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran 
formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným 
soudem obecný soud nájemce. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží nájemce a jeden (1) obdrží 
pronajímatel. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv vedeném podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí nájemce. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
příloha č. 1 – ID stožárů veřejného osvětlení 
příloha č. 2 – Podmínky instalace  
příloha č. 3 – Cenová kalkulace 

 

X. Podpisy: 

 

V Praze dne ……………… V Praze dne .................... 

za nájemce: za pronajímatele: 
podpis: podpis: 

jméno: 
Mgr. Jan Adamec 

 starosta 

jméno: 
Mgr. Eva Poláčková 

jednatelka 

otisk razítka: 
 

otisk razítka: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 nájemní smlouvy 

Lokalita Popis číslo v.o.  
Točná Při komunikaci Keltská 419912  
Točná Při komunikaci Keltská 419915  
Točná Při komunikaci Keltská 419910 5 

Točná Při komunikaci Keltská 419918  

Točná Při komunikaci Keltská 419919  

Lokalita Popis číslo v.o.  
Cholupice Při komunikaci Podchýšská 419819  
Cholupice Při komunikaci Podchýšská 419820  
Cholupice Při komunikaci Podchýšská 419821 5 

Cholupice Při komunikaci Podchýšská 419822  

Cholupice Při komunikaci Podchýšská 419823  

Lokalita Popis číslo v.o.  
Komořany Při komunikaci Komořanská 406105  
Komořany Při komunikaci Komořanská 406106  
Komořany Při komunikaci Komořanská 406107 4 

Komořany Při komunikaci Komořanská 406109  

Lokalita Popis číslo v.o.  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405352  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 407198  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 407197  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 407206  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 407205  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405347  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405346  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405343  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405342  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405338  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405337  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405335  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405334  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405331 27 

Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405330  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405302  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405301  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405293  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405292  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405289  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405288  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405285  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 417487  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 417488  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405281  
Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405283  

Ulice Čs. exilu Při komunikaci Čs. exilu 405284  

Lokalita Popis číslo v.o.  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 403861  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 430870  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 430561  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 430873  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 430875  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 430877  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 401888  



Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 430550  

Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 430551  

Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a přilehlé 430552  

Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a Modřanská 401879 30 

Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a Modřanská 401877  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a Modřanská 401876  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a Modřanská 430862  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a Modřanská 430863  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a Modřanská 430864  
Modřany Při komunikaci Obchodní nám. a Modřanská 430865  
Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407279  

Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407280  

Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407285  

Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407294  

Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407295  

Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407296  

Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407167 NOVÉ PŘIPOJENÍ! 
Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407171 NOVÉ PŘIPOJENÍ! 
Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407180 NOVÉ PŘIPOJENÍ! 
Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407184 NOVÉ PŘIPOJENÍ! 
Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407188 NOVÉ PŘIPOJENÍ! 
Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407192 NOVÉ PŘIPOJENÍ! 
Modřany Při komunikaci Generála Šišky 407196 NOVÉ PŘIPOJENÍ! 
Lokalita Popis číslo v.o.  
Kamýk Při komunikaci Durychova 417270  
Kamýk Při komunikaci Durychova 417268  
Kamýk Při komunikaci Durychova 417266  
Kamýk Při komunikaci Durychova 417265  
Kamýk Při komunikaci Durychova 417267  
Kamýk Při komunikaci Durychova 417269  
Kamýk Při komunikaci Lhotecká 417443  

Kamýk Při komunikaci Lhotecká 417444  

Kamýk Při komunikaci Lhotecká 417445 18 

Kamýk Při komunikaci Lhotecká 417446  

Kamýk Při komunikaci Lhotecká 417447  

Kamýk Při komunikaci Lhotecká 417448  

Kamýk Při komunikaci Novodvorská 404392  

Kamýk Při komunikaci Novodvorská 404394  

Kamýk Při komunikaci Novodvorská 404395  

Kamýk Při komunikaci Novodvorská 404396  

Kamýk Při komunikaci Novodvorská 404414  

Kamýk Při komunikaci Novodvorská 404416  

 

Lokalita Popis číslo v.o.  
Komořany centrální část Komořan (vánoční strom) 408137  

Točná centrální část Točné (vánoční strom) 419915  
Kamýk Kamýk (vánoční strom) 417898  

Cholupice centrální část Cholupice (vánoční strom) 419865  

 

Lokalita Popis číslo v.o.  
Ulice Čs. exilu Kruhový objezd v křiž. s Lhotecká (PF 2020) 405282            4 

 

 



Příloha č. 2 nájemní smlouvy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Příloha č. 3 nájemní smlouvy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


