
 

Smlouva o dílo č. 065/2017/Buch  
„Vánoční osvětlení“ 

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

 

Objednatel:  Město Hlučín 
 se sídlem:                          Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
 zastoupené:   Mgr. Pavel Paschek, starosta města 
 IČ:    00300063 
 DIČ:   CZ00300063 
 Bankovní spojení:   XXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXX 
 Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic Městského úřadu Hlučín 

ve věcech technických:  Ing. arch. Kateřina Buchtelová, referent odboru investic Městského úřadu 
Hlučín 

!dále jen „objednate“)l 
 
Zhotovitel:   VRBICKÝ s.r.o. 
se sídlem:   Pekařská 1639/79a, 747 05 Opava 
zastoupené:   Jiří Vrbický, jednatel 
IČ:    28653394 
DIČ:   CZ28653394 
Bankovní spojení:   XXXXX 
Číslo účtu:   XXXXX 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Jiří Vrbický 
ve věcech technických: Jiří Vrbický 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na 
svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Vánoční osvětlení“ (dále také jen jako „dílo“), 
spočívající ve výrobě a dodání: 
LED světelné řetězy 15ks včetně příslušenství 
LED světelné koule 25ks včetně příslušenství 
LED světelné motivy 10ks včetně příslušenství 

 
Vánoční osvětlení bude kompatibilní s již pořízeným vánočním osvětlením ve městě Hlučíně. Světelné 
řetězy a koule budou použity pro rozšíření osvětlení vánočního stromu na Mírovém náměstí v Hlučíně, bude 
možno je spojovat do sestav se stávajícím osvětlením (světelné řetězy a krápníky). Světelné motivy budou 
rozvěšeny na betonové sloupy na ulici Písečné, v Hlučíně. Vánoční osvětlení je technicky specifikováno 
v příloze č. 1 této smlouvy, kde je rovněž zobrazeno i stávající vánoční osvětlení stromu na Mírovém 
náměstí v Hlučíně. Veškeré technické specifikace uvedené v příloze č. 1 tvoří minimální požadavky na 
výrobky.  
 
Před zahájením výroby budou veškeré parametry odsouhlaseny objednatelem. V rámci předání díla budou 
doloženy doklady, atesty, certifikáty, zkoušky a montážní postup. 
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2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit bez vad a nedodělků 
a objednatel se zavazuje převzít takto zhotovené dílo a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout 
zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou součinnost.  

 
3.  Vánoční osvětlení bude umístěno ve venkovním prostředí, jejich materiál musí být takový, aby odolával 

povětrnostním vlivům (zejména mráz, sníh déšť a sluneční svit) a vandalismu. Technické řešení musí 
vykazovat vysokou odolnost, robustnost, možnost variability a jednoduchou montáž a demontáž. 

 
4.  Před zahájením výroby budou veškeré parametry odsouhlaseny objednatelem.  
  
5.  Rozsah díla je specifikován v čl. I. odst. 1 a v příloze č. 1 této smlouvy a dále v zadávacích podmínkách 

výběrového řízení.   

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
 

Článek II. 
Vlastnická práva a přechod nebezpečí 

 
1.  Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel v okamžiku převzetí od zhotovitele.   
 
2.  Nebezpečí náhodné zkázy a škody přechází na objednatele v době, kdy objednatel převezme dílo od 

zhotovitele.  
 

 
Článek III. 
Cena díla 

 
1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. I. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 

stran ve výši:  
 

180.910,- Kč bez DPH 
  37.991,- Kč 21% DPH 
218.901,- Kč cena včetně DPH 

 
2. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou 

dobu účinnosti této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným 
dokončením díla a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. I. smlouvy v  kvalitě a druhu 
určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací.  
Dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny 
díla. 

 
3. Ke změně ceny díla může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě a to pouze v případě, 

že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. 
 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
1.  Objednatel uhradí cenu díla po řádném dodání a převzetí díla. Na úhradu ceny díla bude objednateli 

vystavena zhotovitelem faktura. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem.  

 
2.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat zejména: označení faktury a její číslo, 

obchodní jméno firmy a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich IČ, DIČ, částku k úhradě. 
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3.   Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.   
 
4.  Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve 

prospěch zhotovitele. 
 
5.  Faktura bude zaslána na adresu objednatele v jednom vyhotovení. Nebude-li faktura označena tak, jak je 

uvedeno v čl. IV. odst. 2 je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její 
splatností. 

 
6.  Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnost, že se stal nespolehlivým plátcem dle § 

106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo že správce daně proti němu vede příslušné řízení 
o tom, že bude stanoveno, že je nespolehlivým plátcem; dále je povinen neprodleně oznámit objednateli, že 
se vůči němu vede insolvenční řízení, exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí. 

 
7.   Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uhradit za zhotovitele správci daně příslušnou daň 

z přidané hodnoty za zdanitelné plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, tj. je oprávněn zaplatit část smluvní ceny, která odpovídá dani z přidané hodnoty 
namísto zhotoviteli přímo správci daně. Pokud objednatel toto právo zvláštního způsobu zajištění daně 
využije, neprodleně to písemně oznámí druhé smluvní straně. Tato případná úhrada daně z přidané hodnoty 
ze zdanitelného plnění za poskytovatele zdanitelného plnění přímo správci daně dle § 109a zák. č. 235/2004 
Sb., bude oběma smluvními stranami považována za splnění závazku objednatele zaplatit příslušnou část 
smluvní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zhotoviteli dle této smlouvy. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní cenu pouze a jedině na účet zhotovitele, který je 

ke dni, kdy objednatel poukáže peněžní prostředky, tj. dá příkaz k úhradě smluvní ceny nebo její příslušné 
části ze svého účtu na účet druhé smluvní strany, zveřejněn příslušným správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

 
9.  Pohledávku vzniklou na základě této smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění může zhotovitel 

postoupit třetí osobě pouze a jedině za předpokladu předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
 

Článek V. 
Termín plnění, místo plnění a předání díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončit a předat dílo do 30 kalendářních dní od uzavření této 

smlouvy. 
 

2. Místem předání díla je Mírové náměstí 24/23, Hlučín, Městský úřad Hlučín, odbor investic. 
 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a 
nedodělků. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Zhotovitel se 
zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího ve lhůtě 5 dnů před 
datem přejímacího řízení.  

 
4. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel se součinností objednatele a bude 

obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění 
e) datum a místo sepsání zápisu, 
f) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
g) seznam převzaté dokumentace. 
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5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 

6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy. Bez těchto dokladů 
nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 

7. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. V. odst. 6 této smlouvy. Pokud 
jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 
8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady nebo nedodělky. 

 
9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 
oproti zadání díla. 

 
10. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo 
nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků 
později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

 
 

článek VI. 
Jakost díla 

1.  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn 
vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této 
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, v platném znění. 

2.  Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 
Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3.  Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4.   Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které 
negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést 
náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

 
 

Článek VII. 
Provádění díla 

1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel nese 
nebezpečí škod na zhotovovaném díle až do dne předání objednateli. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.  
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2.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 
závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

3.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

4.  Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.  

5.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě 
před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty 
subdodavatele, se kterými má špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

 
 

Článek VIII. 
Záruka 

 
1.   Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců. Zhotovitel prohlašuje, že dodané dílo je 

způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé, 
vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. 

 
2.    Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat dílo či jeho jednotlivé části pro vady, za 

které odpovídá zhotovitel. O počet dnů nefunkčnosti zboží nebo jeho jednotlivých částí v záruční době, až 
po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla či jeho jednotlivých části, se pak tedy prodlužuje 
záruka na předmět díla stanovená v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. 

 
3.  Kvalitativní vady na díle, které nebylo možné zjistit při převzetí, uplatní objednatel bez zbytečného odkladu 

po jeho zjištění písemnou formou, kde uvede důvod reklamace, popis vady a toho jak se projevuje, návrh na 
zvolený způsob vyřízení reklamace, číslo faktury zhotovitele.  

 
4.  Zhotovitel je povinen převzít reklamované zboží v sídle objednatele nebo v místě instalace vánočního 

osvětlení. Za platné oznámení, resp. uplatnění reklamace je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-
mailem. Objednatel bude vady díla oznamovat na:   e-mail:  info@vrbickysro.cz 
V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 
5 dnů po nastalé změně. 

 
5.  Objednatel má právo při výskytu vady v záruční době, jakož i při vadném plnění předmětu smlouvy 

- na odstranění vady výměnou jednotlivých částí díla za bezvadné,  
- na odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

       - na přiměřenou slevou z ceny díla, 
         - odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po 
oznámení vady. 

 
6.   Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
7.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.  
 
8.   Uznané reklamace budou vyřizovány přednostně výměnou jednotlivých částí díla za bezvadné, tj. zhotovitel 

je oprávněn i při jiné volbě způsobu vyřízení reklamace objednatelem vždy vyměnit vadnou jednotlivou část 
díla za bezvadnou. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci, tj. odstranit vady opravou nebo výměnou 
jednotlivé části díla za bezvadné nejpozději do 30 dnů od doručení uplatnění reklamace zhotoviteli.  
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9.    Neodstraní-li zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě 30 dnů či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, 
může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel si může rovněž v případě, že zhotovitel neodstraní 
vady ve výše uvedené lhůtě 30 dnů nebo v případě oznámí-li zhotovitel objednateli, že vady neodstraní, 
nechat odstranit tyto vady jiným subjektem; náklady na takové odstranění vad je povinen uhradit objednateli 
zhotovitel.  

  
 
 

Článek IX. 
Smluvní pokuty 

 
1.  V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. V. odst. 1, pro termín dokončení díla a předání díla 

objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

 
2.   V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v případě požadavku objednatele na odstranění vady 

výměnou jednotlivé části díla za bezvadné nebo v případě požadavku objednatele na odstranění vady 
opravou, je-li vada opravitelná, do 30 dnů od doručení uplatnění reklamace objednatelem, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé 
jednotlivé reklamované vady. 

 
3.   V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05% z nezaplacené částky. 
 
4.  Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši, kterou lze vymáhat samostatně. 

Pohledávky objednatele na zaplacení smluvních pokut je možno započíst oproti pohledávkám zhotovitele na 
zaplacení ceny díla.    

 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Právní 
režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2.  Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla. 

3.  Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

4.  Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5.  V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit dodavateli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 
strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

6.  Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
znemožní. 

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení.  

8.  Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen 
to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 



 7 

9.  Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána smluvní stranou, která jí podepíše jako druhá v pořadí. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

10.  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

11.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině, přičemž zhotovitel a objednatel 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

15.  Nedílnou součástí smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Specifikace vánočního osvětlení         
 
 
V Hlučíně dne   9.10.2017                                                                 V Hlučíně  dne 10.10.2017 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                       ………………………………….. 
               Město Hlučín                                                                             VRBICKÝ s.r.o. 
Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic                                                 Jiří Vrbický, jednatel 

Objednatel          Zhotovitel 
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Příloha č. 1  
Specifikace vánočního osvětlení 

 
LED světelný řetěz: 

1. Barva: Ledově bílá 
2. Připojovací systém EASY FIX 
3. Konkávní tvar diody, pro dosažení maximálního rozptylu světla do prostoru 
4. Odolný gumový kabel 
5. Krytí IP44 
6. Dvojitá a zesílená izolace 
7. Počet LED diod na 20m řetězu: 120 LED diod 
8. Příkon max. 7W na 20m řetězu 
9. Rozdělení 20m řetězu na 2 sekce (2x 10m) 
10. Včetně příslušenství – zdrojový kabel, rozvodka, prodloužení 

 

LED světelná koule: 
1. Barva: Ledově bílá bez FLASH 
2. Průměr:  40cm 
3. Připojovací systém EASY FIX (možnost propojit s řetězy) 
4. Řetěz s konkávními led diodami, pro dosažení maximálního rozptylu světla do prostoru 
5. Odolný gumový kabel 
6. Krytí IP44 
7. Dvojitá a zesílená izolace 
8. Příkon max. 15W 
9. Ke každé kouli bude dodáno prodloužení mezi koulemi s konektory EASY FIX v délce 3m 
10. Hliníkový rám 
11. Včetně příslušenství – zdrojový  

 

              

 

 



 9 

LED světelné motivy: 
1. Tvar motivu: vločka, 8 paprsků  
2. Barva: Ledově bílá 
3. Průměr:  80cm 
4. Připojovací systém EASY FIX 
5. Hliníkový rám 
6. LED světelný kabel použitý na motivech: materiál PVC, odolný vůči UV záření, horizontální umístění 

LED diod, rozptyl světla 360 stupňů, počet LED diod na 1m kabelu: 30 LED diod, průměr kabelu 13mm, 
příkon max. 3,5W na 1m kabelu, dělitelná délka 1m 

7. Držáky k motivům:  VSZ - variabilní držák se závěsem 
základ držáku tvoří variabilní držák šíře 54mm, příložník se závity M8 a "U" závěsem 

VPZ - variabilní držák s příložníkem a závity 
 základ držáku tvoří variabilní držák šíře 80mm, příložník se závity M8 
 

 

 

Stávající vánoční osvětlení stromu na Mírovém náměstí 
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