
Smlouva 
o rozšíření vánoční výzdoby města Liberce 

Smluvní strany: 

Název: BON JOUR ILLUMINATION S. r. O. 
se sídlem: Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5 
IČO: 25683853 

Zastoupená: Mgr. Evou Poláčkovou, jednatelkou společnosti 
Zapsaná v obchodním rejstříku C60918, vedená u Městského soudu V Praze 
(dálejako ,,DodavateI“)
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Název: statutární město Liberec 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
IČO: 00262978 
Zastoupená: Tiborem Batthyánym, primátorem 
(dálejako ,,0dběrateI“) 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rozšíření vánoční výzdoby města Liberce 
(dále jen ,,sm|ouva“) dle ust. § 1746 odst. 2, ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Občanský Zákoník“). 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvyje koupě světelné vánoční výzdoby, která rozšíří současnou světelnou vánoční 
výzdobu. Jedná se o 76 nových motivů, včetně jejich instalace. 

2. Jednotlivé prvky budou montovány na sloupy veřejného osvětlení, jako převěsy přes ulice a výzdoba 
historické radnice (exteriér). Konkrétní místa jsou specifikována v Příloze č. 1 této smlouvy. 

článek ıı. 
Dodání výzdoby 

1. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvou dodá řádně a včas Odběrateli vánoční 
světelnou výzdobu specifikovanou v článku č. 1, odstavec 2 a provede její montáž, převede na 
Odběratele vlastnické právo k výzdobě, a Odběratel se zavazuje, že výzdobu převezme a uhradí 
Dodavateli řádně a včas cenu dle této smlouvy. 

2. Nebude-li Odběratelem určeno jinak, je místem montáže výzdoby město Liberec. Jednotlivé lokality 
jsou specifikovány v Příloze č. 1. 

3. Dodavatel se zavazuje dodat a namontovat výzdobu v rozmezí 24. 11. - 30. 11. 2017. Dodavatel 
se zavazuje v průběhu montáže držet pokyny Odběratele, zejména S ohledem na požární 
bezpečnost, prostupnost a přístupnost veřejných prostor pro složky integrovaného záchranného 
Systému.
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Riziko nebezpečí vzniku škody na výzdobě a vlastnické právo přechází Z Dodavatele na Odběratele 
v okamžiku řádného předání, které bude potvrzené písemným předávacím protokolem, který bude 
podepsán po řádné instalaci výzdoby. 

článek ııı. 
Smluvní cena a její Splatnost 

Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu v maximální výši 950 000,- Kč včetně 21% DPH za 
76 nových motivů (dále jen jako ,,smluvní cena“) zahrnující licenci k užití díla v rozsahu níže 
uvedeném, dodávku materiálu, montáž a zaškolení. 

Cena dle odst. 1 je splatná v Kč na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem a 
doručeného Odběrateli, bezhotovostním převodem na účet Dodavatele takto: 

Celá částka v maximální výši 950 000,- Kč včetně 21% DPH je splatná do 21 dní od doručení faktury 
Odběrateli, fakturu je možné vystavit nejdříve v den řádného potvrzení předávacího protokolu podle 
Článku Il, bodu č.4. této smlouvy. 

Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků Dodavatele. Cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti 
se změnou DPH. 

Dodavatel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

článek ıv. 
Termíny plnění 

Výzdoba bude v plném rozsahu nainstalována a připravena k předání nejpozději 3. 12. 2017. 

S instalací výzdobyje možné začít nejdříve 24. 11.2017. Přesné termínyje nutné nahlásit do 20. 11. 
2017 Odběrateli tak, aby mohly být přítomny Odběratelem určené osoby pro řádné zaškolení. 

článek v. 
Záruka za výzdobu 

Dodavatel poskytne záruku za jakost výzdoby po dobu 36 měsíců. 
Odběratel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla výzdoba při předání a 
převzetí, nebo kterou Odběratel zjistil kdykoli během záruční doby. 
Dodavatel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 
48 hodin od oznámení Odběratele o vadách zboží a vadu odstranit v dohodnutém termínu. 

V případě, že Dodavatel řádně a včas neodstraní vady uplatněné v záruce, je Odběratel oprávněn 
zajistit odstranění vadyjiným dodavatelem opatřeným Odběratelem na náklady Dodavatele. 

Dodavatel prohlašuje, že výzdoba je nová, nepoužitá, splňuje všechny technické a bezpečnostní 
požadavky dle platných českých a evropských norem a je způsobilá provozování za odpovídajícím 
účelem Odběratele.
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článek vı. 
Licenční ujednání 

Dodavatel tímto poskytuje Odběrateli licenci k užití díla (vcelku i po částech), která je neomezená, 
tj. v následujícím rozsahu: 

a) k užití díla samostatně, ve spojení S jinými autorskými díly, včetně oprávnění dílo upravit, 
zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli díla souborného či do díla audiovizuálního, a to staticky či 
dynamicky (animace); včetně oprávnění dílo zařadit do obalového designu výrobků nebo jej užít 
jako předlohu pro výrobu trojrozměrných předmětů, pro účely merchandisingu (tj. jako součást zboží 
užitné hodnoty) apod.; 

b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) jakýmkoli způsobem užití 

(rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejnosti a jiné), bez 
omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu; 

c) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení teritoria na celém světě; 

d) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení času. 

Odběratel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí 
osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě, 
vždy ale ve vztahu k městu Liberec. 

Dodavatel uděluje Odběrateli svolení ke zveřejnění díla a souhlasí s tím, aby dílo resp. jeho část 
byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství. 

Dodavatel prohlašuje, že nijak neporušil jakákoli autorská, průmyslová nebo jiná práva duševního 
vlastnictví jakýchkoli třetích osob. 

Oprávnění dle tohoto článku nabývá Odběratel okamžikem předání a převzetí díla. 

Dodavatel výslovně prohlašuje a zaručuje se, že svojí činností dle této Smlouvy nezasáhne ani jinak 
neporuší jakákoli autorská, průmyslová nebo jiná práva duševního vlastnictví jakýchkoli třetích 
osob. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k veškerým poskytnutým 
výstupům služeb v rozsahu této smlouvy. 

Dodavatel výslovně prohlašuje a zaručuje se, že jakékoli materiály, které dle této Smlouvy případně 
poskytne Odběrateli, nezasahují a nezasáhly do jakýchkoli autorských nebo průmyslových práv 
třetích osob. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k veškerým 
materiálům, které poskytuje při plnění dle této Smlouvy Odběrateli jako výsledek své činnosti. 

Odběratel výslovně prohlašuje a zaručuje se, žejakékoli materiály, které dle této Smlouvy poskytne 
Dodavateli k plnění povinností dle této Smlouvy, nezasahují a nezasáhly do jakýchkoli 
osobnostních, autorských nebo průmyslových práv třetích osob. Odběratel prohlašuje, že je 
oprávněn k výkonu majetkových práv k veškerým materiálům, které poskytuje k plnění dle této 
Smlouvy Dodavateli. 

Na Odběratele tímto přecházejí práva užít výsledky činnosti Dodavatele vytvořené k plnění dle této 
Smlouvy Dodavatelem. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel uděluje Odběrateli 
licence, podlicence a související práva dle tohoto článku, jejichž cena je součástí Ceny dle čl. Ill. 

této Smlouvy. Dodavatel nemá právo v souvislosti S poskytnutím licence či podlicence dle tohoto 
odstavce na žádnou dodatečnou odměnu.
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článek vıı. 
Odstoupení od smlouvy 

Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních 
vztahů a pokud tento úmysl oznámí strana oprávněná straně druhé do deseti dnů od vzniku 
podstatného porušení povinností. 

Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla 
vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

- vykazují-li práce Dodavatele vjejich průběhu nedostatky nebo odporují-li smlouvě a Dodavatel 
je ve lhůtě stanovené Odběratelem neodstraní, 

- prodlení Odběratele S plněním jeho finančních závazků přes upozornění Dodavatele, 

- úpadek Dodavatele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

- ostatní porušení uvedená ve smlouvě. 

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně S uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje. 

Náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti. 

Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Odběratele, bude Dodavatel účtovat 
Odběrateli rozpracované práce nebo Služby ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací a 
služeb ke dni odstoupení. 

V případě, že od smlouvy odstoupí Dodavatel, je povinen uhradit Odběrateli případnou škodu, 
která by mu odstoupením od smlouvy prokazatelně vznikla. 

Při odstoupení od smlouvy Dodavatelem je Odběratel oprávněn nechat dokončit předmět díla 
k tíži Dodavatele třetí osobou. 

článek vııı. 
Závěrečná ustanovení 

V případě prodlení Dodavatele S řádným dodáním výzdoby vzniká Odběrateli nárok požadovat od 
Dodavatele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

V případě prodlení Odběratele s úhradou smluvní ceny vzniká Dodavateli nárok požadovat od 
Odběratele zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý den 
prodlení. 

Při neodstranění vad nedodělků zapsaných v předávacím protokolu do 5 dnů vzniká nárok 
požadovat od Dodavatele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý nedodělek a vadu a pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
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Při nezapočetí reklamačního procesu do 48 hodin od oznámení reklamace Dodavateli, vzniká nárok 
požadovat od Dodavatele úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu 
a každý Započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je oprávněn Odběratel požadovat v případě 
nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady. 

Tato smlouva se řídí českým právem. Smluvní strany se výsledně dohodly, že jakékoli otázky 
nezahrnuté v této smlouvě se řídí rovněž českým právem. 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory vyplývající Z této smlouvy se pokusí vyřešit dohodou. 
V případě, že nebude dohoda možná, je příslušným soudem pro řešeníjakýchkoli sporů příslušný 
český soud určený dle sídla Odběratele. 

Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Liberec č. 1146/2017 ze dne 7. 11. 
2017. 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního 
města Liberec (vWWv.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 
smlouvě. 

Smluvní Strany berou na vědomí, 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). 

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. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním 
a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 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). 

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 potvrdíjeho přijetí. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

V Lıberci dne: 

Za Odběratele Za Dodavatele 

Tıbor Batthyány Mgr. Eva Poláčková 
Primátor jednatelka společnosti 

Přıloha č. 1 - Rozpis lokalit
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Příloha č. 1 

Lokalita sloupů VO IVO v lokalitě 
Počet počet prvků Počet pnıků 

Sokolovská nám UI to 

Revoluční Stávající rozsah 0) M 

Šaldovo náměstí I Palachova (DN 
N-B 

Fügnerova / okolí termínálu _n _x M 

Před nádražím nebo Jánská 6 2 

Celkem
v III


