STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
3. schůze rady města dne: 04.02.2020
Bod pořadu jednání: 29
Řešení spolupráce při umístění propagačních materiálů SML v prostorách a dopravních
prostředcích DPMLJ
Stručný obsah: Návrh na řešení možnosti umístění propagačních materiálů SML v prostorách a
dopravních prostředcích DPMLJ. Jedná se o záměr uzavřít smlouvu, která řeší pravidla pro
umíštění propagačních materiálů.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Návrh smlouvy mezi SML a DPMLJ.
Zpracoval:

Kvasnička Jaromír, Ing. - vedoucí oddělení kultury a sportu

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a společností Dopravní
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,
IČO: 47311975, příloha č. 1,
ukládá
uzavřít tuto smlouvu.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 20.02.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
SML dlouhodobě využívá možnosti propagovat své aktivity, ale také nekomerční aktivity třetích
stran (které různou formou podporuje) v dopravních prostředních DPMLJ. DPMLJ v rámci
navržené smlouvy bezplatně poskytne SML plakátovací plochy ve 130 ks dopravních prostředcích
MHD (60 ks vozidel TRAM, 70 ks vozidel BUS) ročně. Odpovídající plocha na jedno vozidlo činí
0,25m2, což odpovídá 2 plakátům formátu A3 nebo 4 plakátům A4 a/nebo kombinaci plakátů 1xA3
+ 2xA4. Velikost plakátovací plochy za období 1 roku tak činí 11 862,5m2 (0,25m2 x130 vozidel x
365 dní). Instalaci a deinstalaci letáků zajišťuje DPMLJ pomocí externí společnosti, tato služba je
vůči SML zpoplatněna dle platného sazebníku DPMLJ. Návrh smlouvy o spolupráci je v příloze č.
1.
S ohledem na dlouhodobou kvalitní spolupráci, doporučuje OS uzavřít tuto smlouvu na dobu
neurčitou.

Přílohy:
smlouva o reklamě a propagaci
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č. j. DPMLJ:

………..

č.j. SML:

......................

Smlouva o spolupráci
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená mezi
Statutárním městem Liberec,
IČ: 002 62 978,
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec I,
Zastoupeným:
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem,
(dále jen „SML“) na straně jedné
a
Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,
IČ: 473 11 975
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,
Zastoupeným:
Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva; a
Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva
(dále jen „DPMLJ“) na straně druhé
(SML a DPMLJ společně též „Smluvní strany“)
Preambule
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. SML, jakožto organizátor veřejné dopravy v Libereckém kraji, má zájem o propagaci činnosti
SML a jeho vybraných aktivit v prostorách a dopravních prostředcích DPMLJ jakožto
dopravce;
B. DPMLJ má zájem zlepšit informovanost občanů o dopravních a dalších akcích konaných na
území města Liberce; a
C. DPMLJ má zájem navázat spolupráci se SML;
uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu:
Článek I.
Předmět smlouvy
1) Tato Smlouva stanoví pravidla spolupráce Smluvních stran při umístění propagačních
materiálů SML v prostorách a dopravních prostředcích DPMLJ.
2) Pro účely této Smlouvy se propagačním materiálem rozumí, zejména leták, plakát či jiný
propagační materiál SML související výhradně s dobročinnými, tj. nekomerčními akcemi SML
nebo nekomerčními akcemi pod hlavičkou či patronací SML, jak jsou blíže specifikovány
v článku IV. této Smlouvy (dále jen „Propagační materiály“).
3) DPMLJ se zavazuje ve svých prostorách umístit bezplatně Propagační materiály SML.
4) DPMLJ se dále zavazuje poskytnout SML část svých plakátovacích ploch v dopravních
prostředcích MHD, a to za podmínek této Smlouvy.
Článek II.
Pravidla poskytování plakátovacích ploch v dopravních prostředcích MHD
1)

Objem plakátovacích ploch
DPMLJ poskytne SML plakátovací plochy ve 130 ks dopravních prostředcích MHD (60 ks
vozidel TRAM, 70 ks vozidel BUS) ročně. Odpovídající plocha na jedno vozidlo činí 0,25m2,
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což odpovídá 2 plakátům formátu A3 nebo 4 plakátům A4 a/nebo kombinaci plakátů 1xA3 +
2xA4. Velikost plakátovací plochy za období 1 roku tak činí 11 862,5m2 (0,25m2 x130 vozidel
x 365 dní).
Zhotovení letáků, provedení

2)

Letáky zajistí a dodá SML. Z důvodů technologických parametrů plakátovacích ploch mohou
být vyvěšeny plakáty pouze v provedení:
formát A3:

na šířku

formát A4:

na výšku

Objednávka, předání letáků

3)

Plakátovací plochy jsou k dispozici všem odborům SML. Koordinaci vlastních potřeb
propagace si řídí samo SML – koordinátorem je Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu.
Pro evidenci spotřebovaného prostoru propagace povede DPMLJ evidenci požadavků SML.
Při dosažení 80% poskytnutých kapacit bude SML (koordinátor) informován ze strany
DPMLJ.
Každá zakázka SML bude obsahovat vlastní letáky a objednávku. Objednávka bude
obsahovat následující informace:
- předmět či obsah zakázky (identifikaci akce)
- termín instalace (1.den) a termín odinstalace (poslední den)
- formát a počet letáků
- případné upřesnění vozidel, kde má být leták umístěn
- podpis zodpovědné osoby (vedoucí koordinátora) – lze i scan
Termínem pro dodání letáků je vždy Čtvrtek do 12:00. Místem předání letáků je sídlo DPMLJ,
kancelář Oddělení Reklama (Ing. Krebs, MT: +420 739682083).
Instalace, odinstalace letáků

4)

Instalaci a odinstalaci letáků zajišťuje DPMLJ pomocí externí společnosti. Tato služba je vůči
SML zpoplatněna dle platného sazebníku DPMLJ.
Článek III.
Přednostní právo DMPLJ
Smluvní strany se dohodly, že v případě externí zakázky či v případě potřeby DPMLJ (kolize
s placenou reklamou třetí strany, převis poptávky po reklamních plochách) je tento oprávněn
částečně či úplně požadavek SML odmítnout. V těchto případech se SML zavazuje přenechat
v daném konkrétním termínu plochy pro dotčené komerční využití. O novém termínu uvolnění
plakátovacích ploch bude SML neprodleně informován ze strany DPMLJ.
Článek IV.
Způsobilost akcí pro propagaci
Propagační matriály se nesmí týkat komerčních aktivit třetí strany tak, aby na straně SML nedošlo
k zpochybnění principů propagace SML a aby nedošlo k poruše principů nedovolené veřejné
podpory.
Vedle informací týkajících se dopravní obslužnosti v městě Liberec jsou akce způsobilé pro
prezentaci dle této Smlouvy následující:




úřední a administrativní oznámení SML občanům (pozvánky na zasedání zastupitelstva
města, sdělení občanům, informace o datu a místě konání voleb, informace o zimní
údržbě, uzavírek komunikací, oznámení o záměrech prodeje či pronájmu nemovitostí
apod.);
veřejné nekomerční akce, u kterých se nevybírá vstupné či nepropagují komerční aktivity
jiného subjektu, nebo charitativní akce u kterých je výtěžek použit k dobročinným účelům
nebo ve prospěch rozpočtu SML; a
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případné ostatní akce po vzájemné předchozí dohodě DPMLJ a SML dle možností a
volných kapacit DPMLJ (podmínkou je záštita člena vedení SML nebo schválený
příspěvek z rozpočtu SML).
Článek VI
Závěrečná ustanovení

1)

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu účastníků
a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou Smluvní stranu. Výpovědní lhůta činí
šest měsíců a začíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé Smluvní straně.

2)

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).

3)

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.

4)

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).

5)

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.

6)

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
rozhodla Rada města Liberec usnesením č. xxx/2020 ze dne xxxxxx 2020.

7)

Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.

8)

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich
pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze Smluvních stran, a že obsahuje úplné
ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které Smluvní strany zamýšlely mezi
sebou v této souvislosti ujednat.
***

Za Dopravce:
V Liberci dne …………………

Za Objednatele:
V Liberci dne …………………

………………………………….
Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva

………………………………….
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor

………………………………….
Martin Pabiška, MBA
místopředseda představenstva
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