
SMLOUVA O DÍLO A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ NA REALIZACI
„VIZUÁLNÍ IDENTITA LIBEREC“

(dále jen “Smlouva”) uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Liberec 

se sídlem:  náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
IČ:    00262978
DIČ:    CZ00262978
Zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města
a ve věcech smluvních: 
PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora
Bankovní spojení:  4096302/0800

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

2. [BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem …
IČ:  …
DIČ:  …
bankovní spojení: … 
jejímž jménem jedná …

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(dále společně jen “Smluvní strany” a jednotlivě “Smluvní strana”)

VZHLEDEM K TOMU, že:

Autor vytvořil originální autorské dílo: logo města Liberec a návrh celkové koncepce nového vizuálního stylu města,
které se stalo vítězným návrhem v designérské soutěži „Soutěž na nový vizuální styl města Liberec“ vyhlášené statutárním 
městem Liberec a uspořádané v době od 5. 10. do 30. 11. 2016 (dále jen „soutěž“).

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY na následujícím:

Příloha č.4



Článek II.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat grafické služby vymezené v zadávací dokumentaci   
 k Soutěži, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a dle podmínek stanovených v této Smlouvě (dále také jen „Služby“  
 nebo „Dílo“) a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.1.1 Rozsah Služeb je stanoven v následujícím rozsahu:

a) Vytvoření jednotné vizuální identity v podobě grafického manuálu pro město Liberec a s tím související design   
 loga  Liberec,
b) vytvoření layoutu všech zadaných dokumentů a aplikací, zapracování připomínek z uživatelského testování,
c) vytvoření grafického manuálu 
1) v tištěné podobě v počtu 5 ks, ve formátu A3 ve vazbě.
2) v elektronické podobě ve formátu PDF a se šablonami ve formátech pro další snadné použití
 (v křivkách, doc, ppt apod.), 2 ks CD nebo flashdisk.

2.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užití Díla v rozsahu níže uvedeném.
2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu za vytvoření Díla a za poskytnutí licence k jeho užití.
2.4 Účelem Smlouvy je zavedení nového vizuálního stylu pro město Liberec, který má za cíl posílit značku Liberec   
 a pozitivní vnímání Liberce pro všechny cílové skupiny, tedy zejména místní obyvatele a návštěvníky města. 

Článek III.
TRVÁNÍ SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel je povinen započít s realizací Díla bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy, nejpozději   
 do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel je povinen dokončit a předat kompletní grafický manuál do 60 kalendářních dní  
 od podpisu smlouvy. 

3.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit: 

(a) v případě neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nesjedná nápravu ani do 10 dnů   
 od doručení písemné výzvy Objednatele s upozorněním na neplnění konkrétní povinnosti; nebo

(b) v případě, že z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele hrozí nebo vzniká Objednateli škoda a Zhotovitel neprovede  
 nápravu (tj. neodstraní hrozbu škody či nenahradí vzniklou škodu) bez zbytečného odkladu; nebo

(c) z jiných zákonných důvodů opravňujících Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.

3.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že práva a povinnosti Smluvních stran trvají i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

3.4 Místem plnění této Smlouvy je statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Článek IV.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 O předání tištěné a elektronické verze Díla bude sepsán finální předávací protokol. Smluvní strany se mohou   
 dohodnout na průběžném předávání Díla, kdy jeho jednotlivé části budou předány Zhotovitelem a na základě   
 písemného protokolu odsouhlaseny Objednatelem.

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby v souvislosti s poskytovanými Službami nebylo jakkoli poškozováno
 dobré jméno Objednatele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že neužije grafické zpracování poskytnutých Služeb k jiným účelům, než ke splnění svých   
 povinností z této Smlouvy a neposkytne grafické zpracování poskytnutých Služeb k užití žádné třetí osobě   
 bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

4.4 Zhotovitel se při plnění Služeb zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje,  
 že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že činností dle této Smlouvy nebude zasahováno do práv třetích osob.

4.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při registraci ochranné známky   
 u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR nebo mimo území ČR.

4.6 Zhotovitel se zavazuje řídit se pokyny, které mu budou průběžně udělovány Objednatelem v souladu s touto   



 Smlouvou, ledaže jsou takové pokyny v rozporu se zákonem nebo nevhodné; v takovém případě je Zhotovitel povinen  
 na jejich nezákonnost či nevhodnost Objednatele neprodleně písemně upozornit. Zhotovitel je povinen    
 se řídit nevhodnými pokyny Objednatele pouze v případě, že Objednatel na takových pokynech i přes písemné   
 upozornění Zhotovitele na jejich nevhodnost trvá; v takovém případě Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou   
 v souvislosti s realizací pokynů Objednatele, na jejichž nevhodnost Objednatele upozornil.

4.7 Objednatel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy oprávněn kontrolovat provádění plnění předmětu této Smlouvy  
 a plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen na základě   
 předchozí výzvy poskytnout Objednateli veškerou požadovanou součinnost, a to zejména poskytnout Objednateli  
 v přiměřené lhůtě (minimálně 2 pracovní dny) požadované výstupy, poskytnout požadované informace atp.   
 Oprávněným výkonem těchto práv ze strany Objednatele nesmí dojít k nadměrnému zásahu do práv a oprávněných  
 zájmů Zhotovitele.

Článek V.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití Díla (vcelku i po částech), která je neomezená,   
 a to v následujícím rozsahu:

a) k užití Díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky, 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.

5.2 Objednatel 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.
5.3 Objednatel není povinen licenci dle této Smlouvy využít.

5.4 Zhotovitel uděluje Objednateli svolení ke zveřejnění Díla a souhlasí s tím, aby Dílo resp. jeho část byla zveřejněna  
 či užita bez uvedení jeho autorství.

5.5 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetí osobě žádnou licenci k užití díla, a to ani výhradní  
 ani nevýhradní ani jinak neporušil jakákoli autorská, průmyslová nebo jiná práva duševního vlastnictví jakýchkoli   
 třetích osob. 

5.6 Oprávnění dle tohoto článku nabývá Objednatel okamžikem předání a převzetí díla.
 
5.7 Zhotovitel není oprávněn poskytnout třetí osobě svolení k užití Díla v žádném rozsahu.

5.8 Zhotovitel 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. Zhotovitel prohlašuje,   
 že  je oprávněn k výkonu majetkových práv k veškerým poskytnutým výstupům Služeb v rozsahu této Smlouvy. 

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

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

5.11 Na Objednatele tímto přecházejí práva užít výsledky činnosti Zhotovitele vytvořené k plnění dle této Smlouvy   
 Zhotovitelem. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel uděluje Objednateli licence, podlicence   
 a související práva dle tohoto článku, jejichž cena je součástí Ceny dle čl. VI. této Smlouvy. Zhotovitel nemá   
 právo v souvislosti s poskytnutím licence či podlicence dle tohoto odstavce na žádnou dodatečnou odměnu.



Článek VI.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Celková cena za celý předmět plnění v rozsahu této smlouvy se sjednává ve výši: 
 315 000 Kč(slovy: tři sta patnáct tisíc korun českých) bez DPH,
 DPH ve výši: Kč [BUDE DOPLNĚNO] (slovy: [BUDE DOPLNĚNO] korun českých),
 ve výši: Kč [BUDE DOPLNĚNO] (slovy: [BUDE DOPLNĚNO] korun českých) s DPH,
 (dále jen “Cena”).

 Tato Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti  
 s plněním dle této Smlouvy. Celková Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české  
 měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková Cena  
 s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH

6.2 Veškeré náklady Zhotovitele na plnění této Smlouvy včetně skicovného a 15 hodin prací nespecifikovaných obsahem  
 grafického manuálu jsou zahrnuty v Ceně. Zhotovitel nemá nárok na úhradu žádné další částky za plnění této   
 Smlouvy nad rámec Ceny.

6.3 Objednatel se zavazuje uhradit pouze Cenu za skutečně poskytnuté plnění v souvislosti s poskytnutými Službami  
 v rozsahu dle této Smlouvy, které bude moci užít v souladu s účelem této Smlouvy.

6.4 Objednatel bude hradit Cenu v české měně (CZK), a to bezhotovostním převodem na základě faktur
 vystavených Zhotovitelem. 

 Splatnost faktur činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli na základě protokolárního předání  
 výstupů Služeb. Faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 V případě, že faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude   
 obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zpět Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto  
 případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až ode dne prokazatelného doručení opravené či doplněné  
 faktury Objednateli. 

6.6 Označení Objednatele jako odběratele ve faktuře bude následující: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor cestovního  
 ruchu, kultury a sportu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1. IČO 00262978 Na tuto adresu bude Zhotovitel zasílat  
 rovněž veškeré faktury. 

6.7 Překročení Ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané   
 hodnoty. V takovém případě bude Cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době    
 vzniku zdanitelného plnění. Překročení Ceny v jiných případech je nepřípustné.

Článek VII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného   
 souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

Článek VIII.
PODDODAVATELÉ 

8.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu   
 poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3   
 této Smlouvy. V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, jako by toto prováděl sám.

8.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu  plnění Díla možná pouze  
 po písemném souhlasu Objednatele

8.3 Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací  
 a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo  
 pro Objednatele a že poddodavatelé nebudou žádnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám  
 nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

8.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky Díla, za jednání poddodavatele   



 při plnění poddodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem   
 v průběhu provádění Díla odpovídá Zhotovitel Objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení 
 či škody způsobil sám.

8.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže   
 poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené Objednatelem k výkonu technického   
 či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout informace 
 o způsobu provádění poddodávky. V případě pochybností Objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací   
 poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu    
 poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení   
 náhradního poddodavatele.

Článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla dle čl. III. odst. 3.1. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní  
 pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny dle čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy a to za každý započatý den prodlení.

9.2 V případě nepravdivosti prohlášení dle článku 5.5 se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
 100.000,- Kč, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

9.3 V případě porušení závazku dle článku 5.6 se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši   
 100.000,- Kč, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

9.4 V případě porušení závazku dle článku 5.7 se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši   
 100.000,- Kč, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

9.5 Sjednáním smluvní pokuty dle tohoto článku, ani jejím uhrazením není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody  
 v celém rozsahu.

9.6 Smluvní pokuty uplatněné v souladu s tímto článkem jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení faktury   
 vystavené Objednatelem a doručené Zhotoviteli a to na účet uvedený v takové faktuře.

9.7 V případě, že je Objednatel v prodlení s plněním své povinnosti platit Cenu díla, je Zhotovitel oprávněn účtovat   
 smluvní pokutu v maximální výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním  
 své povinnosti platit Cenu díla, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této Smlouvy.

Článek X.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

10.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu   
 §  504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  
 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.

10.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce dvacet čtyři (24) měsíců ode dne předání 
 Objednatelem odsouhlaseného kompletního Díla (oboustranně potvrzený předávací protokol) dále jen „Záruční doba“. 

10.3 Záruční doba dle této Smlouvy neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo v důsledku vad Díla užívat. 

10.4 Pokud se v Záruční době objeví na Díle jakékoli vady Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstranění takové vady na své  
 náklady, a to bezodkladně a následujícím způsobem: 

a. Jde-li o vadu, která brání užívání Díla, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 1 dne (24) hodin  
 od jejího nahlášení Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;

b. jde-li o vadu, která nebrání užívání Díla, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních  
  dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

10.5 Pokud nebudou vady Díla dle této Smlouvy Zhotovitelem odstraněny ve lhůtách stanovených tímto odstavcem,   



 je Objednatel oprávněn takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby a to na náklady Zhotovitele. Náklady   
 na takové odstranění vad Díla Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli a zašle Zhotoviteli fakturu k uhrazení takových nákladů.  
 Zhotovitel je povinen uhradit takové náklady do sedmi (7) dnů od okamžiku vystavení takové faktury. 

Článek XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost   
 a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo    
 nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním   
 ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

11.2 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní  
 písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy.

11.3 Jestliže kterákoliv ze Smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení  
 nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem  
 na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno  
 za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

11.4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

11.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží
 jeden stejnopis.

11.6 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,   
 občanský zákoník, v platném znění.

11.7 Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma   
 Smluvními stranami.

11.8 Veškeré přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

(i) Příloha č. 1: Zadávací dokumentace k soutěži
(ii) Příloha č. 2: Rozsah grafického manuálu
(iii) Příloha č. 3. Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné
vůle připojují níže své podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V

Dne

V

Dne


