
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  (dále jen „Občanský zákoník“), 
mezi: 

Městská divadla pražská, příspěvková organizace 

zřizovatel: Hlavní město Praha  

se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00, 

IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297 

Zastoupená: MgA. Danielem Přibylem, ředitelem  

(dále jen „Objednatel“), 

a 

MAFRA, a.s. 

se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 

IČO: 453 13 351 

DIČ: CZ 453 13 351, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1328,  

Zastoupená: Jiřím Otevřelem, na základě plné moci 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č. účtu 1162141011/0100 

(dále jen „Poskytovatel“), 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
též jen „Smluvní strana“) 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na základě jednotlivých 

objednávek Objednatele vytvářet a dodávat Objednateli tiskařské 
výrobky specifikované v článku 2 této Smlouvy a za podmínek článku 3 
této Smlouvy, a to po dobu 1 roku ode dne uzavření této Smlouvy (dále 
jen „Dílo“). 

1.2. Objednatel se zavazuje Poskytovateli za provádění Díla dle článku 1.1 
této Smlouvy zaplatit odměnu dle článku 5 této Smlouvy (dále jen 
„Odměna“), a to za podmínek článku 6 této Smlouvy. 



2. TISKAŘSKÉ VÝROBKY 
2.1. Tiskařskými výrobky se pro účely této Smlouvy rozumí časopis 

Městských divadel pražských MODERNÍ DIVADLO (dále jen „Tiskařské 
výrobky“). 

2.2. Technická specifikace časopisu MODERNÍ DIVADLO: 
Název a druh tiskoviny: MODERNÍ DIVADLO 
Náklad: předpokládaný náklad je specifikován v 
příloze č. 1 smlouvy  
Formát a barevnost: tabloid (235 x 315 mm), 4/4 
Rozsah: 32 stran 
Materiál obálka: UPM brite 80C 60 g 
Materiál blok:  UPM brite 80C 60 g  
Vazba: V1 šitá/sponková 
Balení zapáskovaný balík 
Periodicita: 5x čísel v období od září 2020 do června 
2021 

2.3. Tiskařské výrobky dodá Poskytovatel Objednateli na základě písemné 
objednávky Objednatele, přičemž objednávku, která bude obsahovat 
požadovaný náklad Tiskařských výrobků (dále jen „Objednávka“) 
postačí Poskytovateli zaslat e-mailem na adresu 
[petr.turyna@mafra.cz]. 

2.4. Smluvní strany se dohodly, že cena za tisk každého čísla časopisu bude 
stanovena v souladu s Přílohou č.1 této Smlouvy, předpokládaný náklad 
bude upraven podle potřeb Objednatele.  

3. DODÁNÍ TISKAŘSKÝCH VÝROBKŮ 
3.1. Tiskařské výrobky Poskytovatel dodá ve lhůtě stanovené v článku 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy na následující místa dle 
výběru Objednatele:  
3.1.1. na adresu Městská divadla pražská se sídlem V Jámě 1, Praha 1 a  
3.1.2. na adresu smluvního distributora Objednatele 
nebo na jiné místo, na kterém se Smluvní strany dohodnou. 

3.2. Na adresu smluvního distributora Objednatele se zaváží vždy zhruba 
19 000 ks, konkrétní počet bude upřesněn vždy při dodání tiskových 
dat daného čísla časopisu. 

3.3. Dodací lhůta pro dodání jednotlivých Tiskařských výrobků činí nejdéle 
tři (3) pracovní dny a počíná běžet ode dne následujícího po doručení 
tiskových dat časopisu Poskytovateli.  

3.4. Součástí každé dodávky Tiskařských výrobků Objednateli bude i dodací 
list. 

4. KVALITA TISKAŘSKÝCH VÝROBKŮ 
4.1. Poskytovatel se zavazuje dodržet barevnost a kvalitu tiskových dat a 

materiálu, jak je předepsána v bodě 2.2 této Smlouvy.  



5. ODMĚNA  
5.1. Výše odměny, závazná po celou dobu platnosti této Smlouvy, je 

stanovena v Příloze 1 k této Smlouvě. Výši Odměny lze měnit pouze 
dohodou Smluvních stran ve formě písemného dodatku k této 
Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. 

5.2. Sjednaná odměna je konečná a zahrnuje veškeré výdaje Poskytovatele 
spojené s realizací díla a splněním jeho závazků z této Smlouvy, 
zejména tedy výdaje na práci, materiál, obalový materiál, dopravu na 
místa uvedená v článku 3, odst. 3.1. a přiměřený zisk. Nad rámec 
odměny není Poskytovatel oprávněn nárokovat si vůči Objednateli 
žádné další úhrady. 

5.3. K odměně se připočte příslušná sazba DPH v zákonné výši. 

6. ÚHRADA ODMĚNY 
6.1. Odměnu bude Objednatel Poskytovateli hradit měsíčně (tj. za měsíc, ve 

kterém byl vytištěn časopis) na základě daňového dokladu ve smyslu 
zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „faktura“), 
vystaveného Poskytovatelem nejpozději 15. (patnáctého) dne měsíce 
následujícího měsíci, za který je Odměna fakturována s tím, že lhůta 
splatnosti jednotlivých faktur činí 21 dnů od jejich doručení Objednateli. 
Nedílnou součástí faktury bude podrobný rozpis dodaných (tj. 
fakturovaných) Tiskařských výrobků. V případě, že faktura nebude 
splňovat požadavky kladené na fakturu právními předpisy a / nebo 
Objednatel bude mít důvodné námitky k rozpisu dodaných Tiskařských 
výrobků, fakturu vrátí Poskytovateli. Faktura se v takovém případě 
nestává splatnou dříve, než 15. (patnáctým) dnem ode dne doručení její 
řádné (tj. opravené) verze Objednateli. 

6.2. Pro vyloučení pochybností, Poskytovatel je oprávněn vystavit 
příslušnou fakturu pouze k úhradě těch Tiskařských výrobků, které byly 
v příslušném kalendářním měsíci, za který je faktura vystavována, 
Objednateli řádně dodány, případně se zohledněním slevy podle 
článku 8 této Smlouvy.  

6.3. Odměna bude hrazena Poskytovateli formou bezhotovostní platby na 
bankovní účet uvedený na faktuře Poskytovatele. 

7. SMLUVNÍ POKUTA 
7.1. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s dodáním Tiskařských 

výrobků, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši dle 
článku 7.2 této Smlouvy (dále jen „Smluvní pokuta“). 

7.2. Smluvní pokuta za každý den prodlení od smluvně uvedeného termínu 
dodání činí první započatý den 15 % z Odměny za všechny Tiskařské 
výrobky, které byly obsahem Objednávky, s jejímž dodáním je 
Objednatel v prodlení, a za každý započatý další den 5 % ze stejné 
částky.  



7.3. Uhrazení Smluvní pokuty nemá vliv na případnou povinnost k náhradě 
škody v její plné výši, a to i ve výši smluvní pokutu přesahující. 

7.4. Smluvní strany prohlašují, že výše Smluvní pokuta dle této Smlouvy je 
přiměřená s přihlédnutím k významu a důležitosti povinnosti, na 
kterou se vztahuje. V případě snížení Smluvní pokuty soudem zůstává 
Smluvní straně zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda 
převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez 
jakéhokoliv dalšího omezení. Zaplacení Smluvní pokuty nezbavuje 
dlužníka povinnosti splnit dluh Smluvní pokutou utvrzený. 

8. POSKYTNUTÍ SLEVY Z ODMĚNY 
8.1. V případě, že Poskytovatel dodá Objednateli Tiskařské výrobky 

s vadami, má Objednatel nárok na odstranění vad nebo na dodání 
nových Tiskařských výrobků bez vad. 

8.2. V případě, že by k odstranění vad nebo výměně za Tiskařské výrobky 
bez vad došlo ve lhůtě, která by Tiskařské výrobky pro Objednatele 
vzhledem k jejich určení učinila neupotřebitelnými, a zároveň lze i 
Tiskařské výrobky s vadami řádně užít, má Objednatel nárok na slevu 
z Odměny za takové vadné Tiskařské výrobky ve výši 50%. 

9. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze 

Smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. 
9.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 1 roku ode dne 

jejího uzavření. 
9.3. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu ukončit 

písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně s tím, že 
výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpovědi příslušné Smluvní straně 
doručena.  

10. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
10.1. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje 

všechny předchozí dohody nebo ujednání Smluvních stran týkající se 
předmětu této Smlouvy. 

10.2. Práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy se nebudou 
vykládat v rozporu s jazykovým vyjádřením jednotlivých ustanovení 
této Smlouvy. 

10.3. Tato Smlouva je výsledkem jednání Smluvních stran a nelze určit, že 
nějaký výraz byl použit některou Smluvní stranou jako první, ani jej tedy 
nelze vykládat k tíži některé Smluvní strany a Smluvní strany výslovně 
vylučují aplikaci § 557 Občanského zákoníku. 

10.4. Dohoda o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka musí být uzavřena 
v písemné podobě, aby měla vliv na počátek běhu nebo stavění 
promlčecí lhůty v souladu s § 647 Občanského zákoníku. 



10.5. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a 1800 
Občanského zákoníku. 

10.6. Poskytovatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této 
Smlouvy je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu ZDPH. V případě, že takový účet nebude uvedeným 
způsobem zveřejněn, nebo se Poskytovatel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ZDPH, je Objednatel oprávněn plnit v částce bez 
DPH a částku odpovídající DPH odvést přímo na příslušný účet 
finančního úřadu. 

10.7. Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny 
okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze Smluvních 
stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související; Smluvní strany 
výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 
Občanského zákoníku. 

10.8. Smluvní strany se vzdávají jakéhokoliv práva na zrušení Smlouvy a 
navrácení do původního stavu, pokud by byla vzájemná plnění dle této 
Smlouvy v hrubém nepoměru, a výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 
1793 až 1796 Občanského zákoníku.  

10.9. Žádná ze Smluvních stran nemá nárok na náhradu škody, pokud jí 
taková škoda vznikla nebo může vzniknout z důvodů, že v minulosti 
neuzavřela tuto Smlouvu nebo smlouvu s obdobnými závazky. 

10.10. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel může jako 
povinný subjekt dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), 
být povinen uveřejnit v registru smluv ve smyslu Zákona o registru 
smluv tuto Smlouvu včetně jejích případných příloh a dodatků, a 
s případným uveřejněním této Smlouvy a jejích případných příloh a 
dodatků tak bez dalšího předem souhlasí. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
11.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. K obchodním 
zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném odvětví, se 
nepřihlíží. 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že případný spor z této Smlouvy bude řešen 
věcně příslušným soudem České republiky místně příslušným dle sídla 
Objednatele. 

11.3. Přílohy Smlouvy tvoří její nedílnou součást. 
11.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 

strana obdrží jedno. 
11.5. Tato Smlouva může být měněna nebo dohodou zrušena pouze 

v písemné formě obsahující podpisy obou Smluvních stran na téže 
listině a Smluvní strany výslovně vylučují, že by ke změně Smlouvy 
mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy. Za 



písemnou formu nebude pro tento účel považována forma 
elektronických zpráv. Jakákoliv ze Smluvních stran může namítnout 
neplatnost této Smlouvy nebo její změny z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

11.6. Vzdání se práva Smluvní stranou, dohoda Smluvních stran o převzetí 
dluhu, přistoupení k dluhu nebo prominutí dluhu vyžaduje vždy 
výslovný písemný projev vůle Smluvní strany.  

11.7. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této Smlouvy 
zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu 
Smlouvy oddělit, nebude tím dotčena existence, platnost a účinnost 
ostatních ustanovení a Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na 
trvání a plnění této Smlouvy i v případě takového zdánlivého, 
neplatného nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany jsou povinny 
poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé, neplatné, 
nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a 
účinným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává 
ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, nebo neúčinným 
ustanovením. To se nevztahuje na účinnost této Smlouvy.  

11.8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem všemi 
Smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu 
řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, výslovně s ním souhlasí a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V Praze, dne ______________ V Praze, dne ______________ 

 

 

 

………………………… 
Městská divadla pražská  
MgA. Daniel Přibyl, ředitel                                             

………………………… 
MAFRA, a.s. 
Jiří Otevřel, 

ředitel strategie obchodu 
mediální skupina MAFRA,  

na základě plné moci  
 



Příloha č. 1 a - Nabídková cena včetně balení a dopravy na 5 čísel časopisu 
Moderní divadlo 

 

 

Předpokládaný náklad časopisu v sezoně 2020/21 Cenová nabídka 

2 x 24 000 ks                    94 140,80 Kč  

1 x 25 000 ks                    47 792,80 Kč  

1 x 26 000 ks                    49 219,20 Kč  

1 x  28 000 ks                    51 972,00 Kč  

Nabídková cena včetně balení a dopravy celkem za 5 čísel časopisu bez DPH                  243 124,80 Kč  

DPH samostatně                    24 312,48 Kč  

Nabídková cena celkem včetně DPH                  267 437,28 Kč  

 
 
 
V Praze dne 27. 5. 2020 

 

                                                                                                                        ………………………………… 

                                                                                                                                     Jiří Otevřel, 
                                                                                                                                     ředitel strategie obchodu                                  
                                                                                                                                     mediální skupiny MAFRA, 
                                                                                                                                     na základě plné moci 

 
  



 


