
 

Městská divadla pražská, příspěvková organizace 

IČ 00064297 

DIČ CZ00064297 

se sídlem V Jámě 1, 110 00 Praha 1 

Bankovní spojení Česká spořitelna 

Číslo účtu 2000685379/0800 

Jednající Bc. Ondřejem Zajícem – ředitelem 

(dále jen „MDP“) 

na straně j e d n é 

 

a 

 

Newton media, a.s. 

IČ28168356 

DIČ CZ28168356 

se sídlem Na Pankráci 1683/127 

zapsána OR U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12446 

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu 2601942/0800 

Zastoupenou Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva 

(dále jen „společnost“) 

na straně d r u h é 

 

 

uzavírají tuto 

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 

 

1. Vymezení smluvních stran 

MDP jsou příspěvkovou organizací, provozující uměleckou činnost a vedlejší doplňkové služby, mj. 

poskytování reklamních a inzertních ploch v rámci propagačních kampaní ke své umělecké 

činnosti. Společnost NEWTON media, a. s. se zabývá monitoringem médií. 

 

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je ustanovení spolupráce Městských divadel pražských, 

příspěvkové organizace a společnosti NEWTON media spočívající v poskytnutí níže uvedených 

závazků obou partnerů definovaných v čl 3. odst. smlouvy. 

 

 

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1. MDP se zavazují zajistit v období od ledna 2017 do prosince 2017 společnosti NEWTON 

media reklamu a vstupenky v rozsahu: 
3.1.1   200 ks vstupenek, v hodnotě 70 000 Kč, 
3.1.2     30 ks vstupenek do divadel ABC a Rokoko v hodnotě  10 500 Kč (plnění je osvobozeno 

od DPH dle §61 odst. e) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). 
 

Společnost se zavazuje, že obdržené vstupenky v jakékoli formě (např. jako dárkové poukazy, 

předplatné, atd.) nebude dále využívat v rámci své podnikatelské činnosti, tedy že nebude např. 

obdržené vstupenky dále prodávat či jinak zcizovat, nebo nebude obdrženými vstupenkami veřejně 

odměňovat svoje klienty za nákup u Společnosti, apod. V případě porušení této povinnosti 

společností jsou MDP oprávněna od této smlouvy odstoupit. 
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3.1.3. logo na webu Městských divadel pražských v období roku 2017 v hodnotě 6 000 Kč bez 

21 % DPH (7260 Kč včetně 21 % DPH) 
 
Celková hodnota protiplnění ze strany MDP je celkem 87 760 Kč 

 

3.2. Společnost Newton Media se zavazuje zasílat do Městských divadel pražských pravidelný 

monitoring na vybraná klíčová slova. Zasílání monitoringu bude probíhat od ledna do prosince 

2017. 

 
Celková hodnota protiplnění ze strany společnosti je celkem 87 760 Kč. 

 

4. Ostatní ujednání 

4.1. Smluvní strany vystaví daňové doklady (faktury) do 30. 12. 2017, daňové doklady budou 

vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.o DPH ve znění pozdějších předpisů. Na 

daňových dokladech (fakturách) bude zřetelně označeno: „Reciproční plnění – neproplácet“. 

 

4.2. Na základě vystavených daňových dokladů (faktur) smluvní strany provedou vzájemný 

zápočet pohledávek a závazků v částce 87 760 Kč. 

 

 

5. Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve věci této smlouvy je za MDP Hana Morávková, hana.moravkova@gmail.com. 

Kontaktní osobou společnosti NewtonMedia je Michaela Sojkova, 

 michaela.sojkova@newtonmedia.cz.  

 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemnou dohodou obou 

smluvních stran. 

6.2. Právní vztahy touto smlouvou založené se řídí právními předpisy České republiky. 

6.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží 

jedno vyhotovení. 

6.4. Platnost i účinnost této smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí 

finančním vyrovnáním částky nejpozději však v souladu se splatností daňových dokladů. 

 

 

 

 

 

V Praze, 5. 1. 2017 V  Praze, 5. 1. 2017 

 

 

 

…………………………………………..  

 

 

 

…………………………………………..  

Bc. Ondřej Zajíc  Ing Petr Herian 

Ředitel Městských divadel pražských Předseda představenstva 

 


