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D O D A T E K  č .  1   
ke smlouvě o spolupráci číslo  01/OBCH/2020 (dále jen „Smlouva“) 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Příspěvková organizace:   Národní divadlo  

se sídlem:    Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 1, PSČ 112 30  

zastoupené:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

IČ:     000 23 337 

DIČ:     CZ 00023337 

dále jen „ND“ 

a 

 

Obchodní firma:   MAFRA, a.s. 

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

zastoupená:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:     453 13 351 

DIČ:     CZ 45313351 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zápis v OR:    Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1328 

dále jen „MAFRA“ 

 

 

II. ÚČEL DODATKU 

 

Účelem tohoto dodatku je převod nevyčerpaného plnění, navýšení objemu plnění smluvních stran a 

prodloužení doby trvání Smlouvy. 

 

III. PŘEDMĚT DODATKU 

 

3.1 Závazky MAFRA  

a) ND v roce 2020 nevyčerpalo u MAFRA inzertní plnění ze Smlouvy v celkové hodnotě 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Smluvní strany se dohodly, že toto inzertní plnění bude převedeno do 

roku 2021, tzn. MAFRA se zavazuje tuto nevyčerpanou inzertní plochu poskytnout pro 

propagaci ND v kalendářním roce 2021. 

 

Rozsah inzertního plnění: 

PRINT 
          

 

formát 
rozměr v mm 

(š x v) 
spad 

mutace vydání barva počet 

 deníky           

 
MF DNES 1/4 strany na šířku 285 x 109 

Praha + Střední 
Čechy 

vš. den cmyk  

 METRO 1/8 strany na šířku 
(podval) 

121 x 60 
Praha + Střední 

Čechy 
vš. den cmyk  

 magazíny   
 

     

 mag. Dnes+TV 1/3 strany na 
šířku 

210 x 114 celostát čtvrtek cmyk  

 City life celostrana 217 x 297 oblast Praha-město pátek cmyk  

 Esprit celostrana 236 x 297 celostát středa cmyk  

 
ON LINE 

         

server banner období velikost garance počet 

Floating  Widesquare  týden  480x300 px  1 000 000  
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b) MAFRA se zavazuje navýšit a poskytnout ND v roce 2021 nad rámec plnění uvedeného 

v písm. a) inzertní plochu pro propagaci ND v tištěných a online médiích (včetně propagace 

v rámci projektu iDNES Premium) vydávaných či provozovaných MAFRA v hodnotě  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rozsah inzertního plnění: 

PRINT 
          

formát 
rozměr v mm 

(š x v) 
spad 

mutace vydání barva počet 

deníky           

deník MF DNES 1/4 strany na šířku 285 x 109 
Praha + Střední 
Čechy 

vš. den cmyk  

mag. ONA Dnes 1/3 strany na šířku 
(podval) 

210 x 114 celostát pondělí cmyk  

Esprit 1/3 na šírku (podval) 236 x 99 celostát pátek cmyk  

Bazaar 1/4 příčný formát 200 x 64 celostát měsíčník cmyk  

ON LINE 
          

server banner období velikost garance počet 

Homepage iDNES.cz, Lidovky.cz   Half page  týden  300x600 px  1 000 000  

Homepage iDNES.cz, Lidovky.cz  Widesquare  týden  480x300 px  1 007 227  

Jízdní řády - iDOS  Half page  týden  300x600 px  500 000  

 

 

Celková hodnota poskytnutého plnění ze strany MAFRA v roce 2021 tak bude činit  

1 141 203,- Kč bez DPH. Plnění bude poskytováno za podmínek uvedených ve Smlouvě. 

 

3.2 Závazky ND  

a) ND se zavazuje převést MAFRA do roku 2021 následující plnění ze Smlouvy, které nebylo 

v roce 2020 poskytnuto: 

1) otištění inzerce MAFRA: 

i) 2x ve formátu 1/1 strany čb v programech k vybraným premiérám inscenací ND (dle 

výběru MAFRA) v hodnotě xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) umístění loga MAFRA: 

i) 3x za rok na VIP pozvánkách na číši vína v hodnotě xxxxxxxxxxxx 

Velikost, pořadí prezentace a umístění loga musí odpovídat postavení hlavního mediálního 

partnera inscenací. 

3) poskytování vstupenek: 

i) MAFRA zakoupila činoherní představení KYTICE a to na čtvrtek 17. září 2020,  

za dohodnutou cenu xxxxxxxxxxxxToto představení nebylo možné odehrát z důvodu 

přijatých vládních opatření a omezení v souvislosti se šířením nemoci COVID-19. 

Náhradní termín představení byl stanoven na úterý 25. května 2021 a vstupenky po dohodě 

smluvních stran zůstávají v platnosti. V případě, že nebude možné v uvedeném termínu, z 

důvodu omezení konání akcí, toto čerpání využít, dohodnou se smluvní strany na dalším 

postupu. 

ii) Balíčky „Vánočního předplatného“ v celkové hodnotě xxxxxxxxxxx, vstupenky 

budou vytištěny na standardní vstupenkovou šablonu a opatřeny logem černobílou 

verzí logotypu MAFRA. Vytištění balíčků „Vánoční předplatné“ proběhne 

jednorázově ve vzájemně domluveném termínu. 

4) prezentačně-společenské akce: 

ND umožní MAFRA uspořádat během představení specifikovaného v bodě 3) písm. i ve 

všech reprezentativních prostorách historické budovy Národního divadla (mimo 
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prezidentského salonku) prezentačně-společenskou akci pro klienty MAFRA v hodnotě 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

MAFRA se zavazuje minimálně 14 dní před uskutečněním společenských setkání podepsat 

interní dokument ND s názvem Vstupní instruktáž o požární ochraně a bezpečnosti práce v 

ND a seznámit sním všechny účastníky tohoto setkání. Tento interní dokument ND je 

dostupný na webové stránce xxxxxxxxxxxxxxxx, jméno a heslo pro vstup na stránku je 

oboje „xxxxx“. Zároveň se MAFRA zavazuje dodržet zákaz kouření ve všech prostorách 

ND, které jsou zákazem opatřeny. 

 

b) ND se zavazuje navýšit a poskytnout MAFRA v roce 2021 nad rámec plnění uvedeného 

v písm. a) nové plnění ve výši xxxxxxxxxxx tímto způsobem: 

1) otištění inzerce MAFRA: 

i) 5x za rok 2021 ve formátu 1/2 strany v časopise ND - informačním zpravodaji ND 

v hodnotě xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ii) 3x za rok 2021 ve formátu 1/1 strany čb v programech k vybraným premiérám 

inscenací ND (dle výběru MAFRA) v hodnotě xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) umístění loga MAFRA: 

ii) 5x za rok 2021 na měsíčním plakátu s repertoárem ND v hodnotě xxxxxxxxxxxxxxxx 

ii) 10x za rok 2021 v programové brožuře „Program ND“ s 6 měsíčním programem 

v hodnotě xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

iii) celoročně na webových stránkách ND Praha v sekci Partneři v hodnotě 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

iv) v Almanachu ND, který je vydáván po uplynutí sezony 2020/2021 v hodnotě 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v) v brožuře Sezona 2020/21 s premiérami a repertoárem sezony, vydané v únoru 2021 

v hodnotě xxxxxxxxxxxxxxxx 

vi) v brožuře Hlavní předplatné 2020/21 v hodnotě xxxxxxxxxxxxxxxxx 

vii) 7x za rok 2021 na VIP pozvánkách na číši vína v hodnotě xxxxxxxxxxxxxxxx 

Velikost, pořadí prezentace a umístění loga musí odpovídat postavení hlavního 

mediálního partnera inscenací. 

3) právo užívat titul „Hlavní mediální partner inscenací ND“ pro MEDIÁLNÍ SKUPINU 

MAFRA v roce 2021 v hodnotě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) 10x zážitkové prohlídky prostor Národního divadla a Státní opery v hodnotě 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Celková hodnota poskytnutého plnění se navyšuje o 739 200,- Kč bez DPH na celkovou 

částku 1 196 600,- Kč bez DPH za rok 2021. Plnění bude poskytováno za podmínek 

uvedených ve Smlouvě. 
 

3.3 Doba trvání 

Trvání Smlouvy se prodlužuje po dohodě smluvních stran do 31. 12. 2021. 

 

IV. MIMOŘÁDNÉ UJEDNÁNÍ 

 

S ohledem na trvání pandemie, dohodly se smluvní strany, že v případě, že dojde k podstatnému 

omezení činnosti ND a čerpání plnění dle Smlouvy tak bude oboustranně ohroženo, budou smluvní 

strany postupovat v maximální součinnosti tak, aby bylo dosaženo dohody ohledně čerpání plnění dle 

Smlouvy, případně dalšího prodloužení trvání Smlouvy, tak aby k datu ukončení trvání Smlouvy byla 

vzájemná hodnota plnění vyrovnána a nebylo smluvními stranami aplikováno ustanovení článku 6.2 

Smlouvy. 

 

 

 

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

ftp://90.182.97.247/infond
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1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 

2. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

exempláři. 

 

 

V Praze, dne    

 

 

Za MAFRA:            Za ND: 

 

 

 

  

  

 


