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I. Smluvní strany 
 
Národní divadlo 
Ostrovní 1, Praha 1 

IČ: 00023337 

DIČ: CZ00023337 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „ND“) 
 
a 

 
PRECIOSA BEAUTY, s.r.o.   
se sídlem Průmyslová 18, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ: 62060856 
DIČ: CZ62060856 
Bankovní spojení:  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského osudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 18835 
Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „PR“ nebo „Preciosa“) 
                                                                                          uzavírají 
 

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 
UZAVŘENOU VE SMYSLU § 1746 ODST. 2  ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

 
II. Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce mezi ND a PR na období od 1.1.2021 do derniéry 
inscenace Spící krasavice. 
 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
3.1. PR je výrobcem bižuterie a dárků z křišťálu. Pro naplnění článku II, odstavce 2.1 této smlouvy se PR zavazuje 
poskytnout ND šperky a ozdoby do inscenace Spící krasavice, s premiérou v březnu 2021 v ND, a další zboží a to 
v níže uvedeném rozsahu 
 

Celkový počet položek  Sleeping Beauty   

korunky    

ozdoba jednoduchá/ FIŽÍ    

náušnice - PÁRY    

náhrdelník    

kameny na kostýmy - NA-
ŠÍVÁKY 

   

    

CELKEM  kusů/párů 
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3.2. ND se zavazuje pro naplnění článku II, odstavce 2.1. této Smlouvy: 
a) uvádět na všech tištěných materiálech vztahujících se k inscenaci Spící krasavice logo PR nebo větu „Partnerem 
inscenace je společnost PRECIOSA, která zdobí inscenaci svými šperky“, kde to prostorově tiskovina umožní, 
v opačném případě uvádět logo společnosti Preciosa, viz příloha č. 1 této Smlouvy. 
b) poskytnout další plnění specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy. 
 
3.3. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit, aby obsah podkladů určených k reklamě byl v souladu s právními 
předpisy, zejm. zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Každá ze smluvních stran je povinna uhradit druhé 
straně veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že svou povinnost dle předchozí věty nesplnila. 
 
3. 4. Smluvní strany konstatují, že předpokládaný finanční objem plnění ND vůči PR za dobu trvání této smlouvy je 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Cena zohledňuje platný ceník ND, který je součástí příkazu ředitele ND 
č. 18/14 č.j. 6431/2014 Stanovení cen za poskytování inzerce včetně dodatků. 
 
IV. Cena plnění 
 
4.1. Cena za plnění PR vůči ND tj. za šperky a ozdoby uvedené v čl. 3.1. a za další plnění uvedené v příloze  č. 1této 
Smlouvy se sjednává v celkové výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4.2. Cena za plnění ND vůči PR tj. za reklamní plnění uvedené v čl. 3.2. a za další plnění uvedené v příloze č. 1 této 
Smlouvy se sjednává v celkové výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že na celkovou částku ve výši xxxxxxxxx vystaví každá ze smluvních stran faktury, 
které budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a budou zaslány druhé smluvní 
straně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum vystavení faktur. Smluvní strany sjednávají, že 
splatnost faktur bude 30.6.2021. Smluvní strany  se dohodly na zápočtu vzájemných pohledávek tak, že tyto 
vzájemné pohledávky dnem 30.6.2021 tímto zápočtem zanikají.   
 
4.4. V případě nesrovnalostí či pochybností týkající se fakturované ceny plnění je smluvní strana oprávněna 
požádat fakturující smluvní stranu o doložení dokladů či poskytnutí jiných materiálů prokazujících, že plnění bylo 
poskytnuto a v jakém rozsahu. 
  

4.5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. Pokud faktura tyto 
náležitosti obsahovat nebude, bude vrácena k doplnění. 
 
4.6. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran neposkytne druhé smluvní straně plnění sjednané v této smlouvě 
(resp. v příloze č. 1 této smlouvy) v termínech sjednaných v této smlouvě, zavazuje se zaplatit této druhé smluvní 
straně kompenzaci ve výši rovnající se hodnotě neposkytnuté části plnění včetně případné DPH. Kompenzace je 
splatná do tří dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení a lze ji jednostranně započíst proti pohledávce druhé 
smluvní strany. 
 
 
V. Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy 
 
5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do derniéry inscenace Spící krasavice. 
 
5.2.  Smlouva zaniká: 

a) splněním povinností smluvních stran, tj. naplněním předmětu a účelu smlouvy, 
b) písemnou dohodou smluvních stran, 
c) písemným odstoupením jedné ze smluvních stran v případě, že druhá smluvní strana ani přes písemné 

upozornění nedostála svého závazku stanoveného touto smlouvou; doručením oznámení o odstoupení 
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druhé smluvní straně tato smlouva zaniká (tj. dnem doručení odstoupení) a smluvní strany jsou povinny 
vyrovnat svá vzájemně poskytnutá plnění do 30 dnů od dne doručení tohoto oznámení. Smluvní strana, 
které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto druhou smluvní stranou plnění, toto plnění 
v uvedené lhůtě vrátí, a pokud nebude moc vrátit poskytnuté plnění, popřípadě plnění stejného druhu, 
bude povinna uhradit druhé smluvní straně peněžní částku odpovídající hodnotě poskytnutého plnění. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvních povinností. 

 
VI. Ostatní ujednání 
 
6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
6.2. Oprávněné a kontaktní osoby: 
 
Za ND ve věcech: 
smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pozvánek a předávání podkladů: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
finančních xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Za PR ve věcech 

smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
předávání podkladů:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
finančních:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
6.3. Smluvní strany sjednaly, že se tento jejich závazkový vztah řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní 
strany se dohodly, že nejsou oprávněny k jednostrannému postoupení této smlouvy jako celku ani její části bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv smluvní strana 
nesmí postoupit nebo zastavit jakékoliv pohledávky z této smlouvy bez souhlasu druhé smluvní strany. Dle 
vzájemné dohody smluvních stran obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením Občanského 
zákoníku, a to ani před ustanovením Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto 
vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k 
úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 
 
6.4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každé ze smluvních stran náleží 
jeden. 
 
6.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou číslovanými dodatky. 
 
V Jablonci, dne ..................... 2021 V Praze, dne ........................ 2021 
 
_________________________            ___________________________ 
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MEDIAPLÁN Baletu ND – Spící krasavice 

Medium Cena  
 

Plnění vůči firmě Preciosa 

CLV logo 1)    

QS fólie na tramvaj 2)    

Inscenační plakát 3)    

Program k představení 4)    

Logo na webu ND 2 roky 5)    

Spot na LCD obrazovkách 6)    

Pozvánky na premiéru 7)    

Markýza 8)    

Plakát na trojstěn piazzeta ND 9)    

DL letáky 10)    

Programová brožura 11)    

Filmový trailler 12)    

Pronájem prostor ND 13)    

   

Celkem             

 
1) CLV logo - ND se zavazuje umístit logo Preciosa na všechny CLV propagující inscenaci Spící krasavice. 
2) QS fólie na tramvaj - ND se zavazuje umístit logo Preciosa na všechny QS fólie propagující inscenaci 
Spící krasavice. 
3) Inscenační plakát- ND se zavazuje umístit logo Preciosa na všechny inscenační plakáty propagující 
inscenaci Spící krasavice. 
4) Program k představení - ND se zavazuje umístit logo Preciosa v programu propagující inscenaci Spící 
krasavice. 
5) Logo na webu ND - ND se zavazuje umístit logo Preciosa na webu ND.  
6) Spot na LCD obrazovkách - ND se zavazuje umístit větu „Partnerem inscenace je společnost PRECIOSA, 
která zdobí inscenaci svými šperky“ do spotu na LCD obrazovkách propagující inscenaci Spící krasavice. 
7) Pozvánky na premiéru - ND se zavazuje umístit logo Preciosa na pozvánkách na premiéry a zároveň se 
ND zavazuje předat Preciose pozvánky na premiéru inscenace Spící krasavice. 
8) Markýza - ND se zavazuje umístit logo Preciosa na markýzu propagující inscenaci Spící krasavice. 
9) Plakát na trojstěn ND - ND se zavazuje umístit logo Preciosa na plakát propagující inscenaci Spící 
krasavice umístěný na piazzetě ND. 
10) DL letáky - ND se zavazuje umístit logo Preciosa na DL letáky propagující inscenaci Spící krasavice. 
11) Programová brožura - ND se zavazuje 1/1 str. inzerci společnosti Preciosa do programové brožury ve 
spojení s inscenací Spící krasavice. 
12) Filmový trailler - ND se zavazuje umístit větu „Partnerem inscenace je společnost PRECIOSA, která 
zdobí inscenaci svými šperky“ do filmového trailleru propagující inscenaci Spící krasavice. 
Zároveň tento trailler bude poskytnut společnosti Preciosa jako referenční, pro zveřejnění na jejich 
webových stránkách a sociálních sítích. 
Sociální sítě - ND se zavazuje umístit na sociální sítě ND 3 příspěvky o výrobě a vzniku ozdob k inscenaci 
Spící krasavice včetně kostýmních návrhů navržených Pablo Núñezem. 
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PLNĚNÍ PRECIOSA – Spící krasavice 

     

Plnění PR vůči ND    

Spící krasavice šperky a ozdoby    

Návrh designového řešení   

Inovační náklady   

Realizace   

    

   

Další mtg podpora vzájemné spolupráce    

PR umístí prolink s webem Baletu ND na svém webu po dobu 2 
let 

 
 

PR zveřejní informaci o spolupráci formou tradičních i on - line 
medií 

 
 

PR bude informovat své obchodních partnery v ČR o vzájemné 
spolupráci na projektu inscenace Spísí krasavice 

 
 

PR umístí Filmový trailler na web a Facebook Preciosa po dobu 2 
let 

 
 

PR umístí logo Baletu ND na webu Preciosy po dobu 2 let    

Celkem   

   

   

   


