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D O D A T E K  č .  2   
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:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

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:    xxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:     453 13 351 

DIČ:     CZ 45313351 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

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

dále jen „MAFRA“ 

 

 

II. ÚČEL DODATKU 

 

Účelem tohoto dodatku je převod nevyčerpaného plnění smluvních stran. 

 

III. PŘEDMĚT DODATKU 

 

3.1 Závazky ND  

1) poskytování vstupenek: 

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

za dohodnutou cenu 550 000,- Kč osvobozeno od DPH dle § 61 písm. e) zákona č. 

235/2004 Sb. Toto představení nebylo možné odehrát z důvodu přijatých vládních opatření 

a omezení v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 a to ani v náhradním termínu 

představení, který byl stanoven na úterý 25. května 2021. Z toho důvodu se smluvní strany 

dohodly na novém náhradním termínu na úterý 14. září 2021. Vstupenky po dohodě 

smluvních stran budou nově vytištěny. V případě, že nebude možné v uvedeném termínu, z 

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

postupu. 

 

2) prezentačně-společenské akce: 

ND umožní MAFRA uspořádat během představení specifikovaného v bodě 3.1, odstavec 

1) ve všech reprezentativních prostorách historické budovy Národního divadla (mimo 

prezidentského salonku) prezentačně-společenskou akci pro klienty MAFRA v hodnotě 

195 000,- Kč bez DPH po 70% slevě.  

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 xxxxxxxxxxxxx, jméno a heslo pro vstup na stránku je oboje 

„xxxxxxxx“. Zároveň se MAFRA zavazuje dodržet zákaz kouření ve všech prostorách ND, 

které jsou zákazem opatřeny. 

ftp://90.182.97.247/infond
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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 

 

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: 

 

 

 

  

  

 


