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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
(S 1700004) 

 

 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České 

republice prostřednictvím 

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod 

se sídlem: Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 

jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Siegler, ředitel správy marketingu a komunikace 

jejímž jménem jedná Ing. Libuše Hošková, vedoucí oddělení produkce a grafiky 

IČO: 03814742, DIČ: CZ03814742 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Praha 4  

číslo účtu: 1021018466/5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77003 

(dále jen „zadavatel“) 
 
a 
 
příspěvková organizace 

Městská divadla pražská, p.o. 

zřizovatel: Hlavní město Praha 

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

jejímž jménem jedná pan Bc. Ondřej Zajíc, ředitel 

IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 1 

číslo účtu: 2000685379/0800 

(dále též jen „poskytovatel“ nebo „MDP“) 

 
uzavírají v souladu s ustanovením  § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 
 
 
 

Článek I 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je zajištění reklamy a propagace zadavatele poskytovatelem v prostorách 

všech divadel poskytovatele a to:  

- Divadla ABC, včetně komorní scény Ábíčko, na adrese V jámě 1, Praha 1, 110 00 

- Divadla Rokoko, na adrese Václavské náměstí 38, Praha 1, 110 00 (dále jen „divadla”), 

a to v době od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět reklamu a propagaci v rozsahu dle této smlouvy a 

že má na základě platného právního titulu zajištěny prostory výše uvedených divadel. 
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Předmětem smlouvy je dále poskytnutí sjednaných počtů dárkových poukazů a vstupenek do MDP a 

dále vstupenky na premiéry inscenací MDP poskytovatelem zadavateli a uspořádání tzv. zadaného 

představení v Divadle ABC pro zadavatele. 

 
 

Článek II 
Závazky smluvních stran 

 
1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy, s výjimkou období tzv. divadelních 

prázdnin od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 (dále „dohodnuté období“):  
 
a) zajistit umístění loga zadavatele na následujících tištěných materiálech a vizuálech poskytovatele: 

- časopis MDP (náklad 6.000 až 9.000 kusů, vychází 1x měsíčně), 

- programový leták MDP (náklad 6.000 kusů, vychází 1x měsíčně),  

- programy k inscenacím (náklad 1.000 – 2.000 kusů, vychází 6x ročně),  

- 13 plakátů na nosičích EuroAWK v metru pražské MHD (1x měsíčně)  

- pozvánky na premiéry MDP (náklad 300 - 500 kusů, 6x ročně); 

- 35 kusů plakátů na nosičích JCDecaux (3x ročně) 

b) zajistit po celou dobu dohodnutého období umístění 2 reklamních plakátů s logem zadavatele 

formátu A1 o rozměrech 594 x 841mm (na výšku) na viditelné, veřejně přístupné místo vstupní 

haly divadel (1x ABC, 1x Rokoko); 

c) umístit článek ve 2 vydáních časopisu MDP (náklad 6.000 - 9.000 kusů, vychází 1 měsíčně); 

d) zajistit po celou dobu dohodnutého období umístění roll-upu do vstupních prostor Divadla ABC 

e) zajistit po dobu celého dohodnutého období umístění loga zadavatele na webové stránky 

poskytovatele www.MestskaDivadlaPrazska.cz; 

f) umístit celostránkovou inzerci zadavatele na zadní straně 2 vydání časopisu MDP; 

g) uspořádat pro zadavatele dle jeho výběru 1 tzv. zadané představení v Divadle ABC; 

h) poskytnout zadavateli na premiéry do divadel MDP 4 vstupenky do 1. cenové zóny (4x); 

i) poskytnout zadavateli 100 dárkových poukazů do 1. cenové zóny do MDP a 200 ks vstupenek do 

1. cenové zóny na představení MDP. Poukazy budou zadavateli předány nejdéle do 30. 6. 2017.  

j) na žádost zadavatele prokázat splnění závazků uvedených v čl. II odst. 1 písm. a) až f); 

k) umožnit po dobu účinnosti smlouvy vstup jednomu zástupci zadavatele, určenému na základě 

předchozí dohody, do prostor divadel pro ověření plnění předmětu smlouvy, minimálně 4x v době 

účinnosti smlouvy;  

l) zaslat zadavateli ještě před tiskem ke korektuře materiály s jeho logem v rozsahu dle této 

smlouvy; 

m) použít logo zadavatele pouze pro účely spojené s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy; 

n) předat zadavateli do 30 dnů od ukončení reklamní spolupráce po jednom kusu propagačních 

materiálů dle této smlouvy, na nichž má poskytovatel zajistit umístění loga zadavatele a 

fotodokumentaci plnění závazku poskytovatele dle této smlouvy pro archivaci. 

 

2. Zadavatel se zavazuje: 
 
a) zaslat poskytovateli své logo v několika grafických formátech na e-mail: marie.kolarova@m-d-

p.cz; 

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/
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b) dodat poskytovateli dva reklamní plakáty velikosti A1 o rozměrech 594 x 841 mm se svým logem 

a 1x roll up dle bodu II, 1, e)  ihned po podpisu smlouvy; 

c) dodat poskytovateli grafické podklady a materiály pro plnění článku II bodu 1 písm. c) a f).  

 

Článek III 
Cena plnění a platební podmínky 

 

Cena plnění za reklamu a propagaci, dárkové poukazy, vstupenky, premiérové vstupenky, zadané 

představení v Divadle ABC poskytnuté dle této smlouvy poskytovatelem, se stanovuje dohodou 

smluvních stran v celkové výši 500.000 Kč (dále jen „Cena plnění“). 

Cena za jednotlivá plnění dle článku II, odst. 1 je následující: 

- cena za plnění dle článku II, odst. 1, písm. a) až f) činí 234.000 Kč včetně DPH, 

- cena za plnění dle článku II, odst. 1, písm. g) činí 116.000 Kč (plnění je osvobozeno dle §61 odst. 

e) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty), 

- cena za plnění dle článku II, odst. 1, písm. h) činí 10.000 Kč (plnění je osvobozeno dle §61 odst. e) 

zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty), 

- cena plnění za poskytnutí vstupenek a dárkových poukazů poskytnutých dle čl. II odst. 1 písm. i) 

této smlouvy zadavateli poskytovatelem se stanovuje dohodou smluvních stran v celkové výši 

140.000 Kč (plnění je osvobozeno dle §61 odst. e) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty), 

 

Cenu za plnění se zadavatel zavazuje poskytovateli uhradit následujícím způsobem ve 2 dílčích 

plněních: 

a) částka ve výši. 200.000 Kč bude uhrazena na účet poskytovatele na základě daňového 

dokladu vystaveného poskytovatelem dle platných právních předpisů dne 20. 2. 2017, 

b) částka ve výši 300.000 Kč bude uhrazena na účet poskytovatele na základě daňového 

dokladu vystaveného poskytovatelem dle platných právních předpisů dne 11. 9. 2017. 

Dílčí plnění se řídí § 21 odst. 9 zákona o DPH. 

Daňové doklady vystavené poskytovatelem v souladu s § 26 a náležitostmi dle § 28 zákona o DPH 

budou splatné do 14 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

je datum vystavení daňového dokladu. Nebude-li doklad obsahovat veškeré předepsané náležitosti, 

vyhrazuje si zadavatel právo jeho vrácení. V tomto případě se počítá splatnost od data doručení 

nového dokladu. 

 

Článek IV 
Doba plnění 

 
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017.  
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Článek V 
Další ustanovení 

 
1) Jakékoliv doplňky a změny mohou být učiněny pouze písemnou formou se souhlasem obou 

smluvních stran. 

2) Kontaktními osobami, oprávněnými ke sjednání konkrétních podmínek, kontrole plnění apod., 

vyplývajících z této smlouvy, jsou:  

Na straně zadavatele: Ing. Libuše Hošková, e-mail: libuse.hoskova@cetelem.cz,                                 

tel. +420 257 080 148, mobil: +420 603 236 278; 

Na straně poskytovatele: Marie Kolářová, e-mail: marie.kolarova@m-d-p.cz, mobil: +420 723 036 

446.   

3) V případě, že poskytovatel nesplní své závazky (nebo některý z nich) dle článku II, odst. 1, má 

zadavatel právo navrácení ceny přijatého plnění, odpovídající tomuto závazku, a to do 10 dnů od 

doručení písemné výzvy, resp. zadavatel není povinen hradit dohodnuté plnění, sjednané jako 

cena službu, která následně nebyla z jakýchkoliv důvodů poskytnuta.  

4) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána ani v tísni, 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

5) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

6) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, dva výtisky pro zadavatele a 

jeden pro MDP. 

7) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

 

V Praze dne 2. ledna 2017                V Praze dne 2. ledna 2017 

 
 
 
 
.................................................................  ........................................................ 
Ing. Tomáš Siegler                                                     Bc. Ondřej Zajíc 
ředitel správy marketingu a komunikace  ředitel  
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod Městská divadla pražská 
 
 
 
 
 
.................................................................   
Ing. Libuše Hošková                                                      
vedoucí oddělení grafiky a produkce                  
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod 
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