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RÁMCOVÁ SMLOUVA O INZERCI 

 

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, mezi 

 

 

 

NÁRODNÍ DIVADLO 

Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 

IČ: 00023337 

DIČ: CZ 00023337 

zastoupené:  Ing. Tamarou Čuříkovou, správní ředitelkou 

(dále jen  NÁRODNÍ DIVADLO) 

 

a 

 

 

MAFRA, a. s. 

Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 

IČ: 45313351 

DIČ: CZ 45313351 

zastoupené:  Martinem Uttnerem,  obchodním ředitelem regionálního prodeje 

 (dále jen „Mafra“) 

 

za následujících podmínek: 

 

 

 

Článek 1 – Předmět smlouvy 

 

1.  Předmětem této smlouvy je zadávání inzerce ze strany NÁRODNÍHO DIVADLA 

v deníku MF Dnes a deníku Metro a poskytnutí slevy ze strany Mafra a.s. při opakované řádkové 

inzerci za níže uvedených podmínek. 

 

 

Článek 2 – Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. NÁRODNÍ DIVADLO se zavazuje objednávat si inzerci u Mafra a.s. v deníku MF Dnes 

a Metro během ročního období, na něž je smlouva uzavřena. 

2. Mafra a.s. se zavazuje poskytnout NÁRODNÍMU DIVADLU na uvedenou řádkovou 

inzerci dle čl. 2., odst. 1 slevu 25% v případě, že půjde minimálně o 12 inzerátů v daném 

období. 

3. NÁRODNÍ DIVADLO se zavazuje jednotlivé inzerce objednávat vždy písemně a zaplatit 

Mafra a.s. sjednanou cenu dle platného sazebníku Mafra a.s., který je nedílnou součástí 

této smlouvy jako Příloha č. 1. Celková cena zaplacená Národním divadlem za inzerci dle 

této smlouvy nedosáhne za dobu platnosti této smlouvy částky 100.000,- Kč.  

4. Mafra každou písemnou objednávku NÁRODNÍHO DIVADLA písemně potvrdí a uvede 

zde cenu za inzerci, sjednanou 20 % slevu a celkovou cenu po slevě. Po uveřejnění 
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objednaného inzerátu vystaví Mafra a.s. fakturu, která bude splatná do 14 dní od jejího 

doručení NÁRODNÍMU DIVADLU.  

5. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 

NÁRODNÍHO DIVADLA. Bude-li NÁRODNÍ DIVADLO v prodlení s úhradou ceny za 

inzerci, může Mafra a.s. účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 

351/2013 Sb. 

6.  Kontaktní osobou za NÁRODNÍ DIVADLO je                   , a za Mafra a.s. je kontaktní 

osobou, tel.  

 

 

Článek 3. – Odstoupení od smlouvy 

 

1. Odstoupit od smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran v případě, že druhá smluvní 

strana hrubě porušuje povinnosti plynoucí z této smlouvy a byla na tuto skutečnost 

smluvní stranou písemně upozorněna. 

2. Tato smlouva končí 7. dnem po doručení písemného vyrozumění o odstoupení od této 

smlouvy jednou ze smluvních stran. 

 

 

Článek 4. – Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na období od  1.2.2018 do 31.1.2019. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.                                                     

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží  

po jednom. 

4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků. 

5. Okolnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, 

zejména ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. 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.       Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

byla uzavřena ve vzájemné shodě a toto prohlášení stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Praze dne  1. 2. 2018                       V Praze dne 1. 2. 2018 

 

 

 

…………………………………….                       …………………………………… 

Martin Uttner        Ing. Tamara Čuříková 

Obchodní ředitel regionálního prodeje      správní ředitelka ND 


