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společná výroba audiovizuálního díla a stanovení 
podílů na příjmech docílených jeho užitím

5.614.948,- Kč
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CD Česká televize
č. smlouvy: 1094099/512

DODATEK č . 1
ke koprodukční smlouvě č. 1082587/512 

(dále jen „Dodatek“) o stanovení práv a povinností smluvních stran při společné výrobě zvukově 
obrazového záznamu audiovizuálního díla -  celovečerního hraného filmu s pracovním názvem 

 (dále jen „Smlouva“) ve znění pozdějších dodatků mezi:

uzavřená mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383 
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „ČT“)

a

LUMINAR Film s.r.o.
IČO: 29310920, DIČ: CZ29310920 (PLÁTCE DPH: ANO) 
se sídlem Zlín, 2. května 2384, PSČ 76001
zapsána: u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 73326 
zastoupena:  
bankovní spojení: Raíffeisenbank a.s., pobočka Zlín 
číslo účtu: 7797087001/5500

(dále jen „Producent“);

ČT a Producent se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1. ČI. a1 přílohy a) Smlouvy se nahrazuje následovně:
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1.2. V čl. a2 odst. a2.1 přílohy a) Smlouvy se tabulka nahrazuje následovně:
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1.3. V čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy se text „ČT se zavazuje účastnit se na úhradě nákladů 
na výrobu AVD podle celkového rozpočtu koprodukčním vkladem ve výši 
6.236.049,- Kč (slovy: šest milionů dvě sta třicet šest tisíc čtyřicet devět korun 
českých) bez DPH.“ nahrazuje textem: „ČT se zavazuje účastnit se na úhradě 
nákladů na výrobu AVD podle celkového rozpočtu koprodukčním vkladem ve výši
5.614.948,- Kč (slovy: pět milionů šest set čtrnáct tisíc devět set čtyřicet osm 
korun českých) bez DPH.“

1.4. V čl. a3 odst. a3.1 přílohy a) Smlouvy se text  
 

 nahrazuje textem:  
 

1.5. V čl. a3 odst. a3.2 přílohy a) Smlouvy se text  

 nahrazuje textem:  
 

1.6. V čl. a3 odst. a3.4 přílohy a) Smlouvy nahrazuje následovně:
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1.7. V čl. a6 odst. a6.3 přílohy a) Smlouvy se vynechává u znění textu první věty 
následující výraz:  

 a nově se nahrazuje výrazem: 

1.8. Čl. a6 odst. a6.8 přílohy a) Smlouvy se nahrazuje následovně:

1.9. Příloha 5 ke Smlouvě „Způsob úpravy rozdělení příjmů z užití AVD“ se plně 
nahrazuje novou přílohou, která je přílohou tohoto dodatku.
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1.10. Příloha 2 ke Smlouvě „Rozpočet“ se plně nahrazuje novou přílohou, která je 
přílohou tohoto dodatku.

1.11. ČI. 11 odst. 11.3. Smlouvy se vypouští.

1.12. ČI. 11 Smlouvy je doplněn o odstavec 11.6, který zní následovně:

„V případě, že má Producent daňový domicil na území České republiky, platí pro 
úhradu plateb dle této smlouvy Producentovi ze strany ČT též příloha Všeobecné 
smluvní podmínky pro placení ceny plnění tuzemským plátcům DPH ze strany 
České televize, a to ve verzi účinné ke dni uzavření této smlouvy a dostupné 
z adresy www.ceskatelevize.cz/smluvni-podminky. Producent výslovně 
prohlašuje, že se s touto přílohou seznámil, souhlasí s ní a zavazuje se ji 
dodržovat, přičemž výslovně akceptuje, že provedením úhrady DPH 
z fakturované ceny plnění přímo správci daně ze strany ČT zanikne smluvní 
závazek ČT zaplatit Producentovi částku odpovídající DPH. Smluvní strany se 
pro účely této smlouvy nad rámec uvedené přílohy dohodly, že ČT využije práva 
dle odst. 4 uvedené přílohy na odvedení DPH z fakturované ceny plnění přímo 
správci daně pouze v případech, kdy dojde se zřetelem ke všem okolnostem 
k závěru, že jí dle zákona o DPH hrozí ručení za nezaplacenou DPH.“

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek ke 
Smlouvě je uzavřen ve čtyřech vyhotoveních (tři pro ČT, jedno pro Producenta). 
Producent se zavazuje odeslat (tj. předat provozovateli poštovních služeb k 
přepravě) ČT stejnopisy tohoto dodatku ke Smlouvě, které podepsal a které jsou 
určeny pro ČT, a to nejpozději druhý pracovní den po svém podpisu.

2.2. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední 
smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně 
vzniklé z plnění v rámci předmětu Smlouvy ve znění tohoto dodatku, k němuž 
došlo před nabytím účinnosti tohoto dodatku, nahrazují závazkem vzniklým ze 
Smlouvy ve znění tohoto dodatku. Plnění v rámci předmětu tohoto dodatku před 
účinností Smlouvy ve znění tohoto dodatku se považuje za plnění podle Smlouvy 
ve znění tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve 
znění tohoto dodatku.

Přílohy:

1/ Všeobecné smluvní podmínky pro placení ceny plnění tuzemským plátcům DPH ze strany 
České televize (ve verzi účinné ke dni uzavření této smlouvy a dostupné z adresy 
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/smluvni-podminky1

2/ Nový způsob úpravy rozdělení příjmů z užití AVD (tato příloha se v souladu se zákonem 
neuveřejňuje ani ve znečitelněné podobě a považuje se za označenou žlutou barvou v 
souladu s odst. 15.1 Smlouvy)

C] Česká televize
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3/ Nový rozpočet (tato příloha se v souladu se zákonem neuveřejňuje ani ve znečitelněné 
podobě a považuje se za označenou žlutou barvou v souladu s odst. 15.1 Smlouvy)

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jím nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek 
nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy 
žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že 
s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento 
dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize LUMINAR Film s.r.o.

Funkce: generální ředitel 

Místo: Praha 

Datum:

P - i

Místo:

2 2 - 02-  2919
Datum:

7

109409920190215142917MB233292PRO400




