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DODATEK č. 1
K POLDLICENČNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany:

Národní filmový archiv, příspěvková organizace
se sídlem Praha 3, Malešická 12, 130 00
IČ: 00057266, DIČ: CZ 00057266
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 10006-83337011/0710
zastoupený
(dále jen „NFA“)
a
Česká televize
IČ: 00027383; DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č.483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupená panem Petrem Dvořákem, generálním ředitelem
(dále jen „ČT“)
(NFA a ČT dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany mají mezi sebou platně uzavřenou Podlicenční smlouvu ze dne 31. 12. 2018
(dále jen „smlouva“) upravující vztahy Smluvních stran týkající se zejména využívání smlouvou
definovaných filmů (ve smyslu č. II. a Přílohy č. 1 smlouvy NFA0187/2019: dále jen „Filmy“) ze
strany ČT a hrazení odměny za toto využívaní Filmů ČT pro NFA.
2. S ohledem na zájem obou Smluvních stran na úpravě podmínek uvádění některých Filmů se
Smluvní strany dohodly na změnách smlouvy tak, jak jsou uvedeny v čl. II tohoto dodatku.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se navyšuje počet vysílání titulu
Celková
odměna za užití filmů se mění na 20.295.000,- (dvacet miliónů dvě stě devadesát pět tisíc
korun českých).
2. S ohledem na změnu uvedenou v bodě 1. tohoto článku se výše třetí splátky uvedené v bodě
IV. odst. 2. smlouvy mění na
Splatnost třetí splátky se nemění.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají ujednáním Smluvních stran obsaženým v tomto dodatku
nedotčena. Tam, kde v tomto dodatku není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah Smluvních
stran upravený v tomto dodatku smlouvou.
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2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tento
dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 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 z tohoto dodatku. Plnění
v rámci předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku před účinností 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.
3. Jakékoliv změny tohoto dodatku lze učinit pouze písemnou formou s připojením podpisu osob
oprávněných zastupovat Smluvní strany.
4.Smluvní strany se dohodly, že informace, které jsou v tomto dodatku označeny žlutou barvou,
se považují za důvěrné (např. z důvodu obchodního tajemství) a žádná ze Smluvních stran
není bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany oprávněna tyto informace
sdělovat třetím osobám, a to ani po ukončení plnění této smlouvy či ukončení této smlouvy,
s výjimkou informací: (i) které ČT sama v obvyklém rozsahu sděluje třetím osobám v souvislosti
s přípravou, výrobou, distribucí a/nebo propagací svého programového obsahu, k němuž se
vztahuje smlouva a/nebo tento dodatek, a/nebo v souvislosti se svou propagací; (ii) které
Smluvní strana poskytne nebo uveřejní na základě právního předpisu; a (iii) které Smluvní
strana poskytne svým odborným poradcům a/nebo jiným spolupracovníkům vázaným
zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tento dodatek ČT uveřejní postupem podle
zákona s tím, že informace označené žlutou barvou budou znečitelněny.
5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a bezvýhradně souhlasí sjeho
obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy:
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V Praze dne
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V Praze dne
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