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Česká televize
IČO: 00027383

a

Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o
IČO: 47115165

DODATEK C. 2
KE KOPRODUKČNÍ SMLOUVĚ

č. 1095303/512

Předmět smlouvy: závěrečné vyúčtování a věci související s výrobou
exploatací AVD

Cena, případně hodnota: 11.169.078,- Kč

Datum uzavření:
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CD Česká televize
č. smlouvy: 1095303/512

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Na hřebenech II 1132/4, 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

Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o. 
se sídlem: Nad Spádem 16, 140 00 Praha 4 
IČO: 47115165
PLÁTCE DPH: ANO
DIČ: CZ47115165
zapsána v OR vedeném MS v Praze, sp. zn. C 147122 
zastoupená:  
Číslo účtu: 69446 / 0300

(dále jen „Producent“)

uzavřely dne 6.12.2016 koprodukční smlouvu ve vztahu ke společné výrobě zvukově 
obrazového záznamu audiovizuálního díla -   

 s pracovním názvem “(dále jen „Smlouva“), ve znění 
dodatku č. 1.

1. V návaznosti na Závěrečný finanční plán AVD a Zprávu o věcných zjištěních 
v souvislosti s vyúčtováním AVD (dále jen „Zpráva auditora“) smluvní strany 
konstatují následující:
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5. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena. 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.

6. 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.

Příloha č. 1: Závěrečný finanční plán 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)

Příloha č. 2: Zpráva o věcných zjištěních v souvislosti s vyúčtováním 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)
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O  Česká televize
č. smlouvy: 1095303/512

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je  
srozumitelný a určitý, a že jim 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 Filmová a televizní společnost

Total HelpArt T.H.A., s.r.o.

Jméno: Jméno: Petr Dvořák 

Funkce: generální ředitel 

Místo: Praha

Datum: 1 4 -05* 2919

Funkce: ,íiOvá a televizní společnos, 

Místo: Praha Total HelpArt T.H.A s ro
. Nad spádem 16, 147 00 Praha 4

IČ--47115165, DIČ CZ47115165
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