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č. dodatku: 1095511/897

Dodatek č. 1
ke komisionářské smlouvě č. 1086523/897

uzavřené podle § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká televize
IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70
zřízena zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi
nezapisuje se do Obchodního rejstříku
zastoupená: Lubošem Křížem, manažerem Telexportu
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha 4
č. účtu: 1540252/0800

(dále jen ,,ČT‘‘)

SUPRAPHON a. s.
se sídlem Palackého 740/1, 112 00 Praha 1 
IČ: 48038725; DIČ: CZ4&038725
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,(oddíl B., vložka 9'167 
zastoupen:  \
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 5010012075/5500

(dále jen „SP“) na jedné straně

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

1. PŘEDMĚT DODATKU

 Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2017 komisionářskou smlouvu č. 1086523/897 
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek SP zajistit distribuci rozmnoženin 
prodejem audiovizuálního díla, jehož výrobcem je ČT s názvem  

1.2 Smluvní strany se při uzavírání Smlouvy dohodly, že doporučená prodejní cena jedné 
rozmnoženlny bude činit  

 
 

 Předmětem Dodatku je změna,  doporučené prodejní ceny ve Smlouvě.
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č. dodatku: 1095511/897

 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s odst. 1.2. a 1.3. Dodatku se doporučená 
prodejní cena rozmnoženiny uvedená v odst. 3.1 Smlouvy mění,  

  
 

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Pojmy užívané v tomto Dodatku mají stejný význam, jaký mají v Smlouvě.

2.2 Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Dodatku a ceny, případně hodnoty 
předmětu Dodatku na titulní straně tohoto Dodatku, resp. Smlouvy nemá normativní 
význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto Dodatku včetně 
Smlouvy v registru smluv.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci 
předmětu tohoto Dodatku, k němuž došlo před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, 
nahrazují závazkem vzniklým z tohoto Dodatku. Plnění v !rámci předmětu tohoto 
Dodatku před účinností tohoto Dodatku se považuje za plnění, podle tohoto Dodatku a 
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem.

i ' i»
: I2.5 Smluvní strany se dohodly, ze:

a) jakákoli změna tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, může být sjednána výlučně a 
pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami, aito
s jejich podpisy na téže listině;

b) poté, co byl návrh tohoto Dodatku po podpisu jednou ze smluvních stran 
předložen k podpisu druhé smluvní straně, vylučuje se přijetí daného návrhu 
druhou smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou.

2.6 Smluvní strany se dohodly, že informace, které jsou v Dodatku, resp. Smlouvě 
označeny žlutou bárvóuf se považují za’ důvěrné (hápr. 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 Dodatku, resp. Smlouvy či ukončení 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 Dodatek, resp. Smlouva, 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. 
Dodatek, resp. Smlouva bude ze strany ČT uveřejněna postupem podle zákona s tím, 
že informace označené žlutou barvou budou znečitelněny.
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č. dodatku: 1095511/897

2.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (dva pro ČT, 
jeden pro SP. SP se zavazuje odeslat (tj. předat provozovateli poštovních služeb 
k přepravě) ČT stejnopisy Dodatku, které podepsal a které jsou určeny pro ČT, a to 
nejpozději druhý pracovní den po svém podpisu.

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, resp. Smlouvy 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 SUPRAPHON a.s.

Místo: Praha

Datum: Datum: Q

iC: 4ÖÜ38725, DIČ: CZ48038725

P.O.Box 425 
Palackého 740/1 
i12 99 Praha 1
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