
č. REK220-00381/252O
Česká televize

Česká televize
IČO: 00027383

a

Česká republika -  Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO: 47609109

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI

Č. REK220-00381/252

Předmět Smlouvy: změna smlouvy

Cena, případně hodnota:  bez DPH

Datum uzavření: 2. 12. 2020



C3 Česká televize
č. REK220-00381/252

Dodatek č.1 ke smlouvě o obchodní spolupráci 
(dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČO: 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 
zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Česká televize“)

a

Česká republika -  Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO: 47609109
DIČ: CZ 47609109, plátce DPH
se sídlem: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 -  Staré Město
zastoupena:  ředitelem odboru komunikace na základě plné mocí 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 1525001/0710

(dále jen „Zadavatel“)

Česká televize a Zadavatel se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o obchodní 
spolupráci:

Článek 1

1) Smluvní strany uzavřely dne 2.12.2020 smlouvu o obchodní spolupráci č. REK220- 
00381/252, jejímž předmětem je závazek České televize zařadit do minipořadu 
s pracovním názvem  o stopáži cca 2 min., který bude zařazen do vysílání 
pravděpodobně celkem  (dále jen „Minipořad“) obchodní sdělení, konkrétně jinou 
obrazovou sekvenci bez zvuku tomu odpovídající závazek Zadavatele uhradit České 
televizi sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“)..

2) Minipořad včetně obchodního sdělení měla Česká televize zařadit do vysílání na základě 
mediaplánu, který tvoří součást smlouvy jako Příloha č. 2 a to v období  
na programu ČT1 a ČT2.

3) Účelem výše uvedeného Minipořadu je informování veřejnosti o rozvolňování restriktivních 
právních předpisů, opatření a jiných správních aktů přijatých orgány veřejné moci 
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území České republiky. Vzhledem k 
nepříznivé epidemiologické situaci, která na území České republiky panuje od data 
uzavření Smlouvy až ke dni uzavření tohoto Dodatku, není obsah Minipořadu aktuální, a 
proto nebyl ve sjednaném termínu a rozsahu v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy odvysílán.
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4) Vzhledem k tomu, že obě smluvní strany mají í nadále zájem na plnění ze Smlouvy dohodly 
se smluvní strany na změnách Smlouvy a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek 2

1) Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, který nově 
zní:

„3.1 Česká televize předpokládá, že zařadí Mínípořad včetně obchodního sdělení dle čl. 
2 odst. 2.2 Smlouvy do vysílání České televize, a to v období  
na programu ČT1 a ČT2. Konkrétní termín bude Zadavateli sdělen na kontaktní e- 
mail minimálně 1 pracovní den předem. Smluvní strany berou na vědomí, že 
Mínípořad vč. obchodního sdělení dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy může být zařazen do 
vysílání České televize pouze v případě, dojde-li k rozvolňování restriktivních 
právních předpisů, opatření a jiných správních aktů přijatých orgány veřejné moci 
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území České republiky.“

2) Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění čl. 5 odst. 5.1 až 5.3 Smlouvy, 
které nově zní:

„5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za veškerá plnění České televize podle této 
smlouvy činí  bez DPH (slovy:  

 (dále jen „Cena“).

5.2 Cena za odvysílání obchodních sdělení v konkrétních termínech bude specifikována 
v e-maílu odeslaném dle čl. 3 odst. 3.1 věta druhá Smlouvy

5.3 Zadavatel uhradí Cenu za poskytnutí plnění ze strany České televize dle této 
Smlouvy na základě daňového dokladu - faktury (dále jen: „faktura“) vystavené 
Českou televizi na celkovou částku uvedenou v odstavci 5.1 následovně:

- po odvysílání všech plánovaných obchodních sdělení dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy 
zařazených do Mínípořadu vystaví Česká televize fakturu na zbývající částku 

 bez DPH se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení.

Po odvysílání všech obchodních sdělení Česká televize zašle Zadavateli přehled 
odvysílaných Mínipořadů.“

3) Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy, který nově 
zní:

„5.6 Česká televize sí vyhrazuje právo neodvysílat Mínípořad vč. obchodního sdělení dle 
čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, pokud by s ohledem na přijatá opatření, právní předpisy a 
jíně správní akty v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 nebyl obsah 
Mínípořadu již aktuální, zejm. pokud by nedošlo k rozvolňování nebo naopak by
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došlo ke zpřísnění takových opatření (tj. právní předpisy a opatření více omezující 
zejména volný pohyb osob, maloobchod apod.).“

4) Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy, který nově 
zní:

„6.1 V případě, že Česká televize neodvysílá stanovený předpokládaný počet 
obchodních sdělení dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, nejpozději do 30.6.2021, je 
Zadavatel oprávněn uplatnit vůči České televizi smluvní pokutu ve výší plnění za 
neodvysílané obchodní sdělení. Smluvní pokutu není možné uplatnit v případě, kdy 
Mínípořad vč. obchodního sdělení dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy nebyl odvysílán 
z důvodu uvedených v čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy.“

5) Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění čl. 7 odst. 7.1 Smlouvy, který nově 
zní:

„7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem nabytí účinností této 
Smlouvy do 31.12.2021.“

6) Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění čl. 7 odst. 7.7 Smlouvy, který nově 
zní:

„7.7 Za podstatné porušení povinnosti dané touto smlouvou ze strany České televize se 
považuje zejména nezajištěni vysílání ve sjednané kvalitě.“

7) Smluvní strany se dohodly, že původní Příloha č. 2 Smlouvy -  Medíaplán, se tímto
Dodatkem v plném rozsahu zrušuje.

8) Jinak se na Smlouvě nic nemění.

Článek 3

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

2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinností dnem jeho zveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jako „zákon o registru smluv“).

3) Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto Dodatku se považuje za důvěrný, stejně jako 
veškeré informace, které vejdou ve známost smluvních stran v souvislostí s jednáním o 
uzavření tohoto Dodatku, pří jejím plnění a v souvislosti s ním, a žádná ze smluvních stran 
není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna dané 
informace sdělovat třetím osobám, a to ani po ukončení plnění tohoto Dodatku čí ukončení 
tohoto Dodatku, s výjimkou informací: (í) s nimiž se smluvní strana seznámila nezávisle na 
druhé smluvní straně; (íí) které Česká televize sama sděluje třetím osobám v souvislosti 
s přípravou, výrobou, distribuci a/nebo propagací svého programového obsahu, k němuž 
se vztahuje tento Dodatek, a/nebo v souvislosti se svou propagací (s výjimkou informaci 
označených Zadavatelem jako její obchodní tajemství); (ííí) které smluvní strana poskytne 
nebo uveřejní na základě právního předpisu nebo vykonatelného rozhodnutí soudu čí 
správního orgánu; a (ív) které smluvní strana poskytne svým odborným poradcům a/nebo
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jiným spolupracovníkům vázaným zákonnou a/nebo smluvní povinnosti mlčenlivosti. 
Vzhledem k tomu, že tento Dodatek, podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru 
smluv, smluvní strany ve vzájemné shodě označily v jejích stejnopisech žlutou barvou 
informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem o registru smluv. Takto bylo 
označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení mají smluvní 
strany zájem odpovídajícím způsobem zajišťovat. Na informace, které v tomto Dodatku, 
nejsou označeny žlutou barvou, se povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce nevztahuje. 
Příslušné informace obsažené v tomto Dodatku, je postupem podle zákona o registru 
smluv oprávněna v době do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku uveřejnit pouze Česká 
televize. Nedojde-li v této době k uveřejnění ze strany České televize, pak je k uveřejnění 
v registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana. Za každé porušení kterékoli 
povinnosti dle tohoto odstavce je dotčená smluvní strana oprávněna požadovat od 
porušující smluvní strany zaplacení smluvní pokuty ve výši 

4) 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.

5) Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (dva pro Českou 
televizi, jeden pro Zadavatele).

Česká televize

Datum:

Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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