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Česká televize
IČO: 00027383
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SUPRAPHON a.s.
IČO: 48038725

Dodatek č. 1 ke komisionářské smlouvě
č. OST-22100034

Předmět smlouvy:

zajištění komisního prodeje rozmnoženiny audiovizuálního
díla

Cena, případně hodnota: nelze určit

Datum uzavření:

o Česká televize

č. dodatku OST-22100034

Dodatek č. 1 ke komisionářské smlouvě
uzavřený podle § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“), 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
zastoupena: Lubošem Křížem, manažerem Telexportu
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800
(dále jen „Česká televize “)

SUPRAPHON a.s.
IČO: 48038725 DIČ: CZ48038725
se sídlem Praha 1, Palackého 740/1, PSČ 112 99
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 9167
zastoupen:

(dále jen „Supraphon“);
Česká televize a Supraphon se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě
jako „smluvní strana“.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1)

Česká televize a Supraphon uzavřely dne 8. 4. 2018 mezi sebou komisionářskou
smlouvu č. 1088884 (dále jen „Smlouva“).

2)

Předmětem této Smlouvy byl

3)

a)

závazek Supraphonu zajistit distribuci rozmnoženiny prodejem
audiovizuálního díla s názvem
, jehož výrobcem je Česká televize

b)

závazek České televize zaplatit Supraphonu odměnu za podmínek
uvedených ve Smlouvě

Smluvní strany se dohodly na změně doby trvání Smlouvy, a proto uzavírají tento
dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).
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II.
1)

Smluvní strany se dohodly na změně doby trvání Smlouvy, a to tak, že první věta čl.
5. odst. 5.2 Smlouvy se mění takto:

5.2

2)

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv a uzavírá
se na dobu trvání

Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají beze změny
v původním znění.

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1)

Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především dohodou, přičemž
nedojde-li k dohodě o řešení určitého sporu, budou kjeho řešení příslušné soudy
České republiky.

2)

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení Dodatku či k jeho části podle zákona jako
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení Dodatku či
jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se
bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Dodatku a nebude mít žádný
vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání Dodatku. Smluvní
strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo
nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné,
účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo
co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl Dodatku zůstal
zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci
§ 576 občanského zákoníku.

3)

Smluvní strany se dohodly, že informace o podmínkách Dodatku a související s
Dodatkem, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje,
informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, není žádná
ze smluvních stran bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
oprávněna sdělovat třetím osobám, a to ani po ukončení plnění Dodatku či ukončení
Dodatku, s výjimkou informací: (i) s nimiž se smluvní strana seznámila nezávisle na
druhé smluvní straně; (ii) které Česká televize sama sděluje třetím osobám
v souvislosti s přípravou, výrobou, distribucí a/nebo propagací svého programového
obsahu, k němuž se vztahuje Dodatek, a/nebo v souvislosti se svou propagací (s
výjimkou informací označených Supraphonem jako jeho obchodní tajemství); (iii)
které smluvní strana poskytne nebo uveřejní na základě právního předpisu nebo
vykonatelného rozhodnutí soudu či správního orgánu; a (iv) které smluvní strana
poskytne svým odborným poradcům a/nebo jiným spolupracovníkům vázaným
zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Vzhledem k tomu, že Dodatek
včetně jeho příloh podléhá povinnosti 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 (dále jen
„zákon o registru smluv“), smluvní strany se dohodly, že
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4)

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu (dvě pro
Českou televizi, jedno pro Supraphon). Supraphon se zavazuje odeslat (tj. předat
provozovateli poštovních služeb k přepravě) České televizi podepsané stejnopisy
Dodatku, které jsou určeny pro Českou televizi, a to nejpozději druhý pracovní den po
svém podpisu.

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

Česká televize

SUPRAPHON a.s.

Jméno: Luboš Kříž

Jméno:

Funkce: manažer Telexportu

Místo:

Funkce:
Místo: P

Datum:

Datum: //
w

SUPRAPHON ■.«
P.O.Box425

Palackého 740/1
112 99 Praha 1
IČ: 48038725, DIČ: CZ48038725
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