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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ ČINNOSTI
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 2.11.2020, pod ev. č. ČT: 

OBJP-22009655 (dále také jen „Smlouva “)

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
zastoupená: Václavem Myslíkem, ředitelem divize Výroba
(dále jen „ČT“)

a

Richard Švojgr
IČO: 66022444, není plátce DPH
se sídlem: Psohlavců 1210/38, 147 00 Praha - Braník
zápis ve veř. rej./jiné ev.: 310004 -  Úřad městské části Praha 4
(dále jen „provádějící“)

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

1. Předmětem Smlouvy je provedení plnění pro ČT, a to ve vztahu k pořadu 
s pracovním názvem ev. č. pořadu ČT (IDEO): 

 (dále jen „pořad“).

2. Smluvní strany se dohodly, že předběžný časový harmonogram činnosti uvedené 
v čl. I odst. 1 se sjednává následovně:  

s čímž souvisí 
změna předpokládané doby plnění uvedené v cit. odst., která se prodlužuje do 

3. Pojmy uvedené v tomto dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li 
v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak.

4. Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny. 
Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně uvádějí, že čl. IV. 
odst. 1, Smlouvy, který upravuje důvěrnost informací a uveřejnění postupem dle 
zákona, se vztahuje i na tento dodatek.

5. 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 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.
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6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, jeden pro 
ČT a jeden pro provádějícího.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho 
obsah je srozumitelný a určitý, nejsou jim známy žádné důvody, pro které by tento 
dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něho řádně plněny, ani 
jim nejsou 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 Richard Švojgr
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