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Evid. č. ČT: 1084401/2007

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DRAMATURGICKÉ SPOLUPRÁCI
uzavřené dne 20.1.2017, pod evid. č. ČT: 1080943/2007 (dále jen „Smlouva“), mezi:

G  Česká televize

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: , ředitelem vývoje pořadů a programových formátů

(dále jen „ČT“)

a

Adámková Tereza
IČO: 02633108 ___ ______
plátce DPH: NE
se sídlem Moskevská 667/68, 101 00 Praha 10
účet (u plátce DPH zveřejněný správcem daně):  

fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku 

(dále jen „Spolupracovník“);

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

1. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále 
jen „Dodatek“) ke Smlouvě, na základě které se Spolupracovník zavázal provádět 
dramaturgickou činnost pro ČT v rámci vývoje a/nebo výroby pořadů, které realizuje 
tvůrčí producentská skupina pro společenskou publicistiku a dokument -  2007 (dále 
jen „činnost“):

2. Smluvní strany se dohodly na změně časového rozsahu činnosti, a to:

Poslední věta ustanovení odst. 2.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Smluvní strany předpokládají, že časový rozsah Spolupracovníkovy činnosti bude 
činit 

3. V návaznosti na změnu časového rozsahu činnosti se smluvní strany dohodly na 
změně ustanovení odst. 3.1 Smlouvy, a to následovně:

Ustanovení odst. 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Za splnění veškerých povinností dle této smlouvy, včetně provedení veškeré 
činnosti, se ČT zavazuje zaplatit Spolupracovníkovi  

 
 

 Tato odměna 
zahrnuje kompenzaci veškerých nákladů vynaložených Spolupracovníkem v 
souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že celková odměna dle
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věty první tohoto odstavce při naplnění maximální sjednané doby trvání této smlouvy 
bude činit maximálně 260 000 Kč (bez DPH).  

 
 
 
 

Spolupracovník se zavazuje vést pravdivou a úplnou 
evidenci o vykonané činnosti v podobě  výkazů sestávajících z denních 
přehledů o časovém rozsahu a alespoň rámcové specifikaci jednotlivých celků 
vykonané činnosti, a to s tím, že Spolupracovník je povinen je vyhotovovat dle vzoru, 
který tvoří přílohu č. 1, a/nebo dle jiných požadavků ČT (dále jen „Evidence“). 
Evidence  
podléhá schválení ČT, a to kreativního producenta TPS.“

4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li v tomto
Dodatku výslovně uvedeno jinak. .. , _

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

6. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně sjednávají, že odst. 6.7
Smlouvy, který upravuje důvěrnost informací a uveřejnění postupem dle zákona o 
registru smluv, se vztahuje i na tento Dodatek. I

7. Tento Dodatek je účinný ode dne 1.6.2017.

8. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (dva pro ČT, 
jeden pro Spolupracovníka).

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.

— Tereza Adámková

Datum: M  ^

Místo: Praha

a programových formátů 

Místo: Praha

Datum:
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