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CESKA TELEV|ZE
lČ: ooo27383, DlČ: czooo27383,

KaVči hory
140 70 Praha 4

zřizena zákanem č. 483i1991 Sb,, nezapisuje se do obchodniho rejstřiku
bankovní spojení: Česká spořitelna a,s,, č, účtu: 1540252/0800

zastoupená: Václavem Myslikem, ředitelem Výroby
(dále jen ,,ceská televize" nebo ,,cT")

na straně iedné
a

MgA. LlBUŠE RUD|NSKÁ
lč 76155579 Dlč c77 459134606

se sídlem/místo podnikáni: Matějkova 11, Praha 9, 19000
živnostenský list \.ydán Úřadem městské části Praha 7, dne27.2.2oo8 pod č. j.:

bankovni spojení:
ozNlu2la7 t2ooalsll

(dále jen,,Producent")
na straně d.uhé

uzavírají tento

DoDATEK č. 1
ke koprodukční smlouVě, jejímž předmětem je stanovení práV a povinností smlUvních stran

při společné Výrobě zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla - celovečerního
dokumentárního filmu s pracovním názvem ,,Pavel Wonka - poslední vězeň svědomi"

(dále jen ,,AVD") a §tanovení podílů na Výnosech docílených užjtím AVD, a která byla
smluvnimi stranami uzaýřena dne 27 . 11. 2012 (iní. ozn. CT 10512711562)

(dále jen ,,smlouva")

l,

s ohledem na skutečnost, že se smluvní střany, na žádost Producenta, dohodly na
upřesněni základních údajů týkajícich se AVD, tj. posunu výrobních terminů,
sjednávaií smluvní slrany následujíci změny a doplnění smlouvy:

1, V článku 3 smlouvy se V od§t,3,2 mění data u termínů realizace a dále se měni
odrážka druhá až sedmá V následujicím zněnl:

,,Termíny realizace:1- 4. 2012 - 10. 11- 2a14
. NatáčeníAVD: začátek natáčení 13. 8- 2012 až 30- 6.2014
. Dokončovací práce: do 31. 10.2014
. Předložení návrhu titulkové listiny ke schválení: do 13- 10. 2014
. Dokončeni(kopie pro distribuci): bluray,3. 11.2014
., Ukončenívýroby (řádné předání maťeriálů dle č1.8): 8- 12- 2014
. Předpokládaný teinín filmové premiéry v České repubtice: 10. - 20. Iistopad

2014,.
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ostatní ujednáni odst, 3,2 této smlouvy zůstáVajítímto dodatkem nezměněna,

smIuvní strany V této s,ouvislosti dá|e sjednáVají povinnost ProdUcenta upře§nit termín
f lmové premiéry AVD v ceské republice, dle poslední odrážky odst. 3,2 Výše, a to nejpozději
da 31. a.2014. Vpřípadě, že tak neučiní, je ČT oprávněna požadovat po Producentovi
úhradu smluvni pokuty ve výši !,- Kč- Upřesnění musi b)^ provedeno V souladu s odst,
2a3 Smlouv}/, a to prostřednictvím dodatku Smlouvy, ČT je opráVněna požadavek na
upřesnění termínu filmoVé premiéry AVD V Če§ké republice odmitnout, pokud by bylo takové
upřesnění V lozporu s jejimi zájmy (např, kolize terminu fllmové premiéry v České repub|ice
s filmovou plemiérou jiného audiovizuálniho díla, jehož Výlobcem nebo spoluvýrobcem je
cT),

2, Včlánku 8 smlouvy se V odst.8,1 měni datum V náVětí týkajici se dodání některých
matenálu týkajicich se \,1rloby AVD ze strany Producenta ČT,

PůVodni datum ,,20, 12. 2013" je nahlazeno datem ,,6. 10 2014".

úsek Mafuetingu:

3, Včlánku B smlouvy se V odst, B,2 měni datum VnáVětí týkající se dodání dalších
materiálů týkajících se výroby AVD ze strany ProdUcenta ČT,

PúVodní datum ,,20, 12. 2013" je nahlazeno datem ,,3. 1 1 . 2014".

ll.

smluvní strany se dálé dohodly na aktualizaci odst. 22.6 smlouvy s ohledem na
personálnizměny v obsazeni povéřéných osob ČT.

,1, PůVodní text článku 22 odst.22.6 smlouvy týkajici se pověiených osob ČT se ruší a je
nahrazen následujícirn textem]

,,za Českou televizi:

|-llmove cenlrl]m l; ]:
+420 2 6113J nebo osoba jí pověřená);

-; 
+420 2 6113-;

+420 2 6113f (neto

|s vvjtmhou vys ani AvD v -1: f
+42a 2 ý I3apebo osaba jim poýéiena)

+420 2

2.

1.

61137 hebo osoba jí pověřená)".

ll|.

ostatni ustanoveni smlouvy zůstáVaji timto Dodatkem nedotčena.

Dodatek je sepsán Ve třech Vyhotovenich (dVě pro ČT, jedno pro ProdUcenla) s platnosti
oriqináiu,

osoba jimi povéřená);

tisek obchod - tlžití AvD



3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem
plném rozsahu nahrazuje ujednání, dle kterého
podpisem tohoto DodatkU.
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podpisu obou smluvních stran a V
smluvni strany postupovaly před

v praze dne

česká televize
Václav Myslik

NIgA, Libuše Rudinská


