
Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o zajištění přípravy a organizace kulturní akce 

 
Smluvní strany: 
 
Člověk v tísni, o.p.s. 
se sídlem Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00 
IČ: 25755277 
DIČ: CZ25755277 
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 600102473/0300 
zastoupená Lenkou Lovicarovou, výkonnou ředitelkou festivalu Jeden svět 
(dále jen „ČVT“) 
 
a 
 
město Řevnice 
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice,252 30  
IČ: 00241636 
DIČ: CZ00241636 
zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou 
(dále jen „PARTNER“) 
 
Tímto dodatkem se doplňuje, popř. mění Smlouva o zajištění přípravy a organizace kulturní 
akce uzavřená mezi smluvními stranami dne 8.10.2019, a to s účinností pro kulturní akci:  
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Řevnicích (dále 
jen "FESTIVAL") 
 
Termín konání FESTIVALU: od 23.3.2023 do 25.3.2023 
 
Termín a místo setkání regionálních partnerů: 25. – 27. 11. 2022, Vzdělávací a rekreační 
centrum Doubravka, Horní Sokolovec 8, 583 01, Chotěboř 
 
Příprava a výběr filmů:  
 
ČVT předloží seznam předvybraných filmů PARTNERovi do 27. 1. 2023. 
Výběrový seminář filmů se bude konat dne 4. 2. 2023 v Praze za předpokladu, že konání 
semináře nebude zakázáno opatřeními vydanými v souvislosti s COVID-19. ČVT si vyhrazuje 
právo seminář uskutečnit prostřednictvím MS Teams či jiné on-line komunikační platformy. 
 
 
 
Průběh FESTIVALU: 
ČVT dodá vizuál FESTIVALu v elektronické podobě určený k výrobě místních propagačních 
materiálů PARTNEROVI do 10. 2. 2023.  
ČVT dodá PARTNEROVI synopse a fotky k filmům z regionální nabídky do 17. 2. 2023. 



ČvT vybírá PARTNEROVI 25-30 filmů, které je možno promítat. V případě zájmu PARTNERa o 
výběr z vyššího počtu filmů (30-35) se poplatek (příspěvek PARTNERa na úhradu nákladů 
ČVT) navýší o cenu 5000 Kč.  
 
Závěrečné vyúčtování FESTIVALU: 
PARTNER má právo na podíl z čistého výtěžku (tedy bez DPH a po odvodu všech poplatků a 
odměn) prodeje vstupenek na festivalové projekce.  
 
Tento výtěžek bude dělen následovně: 
Nejprve proběhne vyúčtování výtěžku ze strany provozovatele kina. Z tohoto čistého výtěžku 
obdrží ČVT vždy 30%, provozovatel kina pak podíl stanovený ve smlouvě mezi ČVT a 
provozovatelem, a zbývající část výtěžku náleží PARTNERovi. 
Čvt předloží PARTNERovi přehled vyúčtování, na základě kterého se určí částka, kterou bude 
PARTNER ČVT fakturovat, a to do 14 dnů po skončení FESTIVALu. 
 
Další služby: 
V případě administrace grantů PARTNERa je ČVT, vzhledem k vytížení svých kapacit, 
oprávněn jednostranně navýšit poplatek (příspěvek PARTNERa na úhradu nákladů ČVT), a to 
o částku 5000 Kč; toto navýšení bude PARTNERovi oznámeno písemně nejpozději do začátku 
festivalu. PARTNER se zavazuje takto navýšený poplatek řádně uhradit.  
 
Změny smlouvy:  
 
Článek II. Základní ujednání se doplňuje o odst. 5 v tomto znění: 
 
5. Při porušení povinnosti podle této smlouvy či podle Pravidel pro partnery organizující 
festival Jeden svět v regionech PARTNEREM má ČVT právo požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tato smluvní pokuta je splatná 
na základě faktury vystavené ČVT. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo ČVT 
požadovat náhradu vzniklé škody. 
 
V článku III.2.Průběh FESTIVALu se v odst. 3 upravuje výše příspěvku PARTNERa takto:  
 
3. Místo původně sjednané částky ve výši 20.000 Kč bude příspěvek PARTNERa pro rok 2023 
činit částku 25.000 Kč. 
 
Článek III.2.Průběh FESTIVALu se doplňuje o odst. 3a v tomto znění:  
 
3a. ČVT si v případě špatné epidemiologické situace vyhrazuje právo FESTIVAL zcela či zčásti 
přesunout do on-line prostředí. V takovém případě se neuplatní odst. 3, tj. PARTNER není 
povinen přispět ČVT částkou 25.000 Kč. PARTNER se však pro tento případ zavazuje 
propagovat možnost sledování filmů FESTIVALu on-line (Video On Demand) svými vlastními 
kanály (např. rozeslání tiskové zprávy, sdílení informací na sociálních sítích apod.). 
 
 
 



Dále se do dodatku doplňují s ohledem na rizika plynoucí z trvající pandemie COVID-19 tato 
ujednání: 
 
(1) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání 
epidemie COVID-19 a s tím souvisejících opatření ze strany orgánů veřejné moci, a že tato 
epidemie resp. opatření k jejímu zamezení mohou mít dopad na plnění této smlouvy.  
(2) Pokud dojde po uzavření této smlouvy k takové změně, kterou nebylo možné ovlivnit, a 
která má dopad na plnění závazků z této smlouvy, budou strany postupovat následovně.  
(3) Smluvní strana, která se bude chtít dovolat podstatné změny okolností v důsledku výše 
uvedených skutečností, je povinna bezodkladně (nejpozději však do 10 kalendářních dnů od 
události zakládající podstatnou změnu okolností) druhou stranu o tomto informovat a vyzvat 
k jednání o změně smlouvy, jinak toto právo zaniká.  
(4) Na základě tohoto informování se smluvní strany zavazují obnovit jednání o právech a 
povinnostech vyplývajících z této smlouvy a poskytnout si navzájem součinnost tak, aby došlo 
k naplnění cílů a záměrů, které vedly k uzavření této smlouvy.  
(5) Pokud naplnění cílů a záměrů, které vedly k uzavření této smlouvy, není v důsledku 
uvedených skutečností možné či pokud některá ze stran z objektivních a prokázaných důvodů 
nemá zájem na úpravě práv a povinností (např. na pozdějším plnění), může kterákoliv ze 
stran od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení má účinky ex nunc, tzn. že se netýká již 
uskutečněné části plnění, pokud částečné plnění smlouvy neodporuje povaze závazku nebo 
účelu smlouvy. Bude-li odstoupení od smlouvy provedeno v souladu s uvedeným postupem, 
nemá žádná ze stran právo na náhradu škody či na jakékoliv sankční plnění, které by jinak dle 
smlouvy náleželo.  
(6) Ani jedna ze stran nepřebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití § 1766 odst. 2 občanského zákoníku. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom exempláři obdrží každá 
smluvní strana. 
Tento dodatek schválila Rada města Řevnice na svém jednání č.2 dne 7.11.2022 
 
 
V Praze dne ……………     V Řevnicích dne: ………………….. 

 
 
_______________________    _______________________ 

za ČVT                                                   za PARTNERa 
 
 
 
 

 
 


