DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.
se sídlem Krátkého 1, 190 03 Praha 9
zapsaným u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7695
IČO: 65401875, DIČ: CZ65401875
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, č.ú.: XXXXXXXXX
zastoupeným prof. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem
(dále jen ,,DILIA“)
a
Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury
se sídlem 110 01 Praha 1, Klementinum 190
IČO: 00023221, DIČ: CZ 00023221
zastoupená PhDr. Vítem Richterem, generálním ředitelem
(dále jen „Národní knihovna“)
uzavírají tento
Dodatek č.1
k dohodě o zpřístupnění knihovního fondu Národní knihovny, Moravské zemské knihovny
v Brně, krajských a specializovaných knihoven a knihoven vysokých škol způsobem on-line
podle § 97e, odstavec 4), písm. h) autorského zákona v reakci na epidemiologickou situaci a
vyhlášený nouzový stav
I.
1. Obě strany dohody uzavřené pod č.S331/20 dne 29.10.2020 tímto ve smyslu čl. III., odst.5
dohody sjednávají k dohodě tento dodatek č.1. Tímto dodatkem č.1 se mění výhradně
ujednání v čl. III., odst.1 dohody o době trvání dohody, a to tak, že nabytím účinnosti tohoto
dodatku č.1 bude dosavadní ujednání v čl. III., odst.1 dohody nově znít následovně:
1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami dohody a
uzavírá se na dobu určitou, a to na dobu trvání nouzového stavu, respektive na dobu uzavření
knihoven v souvislosti s pandemií COVID 19 (podle toho, která z těchto dvou skutečností
nastane později), nejdéle však do 31. 1. 2021.
V ostatním zůstává obsah dohody beze změn.
II.
1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dohody.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž DILIA obdrží jeden
exemplář a Národní knihovna tři exempláře.
V Praze dne 18.12.2020

V Praze dne 17.12.2020

____________________________
za DILIA
prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel
ředitelka

____________________________
za Národní knihovnu
PhDr. Vít Richter
generální ředitel
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