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Dodatek č. 2  
 

ke Smlouvě o výpůjčce movité věci č. SOV/TOSHULIN/2019-03  
uzavřené dne 25. 6. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2019 

 
(dále jen „Dodatek č. 2“)  

 
 
 

mezi smluvními stranami: 

 

1. České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem:   Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 
součást:   Fakulta strojní  
adresa:    Technická 4, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 
pracoviště: Ú12135 - Ústav výrobních strojů a zařízení | Výzkumné centrum pro 

strojírenskou výrobní techniku a technologii   
IČO:   68407700 
DIČ:   CZ68407700 
zastoupena:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     korespon. adresa:  Ú12135 FS ČVUT v Praze, Horská 3, Praha 2, PSČ 128 00   

     (dále jen „Půjčitel“)   
 
a 

 
2. TOSHULIN, a.s. 

se sídlem:   Wolkerova 845, Hulín, PSČ 768 24 
IČO:   25510851 
DIČ:   CZ25510851 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 2455  
zastoupena:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále „Vypůjčitel“)   

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

  
 

Preambule 
 

 Vzhledem k tomu, že: 
 

a) mezi Smluvními stranami byla dne 25. 6. 2019 uzavřena Smlouva o výpůjčce movité věci č. 

SOV/TOSHULIN/2019-03, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“); a 

 

b) Smluvní strany projednaly prodloužení doby výpůjčky předmětu výpůjčky specifikovaného v čl. 

I. odst. 2 Smlouvy do 31. 12. 2022 a  v souladu s čl. VI. odst. 9 Smlouvy se dohodly na změně 

Smlouvy;  

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2:  
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 I. Předmět Dodatku č. 2  

 
  

  

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. V. odst. 1 Smlouvy a nově zní takto: 
 
1. Předmět výpůjčky je Vypůjčiteli poskytnut na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, přičemž     
    výpůjčka počíná dnem převzetí Předmětu výpůjčky Vypůjčitelem od Půjčitele.    
 

 
 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti beze 

změny. 
  
 

  
II. Závěrečná ustanovení  

  
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců 

Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který 
slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "Registr smluv"). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné 
povinnost uveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv a dohodly se, že Smlouvu zašle správci 
Registru smluv k uveřejnění Půjčitel v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2. 

 
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom (1).  
 
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 

před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání 
podle jejich vůle, určitě a srozumitelně a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

 
 
V Praze, dne: ………………     V Hulíně, dne: …………….  
 
Za Půjčitele:        Za Vypůjčitele:  
 
 
 
 
………………………………………..    …………………………………   
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  


