
NÁRODNÍ GALERIE NATIONAL GALLERY 
PRAHA PRAGUE |VIQ

Č.j. NG 2190/2020

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE Č. J. NG 2162/2018 ZE DNE 7. DUBNA 2020 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 Č. J. NG 1215/2020 

ZE DNE 22. ČERVENCE 2020 

níže „Dodatek"

ČR - Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 

zastoupená Mgr. Evou Balaštíkovou, ředitelkou 

Odbor dokumentace sbírkového fondu 

IČ: 00023281 

DIČ: CZ 00023281 

níže „Půjčitel"

Alšova jihočeská galerie

Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 

zastoupená Alešem Seifertem, ředitelem 

IČ: 00073512 

DIČ: CZ 00073512 

níže „Vypůjčitel"

uzavírají tento Dodatek k výpůjční smlouvě.

Preambule

Smlouvou o výpůjčce shora uvedeného čísla jednacího přenechal Půjčitel Vypůjčiteli k bezplatnému 

dočasnému užívání movité věci -  umělecká díla, ke kterým má příslušnost hospodařit na základě zák. č. 

122/2000 Sb., uvedená v příloze smlouvy o výpůjčce, v celkovém počtu 1 list.

1. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o výpůjčce shora uvedeného čísla jednacího tak, že doba

výpůjčky uměleckých děl se prodlužuje, a to nejpozději ..................................
1/2



2. Účinnost Dodatku

Tento Dodatek je uzavírán s platností ode dne jeho podpisu oběma stranami, na dobu určitou. Tento 

Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Uveřejnění v registru smluv

Tento Dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejní pouze Půjčitel, stejně tak, jako 

smlouvu o výpůjčce. Článek č. 1 tohoto Dodatku má důvěrnou povahu z důvodu zájmu na ochraně 

kulturního dědictví a sbírek Půjčitele a též obchodního tajemství Půjčitele a není určena ke zveřejnění. 

Provede-li zveřejnění článku č. 1 tohoto Dodatku Vypůjčitel, odpovídá Půjčiteli bez omezení za veškerou 

újmu, která Půjčiteli v souvislosti s tímto neoprávněným zveřejněním vznikne, a Půjčitel je dále oprávněn 

od Smlouvy o výpůjčce i od tohoto Dodatku odstoupit.

4. Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny tímto Dodatkem a veškeré smluvní vztahy vzniklé na 

základě tohoto Dodatku se řídí občanským zákoníkem České republiky.

Tento Dodatek může být doplňován a měněn pouze písemnou formou po dohodě obou smluvních stran, 

jinak jsou veškeré změny či doplňky neplatné.

Tento Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdržela po jednom 

vyhotovení.

Tento Dodatek vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli účastníků, jejichž zástupci jej přečetli a s jeho 

obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce č. j. NG 2162/2018 ze dne 7. dubna 2020, ve znění pozdějších 

dodatků, zůstávají v platnosti.

5. Podpisy
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