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DODATEK č.2 
ke smlouvě č.j. NK-1215/OSF/18 (S151/18) 

Smluvní strany: 

Česká akademie zemědělských věd, (ČAZV) 
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství 

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ 110 00 
statutární orgán: 

IČO: 48135291 
DIČ: CZ48135291 
č. účtu: 

dále jen „Poskytovatel “, 

a 

Národní knihovna České republiky 
státní příspěvková organizace zřízena Ministerstvem kultury 

se sídlem Klementinum 190, Praha 1, PSČ 110 00 

statutární orgán: 

IČO: 00023221 
DIČ: CZ00023221 
bankovní spojení: 

dale jen ,, Nabyvate

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 28. 5. 2018, č. j. NK-1215/OSF/18 (č. S151/18) 

I. 
1. Smluvní strany se výslovně a v souladu s ujednáním v čl. IX, odst. 4 Smlouvy o spolupráci ze 

dne 28. 5. 2018, č. j. NK-1215/OSF/18 (dále jen „Smlouva “) dohodly na dílčí změně Smlouvy 

co do jejích příloh tak, že se ke Smlouvě nově přikládá příloha č.4 se seznamem 

Digitalizovaných dokumentů, které budou okamžikem uzavření tohoto dodatku (nově) určené 

k digitalizaci. 

II. 
k Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho 

obsahem a na důkaz své pravé a svobodně projevené vůle k jeho uzavření připojují níže své 

podpisy. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Nabyvatel obdrží tři stejnopisy a 

Poskytovatel jeden stejnopis. 

IH. 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uv tru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. 

V Praze dne (4.5 V Praze dne: Af 5. dod 4 

  
. 

vnu České republiky zast. Českou akademii zemědělských 

věd, (ČAZV) 



Příloha č. 4 Seznam (nových) digitalizovaných dokumentů 

  

Ročníky určené k Identifikace dle 

  

  

  

Název digitalizaci Identifikace dle ISSN ČNB 

Sbornik UVTT : Sociologie a historie 1965-1974 0231-5572 cnb001648462 
zemědělství 

Sborník UVTIZ : Sociologie 1975-1990 0231-5688 cnb000356558 
zemědělství          


