
 

Č. j. SPH 1231/2021 
ID RS   

 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č. j.: 401.495/93 z 19. 4. 1993 
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

(dále jen „půjčitel“) 
 

a 
 

Museum  Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových  
se sídlem: U Sovových mlýnů 503/2, 118 00 Praha 1, 

právní forma: nadace 
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 142 

zastoupená Mgr. Janem Smetanou, ředitelem, na základě plné moci 
IČO: 49370499 

DIČ: CZ49370499 
(dále jen „vypůjčitel“) 

 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu o všech níže 
uvedených ustanoveních a v souladu s ustanovením § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, v platném znění  
 tento 

 
 
 

DODATEK č. 2 (dále také „dodatek“) 
č. j. SPH 1231/2021 

 
 
ke Smlouvě o výpůjčce č. j. SPH 2191/2019 ze dne 19. 9. 2019 a Dodatku č. 1 č. j. 1710/2020 

ze dne 13. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) 
 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 
 
Tímto Dodatkem č. 2 se prodlužuje doba výpůjčky do 17.10.2022 s tím, že předmět 
výpůjčky musí být vrácen nejpozději do 17. 10. 2022. 

 
 
 



Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž vypůjčitel obdrží jedno 
a půjčitel dvě vyhotovení. 
 
2.  Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem a které byly za tím účelem výslovně označeny, nezpřístupní třetím osobám 
bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely 
než pro plnění podmínek Smlouvy a na ní navazujících Dodatků, a to po celou dobu trvání 
smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. 
To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout 
podle obecně závazných právních předpisů, a dále bude-li o tyto informace požádán svým 
zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že Dodatek č. 2 v platném znění, může být kteroukoli 
ze smluvních stran zveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.  
 
4. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají 
v platnosti beze změn. 
 
5. Tento Dodatek č. 2  je uzavřen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran 
s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (tj. tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv).  
 
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
je uzavřen jasně a srozumitelně a podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávnění se za smluvní 
stranu zavazovat. 
 
7. Tento Dodatek č. 2  je nedílnou součástí Smlouvy o výpůjčce č. j. SPH 2191/2019 ze dne 
19. 9. 2019 a Dodatku č. 1 č. j. 1710/2020 ze dne 13. 10. 2020. 
 
 
V Praze dne 
 

V Praze dne  

  
____________________________________ ____________________________________ 

Mgr. Jan Smetana Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
ředitel 

v plné moci 
ředitel 

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy 
Mládkových 

vypůjčitel 

Správa Pražského hradu 
půjčitel 

 


