NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
Čj. ESS: NPU-440/78103/2021
WAM: 4017J1180012
V evid. Systému CastlS: SN-M2018.004

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ:CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nání. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1- Malá Strana,
zastoupený: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem NPÚ, ÚPS na
Sychrově bankovní spojení: xxxx
(dále jen „půjčitel")

a

česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha- Suchdol
IČ: 60460709, DIČ:CZ60460709
zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
Bankovní spojení: xxxx
(dále jen „vypůjčitel")
jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
3
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č,.lke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ, s ev. č. 4017J1180012
Článek I.
Účastníci Smlouvy
1 Dne 1. 11. 2018 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený xxxxx s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze, smlouvu výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ, ev. č. 4017J1180012
(dále jen „smlouva"), na jejímž základě došlo k zapůjčení mobiliáře z mobiliárního fondu státního
zámku Slatiňany. Smlouva je evidována v systému CastlS pod číslem SN-M2018.004.
Článek li.
Předmět dodatku č. 2
Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ, ev. č. 4017J1180012 je
úprava seznamu zapůjčených předmětů:

11.

Částečné vrácení zapůjčených předmětů
Ze zapůjčených předmětů, uvedených v příloze č. 1 smlouvy o výpůjčce proběhlo vrácení předmětů
SN11420 (kostra pržewalské klisny) a SN11448 (lebka koně, hřebec SAKRAMOSO XXIX), a to na
základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. Nadále zůstanou zapůjčeny tyto předměty:
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lnv. č.

Popis předmětu

SN3638
SN10117
SN 11424
SN 11433
SN 9962
SN 11380
SN 11868
SN 9965
SN10109
SN3635
SN 11382
SN 10096

(ZVL 159) lebka hucul - Goral
(SLAT 1884) lebka shagya
(ZVL 229) lebka shetland pony
(ZVL 238) lebka osel
(ZVL 26) kostra Al/1
(ZVL 80) kostra zebry
(SLAT 863) kostra hříběte
(ZVL 31) lebka starokladrubský kůň, Generale
(SLAT 1845) lebka Cleveland
(ZVL 156) lebka
(ZVL 112) lebka hucul
(SLAT 1861) lebka oldenburský kůň

Orientační
pojistná
hodnota v Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
70 000 Kč
100 000 Kč
70 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč

Článek Ill.
Ustanovení přechodná a závěrečná
Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno pare.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento
dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude
účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí půjčitel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
Původní smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
Ostatní články původní smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů,
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě
smluvní strany určitá a srozumitelná.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".
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