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NÁRODNÍ
M U Z E U M

Národní muzeum
se sídlem: Václavské náměstí 68,115 79 Praha 1
zastupuje: Mgr. Martin Sekera, Ph.D., pověřený řízením Historického muzea 
IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272 
(dále jen „půjčitel")

a

Prácheňské muzeum v Písku
se sídlem: Velké náměstí 114, 397 01 Písek 
zastoupené PhDr, Jiřím Práškem, ředitelem 
IČ :00367851
uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE č. 220471
dle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1

ÚČEL A PLATNOST DODATKU

1. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 220471 se rozšiřuje počet půjčených 
předmětů o 10 předmětů uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, 
na celkem 43 předmětů ze sbírek Národního muzea,

2. Tímto dodatkem se opravuje termín výpůjčky předmětů, a to na dobu od 23, 5. 2022 do 
15. 9. 2022,

3. Vypůjčítel je i nadále oprávněn sbírkové předměty uvedené ve smlouvě o výpůjčce č. 
220471 a dodatku č. 1 této smlouvy v celkové pojistné hodnotě 15 031 000 Kč řádně 
užívat k následujícím účelům: vystavení na výstavě „Keltové na jihu Boiohamea" konané 
od 3. 6. 2022 do 11. 9. 2022,

Článek 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1, Vypůjčítel bere na vědomí, že v případě předem nevyjednaného opoždění při vrácení



výpůjčky bude povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové pojistné ceny 
vypůjčených předmětů za každý započatý den prodlení.

2. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o výpůjčce, ke které je tento dodatek 
č. 1 vyhotoven, nezměněna.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
vypůjčitel a dva stejnopisy obdrží Národní muzeum.

4. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
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Mgr. Martin Sekera, Ph.D. 
pověřený řízen Historického muzea
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