
Dodatek č. l

ke smlouvě o výpůjčce číslo S 128/17 ze dne 1. 6. 2017 (dále jen „smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Národní knihovnou České republiky
státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, 110 OO Praha l

Statutární orgán: PhDr. Martin Kocanda, generální ředitel Národní knihovny České republiky
IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

(dále jen „půjčitel“)

Památníkem národního písemnictví

státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha — Hradčany

Statutární orgán: Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

IČO: 00023311

DIČ: 001023311

Bankovní spojení: Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka Pohořelec 22

Číslo účtu:

(dále jen „vypůjčltel“)

I.

l. Smluvní strany se dohodly, že seznam vypůjčených exponátů uvedený v čl. II. smlouvy
se doplňuje o tyto další exponáty:

Exponát 92

Signatura: T-P-UM-252

Autor, název, místo a rok vydání knihy: Stadion posád. Josefov, 21. 8. 1921, plakát,

fotbalový zápas, barevná kresba, 89,7 x 62 cm

Pojistná hodnota:

vystaven bude v termínu: 16. 6. f 29. 10. 2017

2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III odst. ] smlouvy se mění takto:

Půjčitel dočasně přenechává vypůjčíteli exponáty, uvedené v této smlouvě v celkové

pojistné hodnotě

3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.



Pro vyloučení veškerých pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že na

exponáty, o které se na základě tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje smlouva, se vztahují

všechna ustanovení smlouvy tak, jakoby v ní byly uvedeny již při jejím uzavření.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichžjeden obdrží vypůjčitel a tři

půjčitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením řádně přečetly,

porozuměly jeho obsahu, nežádají jeho doplnění či vysvětlení a na důkaz sve' vážně

a svobodně projevená vůle jej níže podepisují.
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