Dodatek č.
ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 26. 10. 2015
o přistoupení další Spolupracující knihovny
uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Sdružení knihoven ČR
Právní forma:
sídlo:
IČ:
zastoupené:

zájmové sdružení právnických osob
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1, Staré Město, 11000
70282170
RNDr. Tomášem Řehákem, předsedou rady sdružení

(dále jen „SDRUK“)
a
…
sídlo:
IČ:
zastoupené:
(dále jen „Přistupující knihovna“)
uzavírají tento dodatek Smlouvy o spolupráci:
I.
Úvodní ustanovení
1.

Spolupracující knihovny ve Smlouvě o spolupráci deklarovaly svou vůli k rozšiřování vzniklého
Centrálního portálu knihoven ČR o další knihovny.

2.

SDRUK je Pověřeným partnerem na základě čl. IV Smlouvy o spolupráci a je pověřen jménem
těchto Spolupracujících knihoven uzavírat dodatky o přistoupení dalších knihoven dle čl. VI.
Smlouvy o spolupráci.
II.
Předmět dodatku

1.

Přistupující knihovna se stává dnem účinnosti tohoto dodatku smluvní stranou Smlouvy o
spolupráci uzavřené dne 26. 10. 2015, která je přílohou této smlouvy, jako další Spolupracující
knihovna.

2.

Na Přistupující knihovnu se ode dne účinnosti tohoto dodatku vztahují veškerá práva a povinnosti
vyplývající pro Spolupracující knihovnu ze smlouvy o spolupráci.
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3.

Na Přistupující knihovnu se ode dne účinnosti tohoto dodatku vztahují veškerá práva a povinnosti
vyplývající z rozhodnutí knihoven dle čl. III. Smlouvy o spolupráci, i když k tomuto rozhodnutí
došlo přede dnem účinnosti tohoto dodatku.

III.
Zmocnění Pověřeného partnera
1.

Přistupující knihovna zároveň zmocňuje SDRUK k tomu, aby jejím jménem uzavíral dodatky o
přístupu dalších knihoven ke Smlouvě o spolupráci dle čl. IV, odst. 2, písm. c) Smlouvy o
spolupráci.

2.

Přistupující knihovna zmocňuje SDRUK k přijímání výpovědí dle čl. IV, odst. 2, písm. e) Smlouvy o
spolupráci.

IV.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Pro SDRUK a pro Přistupující knihovnu se tento dodatek vyhotovuje po jednom stejnopise.
SDRUK je povinen o uzavření tohoto dodatku neprodleně informovat všechny Spolupracující
knihovny.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

V ………….. dne

.…………..…………………….

V Praze dne

.…………..…………………….
RNDr. Tomáš Řehák
Předseda Rady Sdružení knihoven ČR

Příloha: Smlouva o spolupráci uzavřená dne 26. 10. 2015
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