
Nájemní smlouva č.Spr.2562/05 Městský soud v Praze, Spálená 2, Praha 2 

Dodatek č. 12 
ke smlouvě Spr.2562/05 ve znění pozdějších dodatků 

o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 12. 2005 

česká republika - Městský soud v Praze 
se sídlem: Spálená 2, 112 16 Praha 2 
jejímž jménem činní právní úkony: ing. Michael Mrzkoš, ředitel správy soudu na základě 
pověření předsedy Městského soudu v Praze Spr 230/201 O ze dne 29. 1. 201 O 
IČ: 00215660 
bankovní spojení 

(dále jen" objednatel") na straně jedn 

a 

IPREA, spol. s r.o. 
se sídlem: Ovocný trh 587/14, ll O 00 Praha 1, Staré Město 
zastoupená: Ing. Jiřím Střelcem, jednatelem společnosti, 

MU Dr. Lubošem Hájíčkem, jednatelem společnosti 
IČ: 62417398 
DIČ: CZ62417398 
Bankovní spojení: • 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
32301 
(dále jen" nájemce") na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č . ll ke smlouvě 

č.Spr.2562/2005 o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 12. 2005, která byla uzavřena 
v souladu s ustanovením § 27 zák. č.219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím 
zastupování v platném znění, § 720 zák. č.40/l964 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění a podle ustanovení§ 3 zák. č.ll6/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor 
v platném znění. 

Článek 111. 
Doba trvání nájmu 

se v uvedeném bodě mění takto: 

1. Doba trvání nájmu se prodlužuje o dvacet čtyři měsíců a to do 31. 12. 2018. 

Ostatní ustanovení čl. lil se tímto nemění. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016 a platnosti podpisem obou stran. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích. Každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy. 

V Praze dne: 2 5. 01. 1016 

.. . ~ za IPR 
předseda Městského soudu v Praze 
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