
DODATEK č. 2  
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 1838/2016_2 

na výkon technického dozoru investora 
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „OZ“) 

 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 
1. Česká republika – Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu  
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH 
bankovní spojení:  
č.ú.:  
(dále jen „příkazce“) na straně jedné      
 

a 
 
2. FARA spol. s.r.o. 
se sídlem K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949 
zastoupená Ing. Antonínem Farou, jednatelem společnosti  
IČO: 44848765 
DIČ: CZ44848765 
bankovní spojení:  
č.ú.:  
(dále jen „příkazník“) na straně druhé 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k příkazní smlouvě 
č. 1838/2016_2, ze dne 28. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“): 
 
 

II. 
Předmět dodatku smlouvy 

 
 

V článku V. odst. 1. Smlouvy se tímto Dodatkem mění text „31. 12. 2019“ na „31. 12. 2020“. 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1.  V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva nemění. 
 
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást. 

 
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk. 
 



4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
 

5. Příkazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v 
rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. 

 
6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 

Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

7.  Přílohy tohoto Dodatku: 
 plná moc 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne ___________  V ___________dne ___________ 
 
Příkazce: 
 
 

  
Příkazník: 
 

____________________________  ____________________________ 
JUDr. Libor Vávra 

předseda Městského soudu v Praze 
 

 Ing. Antonín Fara  
jednatel společnosti  

 
 
 



MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
Spálená 6/2,  112 16  Praha 2 

tel.: 221 931 111, fax: 224 947 049, e-mail: Spalena@msoud.pha.justice.cz, ID datové schránky: snkabbm  
INFO-CENTRUM, tel.: 221 932 637, 221 932 261, 221 932 641, e-mail: info@msoud.pha.justice.cz 

 
 

PLNÁ MOC 
 
Česká republika – Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu 
IČO: 00215660 
(dále jen „Zmocnitel“)  
 

tímto uděluje plnou moc a zmocňuje 
 
 
FARA spol. s.r.o. 
se sídlem K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949 
zastoupená Ing. Antonínem Farou, jednatelem společnosti  
IČO: 44848765 
(dále jen „Zmocněnec“) 
 
ke všem právním úkonům v souvislosti se získáním veškerých rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, stanovisek, 
povolení a dalších dokumentů v souvislosti s výkonem technického dozoru investora akce „MS Praha – 
nástavba dvorního traktu, SPÁLENÁ“ (dále jen „Záležitost“), a to v návaznosti na obsah příkazní 
smlouvy týkající se Záležitosti uzavřené mezi Zmocnitelem a Zmocněncem dne 28. 6. 2017 pod 
č. 1838/2016_2, ve znění všech dodatků. 
 
Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě. 
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou po dobu platnosti příkazní smlouvy č. 1838/2016_2, maximálně 
do 31. 12. 2020. 
 
 
 
 
 
V Praze dne ___________ 
 

 Výše uvedenou plnou moc přijímám. 
 
V Praze dne ___________ 

Zmocnitel: 
 
 

 Zmocněnec: 
 

____________________________  ____________________________ 
JUDr. Libor Vávra 

předseda Městského soudu v Praze 
 Ing. Antonín Fara  

jednatel společnosti 
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