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Dodatek č. 15 
ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 

 
SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj, Pobočka Znojmo  

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
v technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo   
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo    
Tel.: +420 702 167 665    
E-mail: d.benesovska@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 013 12 774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 
a 
 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.      
sídlo: Bezručova 639/68, 674 01  Třebíč  
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ctibor Sýkora, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.   
Číslo účtu: 1521409359/0800   
IČ: 634 70 985  
DIČ: CZ63470985   
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, vložka 19972 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo č. 
objednatele 523-2016-523206: 
 
V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. 
objednatele 523-2016-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Dyjákovičky (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. 
Cena za provedení díla bodu 6.1 smlouvy, a to s ohledem na počet zhotovitelem skutečně 
méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování hlavního celku 3.4. Vytyčení 
pozemků dle zapsané DKM. 
 
 
 



           2 

U hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dojde ke snížení počtu MJ 
z původních 800 nově na 28, což při ceně xxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce 
v hodnotě 231.600,- Kč bez DPH. 
 
Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) 
bez DPH 

   xxxxxxxxx,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) 
bez DPH 

   xxxxxxxxx,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH    xxxxxxxx,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM     xxxxxxxxx,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 431 600,- Kč 

DPH 21%    720 636,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 152 236,- Kč 

  
Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v 
případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního 
práva.  
 
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě 
o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 
zůstávají v platnosti.  
 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. 
 
Ve Znojmě dne 30. 7. 2021                                             V Třebíči  dne 28. 7.2021 
 
 
 
 
 
……………………………                                              …………………………………………… 
              objednatel                                                                             zhotovitel 
  RNDr. Dagmar Benešovská                                        Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček 
          vedoucí pobočky               jednatelé 
 
 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky - dodatek č. 15

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 56 x x

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 x x

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU ha 1160 x x 28. 2. 2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 1 x x

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 x x

3.1.3.
Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo 

převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových 

bodů)

100 bm 160 x x

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 x x 30.4.2017

Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3.  - po dodatku 

č. 3
x 31. 7. 2017

Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku 

č. 4
x 31.10.2017

Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku 

č. 5
x 31.3.2018

Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku 

č. 10 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ
x 30. 11. 2019

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 1180 x x 31.3.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1162 x x 30.9.2017

x 31.10.2017

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 1159 x x 30.11.2018

Aktualizace dílčí části 3.2.1. - po dodatku č. 8 vyvolaná 

vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ
x 30.11.2019

Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a 

podrobné výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ 

ha 600 x x

sonda x x

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 40 x x

Aktualizace dílčí části 3.2.1.2. - po dodatku č. 10 

vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ
x 30.11.2019

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 x x 30.5.2019

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1160 x x 28. 2. 2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 4 x x

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

x 30.11.2019

3.3 Mapové dílo ha 1160 x x 28. 2. 2021

x

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 28 x x

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč x 31.12.2021

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

                                                                    3.1.3

3.2.1.1.

30.11.2016

30.11.2018

31.8.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.2.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



jednatelé

xxxxxxxxx

 V Třebíči dne 28. 7. 2021

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

xxxxxxxxx

Ve Znojmě dne 30. 7. 2021            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

4 152 236 Kč

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

xxxxxxxxx

3 431 600 Kč

720 636 Kč

xxxxxxxxx

RNDr. Dagmar Benešovská

vedoucí pobočky





 


