
 

Dodatek č. 2 

k pachtovní smlouvě uzavřené dne 14.4.2014 
mezi těmito účastníky 

 
Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým 
IČ: 00271632 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 47 Jičín 
na straně jedné jako „propachtovatel“ 

a 

AGRO Slatiny a.s., zastoupená předsedou představenstva  
Ing. Zdeňkem Klozem 
IČ: 25280481 
sídlo: Slatiny 68, 506 01 Jičín 
zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl B., vložka 1723 
na straně druhé jako „pachtýř“ 
 
 

I. 
Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 14.4.2014 pachtovní smlouvu, kterou 
propachtovatel přenechal pachtýři do užívání a požívání pozemky za podmínek ve 
smlouvě upravených.  

II. 
Součástí pachtovní smlouvy je příloha, která obsahuje seznam propachtovaných 
pozemků s vypočteným pachtem. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, 
byla doplněna o další pozemky, které společnost obhospodařuje.  
Dále se tímto dodatkem mění roční pachtovné uvedené v odst. III. čl. 1 smlouvy z 2% na 
3% z průměrné ceny pozemků u zemědělské půdy dle jednotlivých katastrů.  
 

III. 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
je závazný pro obě smluvní strany, případně jejich právní nástupce. 
Smluvní strany se dále prohlašují, že pachtýř zaplatil zvýšené pachtovné dle odstavce II. 
dodatku již za hospodářský rok 2015 (tj. od 1.10.2014 do 30.9.2015). 
 

IV. 
Ostatní ujednání z pachtovní smlouvy ze dne 14.4.2014 zůstávají v platnosti beze změn. 
 
                    V. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby pachtovní smlouva včetně dodatku byla 
uvedena v přehledu nazvaném Smlouvy vedeném městem Jičín. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Jičína na síti Internet (www.mujicin.cz), a to 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných 
ustanovení právních předpisů. 
 

VI. 
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu, 
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení 
    
 



 

 
 
V Jičíně dne 6.6.2016                  Ve Slatinách dne 
 
Propachtovatel:     Pachtýř:  
 
 
 
 
 
..............................................    .............................................. 
Město Jičín, zastoupené starostou   AGRO Slatiny a.s.,  
JUDr. Janem Malým                  zastoupená předsedou představenstva 
        Ing. Zdeňkem Klozem 


