
  Číslo Smlouvy Objednatele: 640-2022-523101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 5/2022  
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Kunštátu 

DODATEK Č. 1 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. ÚJEZD U KUNŠTÁTU 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 640-2022-523101, číslo smlouvy zhotovitele 5/2022 ze 
dne 25. července 2022, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Újezd 
u Kunštátu, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
mezi smluvními stranami: 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno  

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  

                       Jihomoravský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

                                                                  pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí Pobočky Blansko 

  Martina Skotáková, Pobočka Blansko 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EKOS T, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 

68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, 

oddíl C 19, vložka 972 

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem 

Sedláčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx  

ID datové schránky: 2r63dp8 

 

Bankovní spojení: ČS 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

DIČ: CZ63470985 

(„Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Čl. I Předmět dodatku 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ust. čl. 20.2. výše uvedené smlouvy o dílo dohodli na 
uzavření tohoto dodatku, kterým je odstraněna administrativní chyba smlouvy o dílo, spočívající 
v neuvedení obchodního názvu zhotovitele EKOS T, spol. s r.o. v části „Smluvní strany“. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále 
v platnosti. 

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 

údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Brně dne: 2.8.2022                V Třebíči dne: 2.8.2022 

  

Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Ing. Aleš Tůma, jednatel 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu Ing. Libor Sedláček, jednatel  
pro Jihomoravský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
 


