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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Vytyčení pozemků pro Pobočku Brno 2022 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Smlouva“) 

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: Ing.Petr Grmela, Ing. Petra Velflová, KPÚ pro  
                                                                  Jihomoravský kraj, Pobočka Brno  

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 725 002 609 
E-mail: brno.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: xxxxxxxxxxx, jednatelem 

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxx 
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“) 
 

Z důvodu vyskytujících se zemědělských plodin (kukuřice na zrno) na části pozemků 

k vytyčení a po stanovení předpokladu sklizně těchto plodin zemědělskými podniky, se 

smluvní strany dohodly na posunu termínu ukončení činnosti o 8 dní. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 796-2022-

523101 mění následovně: 

I. 

Čl. IV Termín a místo plnění, odst. 4.2. Ukončení činnosti: Zhotovitel dokončí veškeré terénní 

práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní 

dokumentaci celého díla se mění z původního termínu 22.11.2022 na nový termín 30.11.2022. 

II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 796-2022-523101, č. zhot. 7/2022 s přílohou č.1 

zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich 

pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o. 

V Brně: V Třebíči 

Datum: 10.11.2022 Datum: 8.11.2022 

 

 

 

________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová                  Ing. Aleš Tůma, jednatel 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu              Ing. Libor Sedláček, jednatel 

pro Jihomoravský kraj                EKOS T, spol. s r.o. 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 


