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DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 
DODATEK Č. 1 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov, IČO: 01312774 

jednající ústřední ředitelkou Ing. Svatavou Maradovou, MBA 

(dále jen ,,SPÚ“) 

na straně jedné 

a 

Povodí Moravy, s.p. 

se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl A, vložka 13565 

zastoupen generálním ředitelem MVDr. Václavem Gargulákem 

(dále jen ,,PMO“) 

na straně druhé 

uzavírají tento 
d o d a t e k  č .  1  k  D o h o d ě  o  v z á j e m n é  s p o l u p r á c i  

(dále jen „Dodatek") 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2016 Dohodu o vzájemné spolupráci v oblastech rezervy 
státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu, přípravy a realizace opatření 
pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, přípravy a realizace 
protipovodňových opatření, řešení odtokových poměrů a retence vody v krajině, přípravy 
a realizace opatření ve veřejném zájmu v procesu pozemkových úprav, protierozní ochrany 
zemědělské půdy, legislativy a vzájemného majetkoprávního vypořádání. 

ČI. I. 
Předmět Dodatku č. 1 

Předmětem tohoto Dodatku je úprava a doplnění článku V. Společné hodnocení 
dodržování Dohody, který tímto zní:  
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MVDr. Václav Gargulák 
generální ředitel 

Povodí Moravy, s.p. 

ČI. V. 
Společné hodnocení dodržování Dohody 

1. Kontaktními osobami ve věcech plnění této Dohody a osobami oprávněnými 
ke sjednávání a vyhodnocování akčních plánů jsou: 

za SPÚ: Ing. Milan Rybka, ředitel Sekce odborných činností 
tel. 729 922 191, 606 644 862, e-mail: m.rvbka@spucr.cz 

za PMO: Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí. 
tel. 724121136, 0541637221, e-mail: tuma@pmo.cz 

2. Smluvní strany se dohodly, že se budou scházet alespoň jednou ročně za účelem 
pravidelného hodnocení plnění Dohody. 

3. Vyhodnocení s doporučeními pro příští období bude mít vždy písemnou formu a bude 
předloženo vedení SPÚ a PMO. 

ČI. II. 
Ostatní ujednání 

1. Ostatní ujednání Dohody o vzájemné spolupráci zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nich každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 
 
Praha ……………………………….   Brno ………………………………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………………   …………………………………………….. 

    Ing. Svatava Maradová, MBA 
ústřední ředitelka 

Státní pozemkový úřad 
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