
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-276/2019 
LC Nad Krakonošem uzavřené dne 16.05.2019

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robin B
technický dozor investora: 

zástupce ve věcech technických: 

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.
se sídlem: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
IČO: 64824781
DIC: CZ64824781
do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu 

 
zastoupená: Jiří Melichar, Miroslav Udat

v Hradci Králové oddíl C, vložka 8727

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany 
shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Smluvní strany se dohodly na doplnění 
asfaltové vyrovnávky pro zajištění požadovaného příčného sklonu komunikace. Uvedené 
stavební změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 2 a rozpočtu víceprací, 
které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku včetně mapového zákresu a jsou jeho nedílnou 
součástí.
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její 
potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je 
předvídat a dle nových požadavků objednatele.

Původní cena v souladu se Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1: 6.612.833,26 Kč bez DPH 
Vícepráce ve výši: 289.172,00 Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

6.902.005,26 Kč bez DPH
1.449.421,11 DPH 21%
8.351.426,37 Kč včetně DPH
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2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 2, položkový rozpočet víceprací, mapový zákres

Vrchlabí dne

PhDr. Robin 
Bohnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin 
Bohnisch
DN: cn=PhDr. Robin Bohnisch, 
givenName=Robin, sn=Bohnisch, 
c=CZ, o=Správa Krkonošského 
národního parku, serialNumber=ICA 
-10475375
Datum: 2019.08,29 09:10:17 +02'00'

PhDr. Robin Bohnisch 
ředitel

V Trutnově dne
Digitálně 
podepsal Jiří 
Melichar

Melichar Datum: 
2019.08.27 
08:23:46 +02'00'

Miroslav
Digitálně 
podepsal 
Miroslav Udatný

Udatný rS8,7
08:26:11 +02'00'

Jiří Melichar, Miroslav Udatný 
jednatelé společnosti
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