
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-464/2019 
LC Vápenice uzavřené dne 08.07.2019

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: 
zastoupená: PhDr. Robin Bóhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: 

(na straně jedné dále jen objednatel)

Zhotovitel:
se sídlem: 
IČO:
DIC:

SILNICE SVOBODA a. s.
Jetřichov 164, 549 83
05438187
CZ05438187

do obchodního rejstříku zapsána: B 3512 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

zastoupená: Václav Svoboda, jednatel společnosti

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

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanoveni, odst. 1. smlouvy se smluvní strany 
shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. vzhledem k tomu, že bylo třeba některé 
stavební práce změnit dle potřeb samotné stavby oproti projektové dokumentaci. 
Zhotovitel se souhlasem objednatele snížil počet zabudovaných svodnic. Veškeré 
změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č 2/2019 a rozpočtu 
méněpraci, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součásti.
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Původní cena v souladu se Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1: 3.531.384,07 Kč bez DPH 
Méněpráce ve výši: -24.820,00 Kč bez DPH

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

3.506.564,07 Kč bez DPH
736.378,45 DPH 21%

4.242.942,52 Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran.
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5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 2, položkový rozpočet méněprací

Ve 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: 2019.11.11 11:08:13+01'00'

V Jetřichově dne

Václav
Svoboda

Digitálně podepsal 
Václav Svoboda 
Datum: 2019.11.07 
11:23:06 +01'00'

PhDr. Robin Bohnisch 
ředitel

Václav Svoboda 
jednatel společnosti
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