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DODATEK číslo 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO  

č. SML/119/2021 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“) 

 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 
Objednatel   : Město Zlaté Hory   

Sídlo    : 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 80  

Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních  : Ing. Milan Rác, starosta 

b) ve věcech technických : Jiří Kozel, místostarosta 

IČ    : 00296481   

DIČ    : CZ00296481  

Bankovní spojení  : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1848932379/0800 

Tel./email   : +420 584453055, milan.rac@zlatehory.cz  

Datová schránka  : rx8a99k 

1.2 
Zhotovitel   : B.H.S. BOHEMIA, a.s. 
Sídlo    : Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 14000 
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních  : Bc. Jana Štůlová, členka představenstva 
b) ve věcech technických : Ing. Michal Drexler 
IČ    : 26782014 
DIČ    : CZ26782014 
Bankovní spojení  : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu.   : 801442001/2700 
Tel./email   : +420 724342784, jana.stulova@bhs-bohemia.cz 
Datová schránka  : ryic5ip 

(dále společně také jako „smluvní strany“) 
 
 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 
2.1 
Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/119/2021 ve znění Dodatků, jejímž 
předmětem je realizace díla „Rekonstrukce objektů č.p. 146 a 147 ve Zlatých Horách“ (dále jen 
„smlouva o dílo“).  

 
2.2 
Na základě skutečností, které vyšly najevo po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany tímto 
dohodly na změnách díla, jak jsou specifikovány ve změnových listech č. 21 až 25, které jsou přílohou 
tohoto dodatku. 
 
2.3 
Smluvní strany se dále v souladu se změnovými listy č. 21 až 25 dohodly na změně ceny díla tak, že 
ustanovení čl. 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo, které nově zní: 
 

4.1 
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy a změnových listů č. 21 až 
25 se smluvní strany dohodly na ceně díla: 

 Cena díla bez DPH: 16 859 971,44,- Kč 

 DPH 15 %:                  2 528 995,72,- Kč 

 Cena díla s DPH:     19 388 967,16,- Kč 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. 
 
3.2 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a zbývající jeden 
zhotovitel. 
 
3.3 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou 
a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což svými podpisy stvrzují. 
 
3.4 
Přílohou tohoto dodatku jsou následující změnové listy: 
Změnový list č. 21 – Vnitřní dveře a parapety 
Změnový list č. 22 – Vnější omítky, zateplení, podrovnání soklu 
Změnový list č. 23 – Oplechování atiky římsy, podbití 
Změnový list č. 24 – Schodiště, zábradlí 
Změnový list č. 25 – Sanace krovu 
 

 

 
Ve Zlatých Horách dne 23. 9. 2022   V ............................... dne .................. 
   
 
 
 
 
 
..........................................    ............................................. 

Za objednatele:                                           Za zhotovitele: 

Ing. Milan Rác, starosta     Bc. Jana Štůlová, členka představenstva 
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