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DODATEK číslo 8 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č.SML  119/2021 

uzavřená 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 140 00 
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních  : Bc. Jan Štůlová, členka představenstva 
b) ve věcech technických : Ing. Michal Drexler 
IČ    : 26782014 
DIČ    : CZ26782014 
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu:     

801442001/2700 
Tel./email   : 724 342 784   Jana.Stulova@bhs-bohemia.cz 
Datová schránka  :  yic5ip  

(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 jejímž předmětem je 
realizace díla „Rekonstrukce objektů č.p. 146 a 147 ve Zlatých Horách“ ( dále jen „smlouva o dílo“). 
 
2.2. Podle ustanovení článku 2.2. a článku 3.1. Dodatku č. 6 mělo dojít k navýšení ceny díla 
v důsledku nárůstu cen stavebních prací, stavebního materiálu a energií. Podklady pro výpočet tohoto 
navýšení nebyly známy ke dni vystavení předchozích faktur a proto strany provedly výpočet navýšení 
dodatečně tímto dodatkem. 
 
2.3. Na základě ustanovení článku 2.2. a článku 3.1. Dodatku č. 6 strany určily navýšení ceny díla 
v důsledku nárůstu cen stavebních prací, stavebního materiálu a energií, a to následovně: 
 

Cena díla bez navýšení dle dodatku č. 6 bez DPH 16 859 971,44 Kč 

DPH 15 % 2 528 995,72 Kč 

Cena díla bez navýšení dle dodatku č. 6 včetně DPH 19 388 967,16 Kč 

 

Navýšení ceny způsobem sjednaným v dodatku č. 6: 462 939,60 Kč 

 

Nová cena po navýšení bez DPH 17 322 911,04 Kč 

DPH 15 % 2 598 436,66 Kč 

Nová cena po navýšení včetně DPH 19 921 347,70 Kč 
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3. PŘEDMĚT DODATKU 
 
3.1. Ustanovení článku 4.1. smlouvy o dílo ve znění Dodatků 1 – 7 se nahrazuje následujícím 

zněním: 

 

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl.2 této smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením Zákona č. 526/1990 Sb, o cenách , ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 

17 322 911,04 Kč (bez DPH) 

2 598 436,66 Kč (15 % DPH) 

19 921 347,70 Kč (včetně DPH) 

 

4. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

 
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými.  
 
4.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a 
účinnosti. 
 
4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení 
 
4.4. 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 či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují. 
 
 
Ve Zlatých Horách dne 19. 3. 2023   V Praze  dne ……….  
 
 
 
 
 
 
..........................................    ............................................. 

Za objednatele:                                           Za zhotovitele: 

                                                                                         Bc. Jana Štůlová, členka představenstva 

Ing. Milan Rác, starosta      
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