
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV 

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY BRNO, v.v.i. 

ČECHYŇSKÁ 363/19 

602 00 BRNO 

www.arub.cz 
 

SMLOUVA 

                                Číslo smlouvy objednatele: 3435_R-006-01SEB18 

 

O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

dle ustanovení § 22, odst. 1,2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

 

čl. I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Brněnská 126/38, PSČ 591 01 

tel.: 566 697 111   fax: 566 697 390 

IČ: 46980059  DIČ: CZ46980059 

Bankovní spojení: Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxx 

Zastupuje: xxxxxxxxxxxx – předseda představenstva a xxxxxxxxxxxx – ředitel společnosti 

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat technický náměstek xxxxxxxxxxx 

nebo výrobní náměstek xxxxxxxxxxx. 

Ve věcech předání a převzetí díla a při vlastní realizaci díla zastupuje: vedoucí projektu 

xxxxxxxx  mob. xxxxxxxxx a pověřený stavbyvedoucí xxxxxxx mob. xxxxxxxx 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dnem 2. 11. 

1992, v oddílu B., vložka 930. 

 

 

 

Zhotovitel:    Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 

Adresa:   Čechyňská 363/19, Brno, PSČ 602 00 

Oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxx., ředitel ústavu 

Ve věc. jednáních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí výzkumu 

Nadřízený orgán:  Akademie věd České republiky 

IČO:    68081758 

DIČ:    CZ68081758 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. Brno, Veveří, č. ú. xxxxxxxxxxx 
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čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele záchranný 

archeologický výzkum, realizovaný na základě § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. O 

státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. na stavbě: "Vlasatice - kanalizace 

a ČOV". Situační výkres vymezeného území, na kterém se záchranný archeologický 

výzkum uskuteční, je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

Výsledkem plnění bude závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického 

výzkumu, která je součástí dokumentace Objednatele potřebné ke stavebnímu a 

kolaudačnímu řízení. 

2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této smlouvy a poskytnout 

Zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému provedení díla. 

 

čl. III. 

Doba a způsob plnění předmětu dohody 

1. Záchranný archeologický výzkum započne po dohodě s Objednatelem dne 01. 02. 2019 a 

bude prováděn současně se zemními pracemi. Objednatel o harmonogramu jednotlivých 

etap zemních prací informuje Zhotovitele průběžně, nejméně však s 1 denním předstihem. 

Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu budou dokončeny v závislosti na 

vnějších podmínkách, harmonogramu zemních stavebních prací a součinnosti 

s Objednatelem. 

2. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení 

záchranného výzkumu nezbytně důležitá, nebo vyjdou-li při výzkumu najevo skutečnosti, 

které účastníci této smlouvy nepředpokládali při jejím uzavírání, má Zhotovitel právo 

dobu plnění přiměřeně prodloužit. 

3. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude Objednateli 

předána nejpozději do 60 dnů ode dne protokolárně potvrzeného skončení veškerých 

výkopových zemních prací na předmětné stavbě. O ukončení termínu terénních prací bude 

smluvními stranami uskutečněn zápis do výzkumného deníku Zhotovitele. 

4. Zhotovitel záchranný archeologický výzkum realizuje dle následujícího postupu: 

a) Formou dozoru průběhu zemních prací v plochách dle Přílohy č. 1 této smlouvy. 

Tento dohled bude realizován v dobu, kdy budou probíhat zemní práce. Dozor těchto 

skrývek uskuteční vždy 1 VŠ pracovník Zhotovitele.  

b) Dojde-li v průběhu dozoru k pozitivnímu zjištění archeologických objektů, k jejichž 

náležitému ošetření je třeba záchranného výzkumu, ten bude na místě realizován VŠ 

pracovníkem a v případě potřeby též technickými pracovníky Zhotovitele. O této 

skutečnosti včetně délky trvání nezbytných prací bude učiněn zápis do výzkumného 

deníku Zhotovitele. 

 

čl. IV. 

Cena za dílo 

1. Smluvní cena je stanovena dohodou obou smluvních stran dle níže uvedených ustanovení.  
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a) Cena za dozor zemních prací dle bodu 4a) článku III: cena hodiny práce VŠ 

pracovníka Zhotovitele činí 450,- Kč + DPH platné výši za každý denní dohled, 

v němž se uskutečňují výkopové práce, nejvýše však 120.000,- Kč + DPH v platné 

výši za celou dobu realizace díla. Částka za skutečně realizované výjezdy a dozor 

v průběhu plnění díla bude objednateli fakturována vždy k poslednímu dni 

kalendářního měsíce. Denní dohled bude probíhat dle potřeby.  

b) Dojde-li v průběhu dozoru dle článku III, odst. 4b) k pozitivnímu zjištění 

archeologických objektů, k jejichž náležitému ošetření je třeba záchranného výzkumu, 

bude za každou započatou hodinu práce VŠ pracovníka Zhotovitele účtována částka 

450,- Kč + DPH v platné výši; za každou započatou hodinu práce SŠ pracovníka 

Zhotovitele bude účtována částka 300,- Kč + DPH v platné výši; za každou započatou 

hodinu dělnického pracovníka Zhotovitele bude účtována částka 180,- Kč + DPH 

v platné výši, nejvýše však 80.000,- Kč 

c)  Cena za zpracování dokumentace výsledků záchranného archeologického výzkumu a 

vypracování závěrečné zprávy o záchranném archeologickém výzkumu dle bodu 3., 

článek III činí 5.000 Kč+ DPH v platné výši. 

d) Celková cena za provedení záchranného archeologického výzkumu činí 205.000,- Kč 

+ DPH v platné výši. Tato cena je nejvýše přípustná, neměnná po celou dobu plnění 

všech závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo a zahrnuje veškeré náklady nutné k 

realizaci zakázky. 

 

2. V hodinových sazbách jsou zahrnuty přímé i nepřímé náklady Zhotovitele, spojené 

s činností dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vést přesnou evidenci o přítomnosti 

svých pracovníků při archeologickém dohledu a záchranném archeologickém výzkumu ve 

výzkumném deníku Zhotovitele. Zápisy o zahájení práce pracovníky Zhotovitele 

v příslušný den budou zaznamenávány při zahájení práce, zápisy o ukončení práce 

v příslušný den budou zapisovány bezprostředně po ukončení práce. Zodpovědný 

pracovník Zhotovitele je povinen po uplynutí každého kalendářního týdne předložit 

zodpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a odsouhlasení evidenci pracovní 

doby za předchozí kalendářní týden.  

3. Cenu za provedení předmětného díla se Objednatel zavazuje uhradit formou dílčích faktur 

a konečné faktury, vystavených Zhotovitelem dle následujícího harmonogramu: 

a)  k 5. kalendářnímu dni každého měsíce za záchranný výzkum dle bodu 4a) resp. 4b) 

článku III této smlouvy dle evidence v předcházejícím kalendářním měsíci 

odpracovaných hodin, vedené ve výzkumném deníku Zhotovitele, cena bude 

vypočtena dle sazeb, uvedených v bodu 1b) resp. 1c) článku IV. této smlouvy;  

b) konečná faktura ke dni protokolárního předání Závěrečné zprávy o výsledcích 

záchranného archeologického výzkumu 5 000,- Kč + DPH v platné výši. 

4. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uplatnit veškeré svoje nároky vůči Objednateli 

vyplývající z jejich smluvního vztahu a prohlásit, že nad rámec částky uvedené v konečné 

faktuře nemá vůči Objednateli dalších pohledávek 

5. Faktury vystaví Zhotovitel a Objednatel platby převede převodním příkazem na účet 

Zhotovitele. 
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6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Nedílnou 

přílohou faktury budou fotokopie zápisů o odpracovaných hodinách, podepsané 

zodpovědnými zástupci Zhotovitele a Objednatele. 

 

čl. V. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla sám nebo prostřednictvím osob, které budou k 

provedení předmětu díla Zhotovitelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují 

potřebnou odbornou způsobilostí. 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají plánované a prováděné 

stavby, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat osoby, které se budou podílet 

na plnění Zhotovitele dle této smlouvy. 

3. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré 

předpisy PO a BOZP. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých 

pracovníků, které použil při plnění závazků dle této smlouvy. 

4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k důvodné a oprávněné potřebě rozšířit původní práce, 

je Zhotovitel povinen tuto skutečnost s odborným zdůvodněním neprodleně oznámit 

Objednateli a navrhnout případný dodatek k této smlouvě, který bude mimo jiné 

obsahovat i změnu ceny díla. Objednatel se zavazuje takto odůvodněný a zdůvodněný 

dodatek smlouvy podepsat. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat po dobu provádění záchranného výzkumu 

skutečnosti podstatné z hlediska provádění výzkumu do stavebního deníku. Dohody 

učiněné ve stavebním deníku jsou pro obě strany závazné. Dohodou se rozumí shodný 

projev vůle zapsaný ve stavebním deníku a podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

čl. VI. 

Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje minimálně 3 dny před zahájením stavebních prací oznámit 

písemně (popř. telefonicky) Zhotoviteli tyto údaje: doba zahájení stavebních prací, místo 

provádění stavebních prací, rozsah prací, předpokládaná doba výstavby. 

2. Objednatel se zavazuje před zahájením záchranného archeologického výzkumu předat 

Zhotoviteli veškerou dokumentaci, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, 

aby mohl být záchranný archeologický výzkum proveden bezpečně a efektivně při 

naplnění jeho cíle a významu. 

3. Objednatel se zavazuje včas předat, nebo podle průběhu stavby včas předávat, Zhotoviteli 

území, na němž se bude provádět záchranný archeologický výzkum. Území bude předáno 

ve stavu způsobilém k provádění výzkumu podle této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli, jakož i osobám Zhotovitelem zmocněným, 

trvalou součinnost a technickou pomoc, zejména při řešení složitých situací, které 

vyžadují speciální zemní a stavební kvalifikaci s cílem minimalizovat technická a stavební 

rizika prováděných prací. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě strany 

konkretizovat zápisem do stavebního deníku. 
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5. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele zajistit součinnost a přítomnost osoby 

zmocněné a odpovědné jednat za Objednatele a odpovědné za zemní a stavební práce na 

území předmětu díla, s níž bude Zhotovitel průběžně konzultovat všechny vzniklé 

problémy. Objednatel je dále povinen na základě výzvy Zhotovitele předložit mu k 

zápisům stavební deník. 

6. Objednatel je povinen oznámit a předat Zhotoviteli veškeré případné archeologické nálezy 

ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/87 Sb. a § 127 zák. č. 50/76 v platném znění. 

 

čl. VII. 

Splnění díla 

Dílo je splněno vypracováním a předáním závěrečné zprávy o provedení záchranného 

archeologického výzkumu. 

 

čl. VIII. 

Záruka za dílo 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu o provedeném záchranném 

archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem ke kolaudačnímu řízení. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele buď vlastní 

nedbalostí nebo úmyslně, nebo porušením výslovného písemného upozornění 

Objednatele, v otázkách stavebních a prováděných zemních prací. 

 

čl. IX. 

Smluvní pokuty 

1. V případě nedodržení bodů 1, 3, 4 a 5 článku VI. této smlouvy je Objednatel povinen na 

vlastní náklady odstranit vzniklé překážky, které by znemožnily provádění 

archeologického výzkumu. 

2. Neprovede-li Zhotovitel předmět díla v daných termínech, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení. Smluvní 

pokutu je Objednatel oprávněn započíst na fakturované částky za zhotovení díla. Tato 

dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu, 

která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků, vyplývajících ze smluvního 

vztahu. 

3. V případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli úroky z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury 

nezaviněné Objednatelem, nebude Zhotovitel uplatňovat žádné úroky z prodlení. Faktura 

musí obsahovat náležitosti, které faktura obsahuje při běžném obchodním styku a 

registrační číslo této smlouvy Objednatele. 
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čl. X. 

Doložka EMS 

Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé) je povinen při plnění předmětu této 

smlouvy chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti vykonávané v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy, mající dopad na životní prostředí, řídit a organizovat své 

práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní 

prostředí, resp. minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si objednavatel vyhrazuje 

právo kontroly kompetentními zaměstnanci Objednatele.  

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu s právními 

předpisy České republiky a rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkajícími 

se ochrany životního prostředí, což je Objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat. 

Pokud ze strany Zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí, je 

Objednatel po vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření k odstranění 

takového nepříznivého zásahu, a to na náklady Zhotovitele, pokud takováto opatření 

neprovede Zhotovitel sám. 

 

čl. XI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodu smluvních stran. 

2. Objednatel a Zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů: 

a) Objednatel: odpadne-li důvod, pro který byl záchranný archeologický výzkum dohodnut a 

to v době před zahájením stavebních prací. 

b) Zhotovitel: ztratí-li způsobilost k provádění záchranného archeologického výzkumu a to 

buď rozhodnutím vyššího orgánu, nebo dlouhodobou absencí kompetentního pracovníka, 

kterou nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat. 

3. Ukončí-li účastníci smluvní vztah z jakéhokoliv důvodu, provedou nejpozději do 15 dnů 

od tohoto ukončení písemnou inventuru provedených prací a v návaznosti na to provede 

Zhotovitel vyúčtování provedených prací. 

čl. XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do výzkumného deníku a 

k jejich podpisu: 

a) za Objednatele:  

xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx) 

xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) 

 

b) za Zhotovitele:  

xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) 

xxxxxxxxxxxx  (xxxxxxx, xxxxxxxxxxx)  

mailto:sveda@pks.cz
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1. Příloha č. 1 této smlouvy: přesné kartografické vymezení území, určeného k provedení 

záchranného archeologického výzkumu. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních 

stran, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

4. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely 

na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

V Brně dne 15. 1. 2019                                          Ve Žďáru nad Sázavou 15. 1. 2019 

za Zhotovitele                                                                          

 

 

 

....................................                                                         ................................... 

xxxxxxxxxxxxxx                                    xxxxxxxxxxxxxxx 

ředitel         ředitel společnosti                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                             ................................... 

                                                                                    xxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                            předseda představenstva 
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Příloha č. 1 

 


