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SMLOUVA 
 

O SPOLUPRÁCI PŘI ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU  
 
 

Článek I. Smluvní strany 
 
 

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
se sídlem:  Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
zastoupen:  PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem 
IČ:    00305847 
DIČ:   CZ00305847 – neplátce DPH 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  837791/0100 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, tel.: XXXXX, XXXXX, e-mail: 
XXXXX 
(dále jen „MT“) 
 

 
a 

 
2. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
se sídlem:    Brno-střed, Trnitá, Čechyňská 363/19, PSČ 602 00 
zastoupen:   PhDr. Lumírem Poláčkem, CSc., ředitelem  
vedoucí výzkumu:      XXXXX 
IČ:    68081758 
DIČ:   CZ68081758 
bankovní spojení:  ČSOB a.s.  Brno-Veveří  
číslo účtu.:   240602780/0300 

 (dále jen „AÚ“)      
 

Článek II. Předmět smlouvy 
 

 
1. Předmětem této smlouvy je dohoda o spolupráci při zajištění záchranného archeologického 

výzkumu v roce 2019 v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře, a to v k. ú. Podobora a v k. ú. 
Louky nad Olší. 

 
 
Článek III. Závazky smluvních stran 
 

 
1. Ústav se zavazuje zajistit na své náklady odborné vedení a metodiku archeologického 

výzkumu v terénu v dohodnutém rozsahu, zejména: 
- navrhovat rozsah a vymezení jednotlivých zkoumaných ploch v jednotlivých etapách 

na ploše  
- podle potřeby svolávat jednání zástupců obou stran uvedené smlouvy 
- evidenci a laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů získaných při 

realizovaném AV a jejich následné předání k deponování do MT 
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- vypracovat a následně poskytnout muzeu po ukončení archeologického výzkumu 
závěrečnou písemnou zprávu o průběhu archeologického výzkumu v daném roce v 
termínu 6 měsíců.  

 
2. MT se zavazuje zajistit vlastními prostředky a na své náklady pomoc při terénním 

archeologickém výzkumu v dohodnutém rozsahu, 
- kvalifikovanou pomoc při organizaci a zajištění prací 
- zajistit a financovat 9 brigádníků (pomocných pracovníků) měsíčně (1440 hodin) po 

dobu 5 měsíců (květen-září), neodpracované hodiny bude možné převést do závěru 
průběhu Dohody, tj. do konce měsíce října (celkový fond 7 200 h) 

- zajištění bezpečnosti pracoviště 
- nezbytné vybavení pracovními pomůckami a prostředky k zajištění provádění výzkumů 

v terénu pro pomocné pracovníky vč. proškolení bezpečnosti práce 
- na vyžádání zpřístupnit nálezy - sbírky a dokumentaci výzkumů, získané v rámci 

uvedeného archeologického výzkumu  
- ustanovit odborného koordinátora a zástupce MT. 

 
Odborným koordinátorem a zástupcem MT ve věci uvedeného archeologického výzkumu je 
ustanovena paní XXXXX. 
 
 
3. Obě strany se dohodly, že archeologickému výzkumu v daném kalendářním roce bude 
předcházet jednání pověřených zástupců obou smluvních stran ve věci kontroly připravenosti 
archeologického výzkumu. O tomto jednání bude proveden písemný záznam, který bude 
předložen řediteli MT a řediteli AÚ. 
 

Článek IV. Závěrečná ujednání 
 

1. Jakoukoli změnu podmínek, práv a povinností vyplývajících z této smlouvy lze provést  
pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemným dodatkem k této smlouvě.  
 

2. Ve věcech této smlouvy je osobou oprávněnou jednat za Muzeum Těšínska, p. o. ve věcech 
smluvních PaedDr. Zbyšek Ondřeka, ředitel, ve věcech technického charakteru jako 
pověřená osoba XXXXX a za Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. ve 
věcech smluvních PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel a ve věcech technického charakteru 
XXXXX. 

 
3. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy, a to s 3 měsíční výpovědní lhůtou  
    oznámením písemnou formou druhé straně. 
 
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 

návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv.  

 
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Muzeem Těšínska, p. o. zpracovávány pouze 

pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou 
tyto osobní údaje Muzeem Těšínska, p. o. použity. Muzeum Těšínska, p. o. při zpracování 
osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních 
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údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Muzea Těšínska, p. o. 
www.muzeumct.cz. 

 
6. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2019. 
 
7.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě  
     vyhotovení. 
 
 

Za muzeum      Za ústav 
PaedDr. Zbyšek Ondřeka    PhDr. Lumír Poláček, CSc. 
ředitel Muzea Těšínska, p.o.    ředitel AÚ AV ČR, Brno, v. v. i. 
 
--------------------------------    -------------------------------- 
 
V Českém Těšíně, dne    V Brně, dne 25. 3. 2019 

 
 

 
 

http://arub.avcr.cz/kontakty/zamestnanci/polacek-lumir.html

