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DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
 

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 2 586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Zhotovitel 
Zhotovitel : Ústav archeologické památkové péče Brno, 

 veřejná výzkumná instituce 
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR 

Se sídlem : Kaloudova 1321/30 
614 00 Brno 

Zástupce  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

Smluvní záležitosti vyřizuje : xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Věcný garant : xxxxxxxxxxxxxxxx 
Nadřízený orgán : Jihomoravský kraj 

Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
Bankovní spojení : xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ : 48 51 10 05 
DIČ : CZ48511005 
Dále jen „zhotovitel“ 
 

2. Objednatel 

Stavebník : Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. 

Se sídlem : K majáku 5001  
761 23 Zlín 

Zástupce  : xxxxxxxxxxx 
Osoba oprávněná jednat ve věcech stavby : xxxxxxxxxxx 
IČ : 70934860 
DIČ : CZ70934860 

 
Dále jen „objednatel“ 
 

 
II. Předmět díla                                                                                                                                  
 
1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě: 

Název stavby : Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt 
Katastrální území : Tučapy u Holešova 
Umístění : Předmětem stavby je kompletní přestavba stávajícího propustu 

silničního mostu převádějícího silnice III/49010 přes Rymický 
potok . 

Rozloha stavby : Celková délka mostu: 14,14 m; délka upravovaného 
navazujícího úseku vozovky: 37,8 m. 
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2. ZAV bude proveden ve dvou částech – terénní části a zpracování závěrečné zprávy. 
3. Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:  

I. etapa: formou dohledu při zemních pracích (součástí dohledu je i doprava); dílo je 
splněno předáním závěrečné zprávy o I etapě ZAV. 
 
Při pozitivním zjištění archeologických objektů bude provedena 

II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem; dílo je splněno předáním závěrečné zprávy o 
I etapě a II etapě ZAV.  

 
III. Čas plnění 
 
1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v předpokládaném termínu jejich zahájení: od 

04/2019.   
2. II etapa - termín ukončení bude stanoven dohodou smluvních stran na základě zjištěné 

archeologické situace.   
 
3. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 4 měsíců po ukončení terénních prací. 
 
IV. Výše náhrady nákladů vynaložených na ZAV 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV: 

I.   etapa - dle skutečně vynaložených nákladů na ZAV v hodinových sazbách pracovníků 
zhotovitele, a to:  

Kvalifikace  Sazba Max. počet hodin 
VŠ pracovník  420,- Kč/1 hod.                                  7 hodin 
SŠ pracovník  330,- Kč/1 hod.  

 
vč. závěrečné zprávy max. do výše 4 200 bez DPH. 

 
O počtu skutečně odpracovaných hodin bude pořízen písemný protokol, který podepíší 
zhotovitel a objednatel. 

 
II. etapa: dle skutečně vynaložených nákladů na ZAV v hodinových sazbách pracovníků 
zhotovitele, a to:                                                                                                                                                                       

Kvalifikace  Sazba Max. počet hodin 
VŠ pracovník : 420,- Kč/1 hod.                                  80 hodin 
SŠ pracovník : 330,- Kč/1 hod. 80 hodin 
dělník-specialista/dodav.fy : 230,- Kč/1 hod.  
dělník : 200,- Kč/1 hod. 80 hodin 

tj. max. do výše 76 000,- Kč bez DPH 
O počtu skutečně odpracovaných hodin a skutečném počtu pracovníků bude pořízen písemný 
protokol, který podepíší zhotovitel a objednatel. 

 
2. Úhrada nákladů za zpracování závěrečné zprávy, tj. za práce laboratorní konzervátorské, 

dokumentační, digitalizaci nálezů ad., bude fakturována dle přímých nákladů ve výši uvedených 
hodinových sazbách, max. však v 50% výši náhrady vykázané za terénní část ZAV, tj. max. do výše 
38 000,- Kč bez DPH.   

 
Náklady na ZAV při maximálním předpokládaném rozsahu budou činit max. 116 940,- Kč bez 
DPH. 
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3. Zhotovitel si vyhrazuje v případě potřeby měnit uvedené maximální počty hodin jednotlivých 
pracovníků, zařazených v určitém kvalifikačním stupni, přičemž maximální celková částka na 
druhou etapu záchranného archeologického výzkumu zůstane zachována podle přiložené 
cenové kalkulace. Počty hodin jednotlivých pracovníků budou zaznamenány ve stavebním 
deníku. 

 
4. V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě, je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část 

zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy.  
 

5. K úhradě nákladů bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších právních předpisů.    

 
6. Fakturace náhrady nákladů bude provedena na základě faktur - daňových dokladů vystavených 

zhotovitelem v následujícím časovém sledu: 
 

a) po ukončení I. etapy ZAV; 

b) po ukončení II. etapy ZAV a převzetí závěrečné zprávy. Nedílnou součástí faktury bude 
vždy stavební deník potvrzený odpovědným zástupcem objednatele; 

 
V. Jiná ujednání 
 
1. Objednatel má povinnost podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je 
naplněn účel státní památkové péče. 
 

2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací 
(545242342-4, věcný garant) a zajistit pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností 
provádět výzkumné práce podle potřeby.  

 
3. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné 

práce podle potřeby a umožní mu, v případě potřeby, umístění mobilní buňky v prostoru 
staveniště, a to po dohodě mezi odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.  

 
4. Objednatel se zavazuje zprostředkovat se zhotovitelem stavby způsob provádění zemních prací 

(například způsob provádění skrývky, aby bylo možné snáze rozpoznat archeologické objekty), 
přičemž nedochází ke změně ve stavbě či stavebním harmonogramu a nedochází ani 
k vícenákladům. 

 
5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP. 

 
6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole v platném znění (poskytovateli dotace, MMR ČR, MF, auditnímu orgánu, 
Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a 
jeho realizací a provést kontrolu dokladů související s projektem. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož zaznamenává 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví 
zahájení a ukončení I. a II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na 
staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního stupně.  Odpovědný zástupce 



Číslo smlouvy objednatele: SML/0239/19 
Číslo smlouvy zhotovitele: 7683/2019 
Číslo akce v AMČR: M-201900766 

objednatele má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat 
svým podpisem. 

 
8. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel 

zavazuje nakládat na vlastní náklady. 
 
9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek zimního 

období může dojít k přerušení záchranných prací na nezbytně nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, 
které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci smluvních stran zaznamenány ve 
stavebním deníku.   

 
10. Faktura-daňový doklad zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne doručení. V případě prodlení s 

úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za 
každý den prodlení.  

  
11. Za porušení povinnosti zhotovitele splnit dílo v dohodnuté době, tj. předat dílo-závěrečnou 

zprávu o ZAV objednateli ve sjednaném času plnění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z fakturované výše úhrady nákladů ZAV za každý den prodlení.  
Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení díla. 
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je smluvní pokutou zajišťováno, trvá i po zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne doručení výzvy k 
jejímu uhrazení. 

 
12. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, 

pokud z dohody nevyplývá něco jiného. 
 

13. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dohoda dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem 
dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude objednatel neprodleně 
zhotovitele informovat.  
 

14. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
vyhotovení zhotovitel.                                                                                                      

 
Ve Zlíně dne  15.4.2019    
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 


