RÁMCOVÁ DOHODA
o provedení záchranných archeologických výzkumů
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: 262/001/2020
Článek I.
ÚČASTNÍCI DOHODY
STAVEBNÍK
VČE – montáže, a.s.
se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Kontaktní telefon:

Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
Petrem Pavlíčkem, stavbyvedoucím sekce Výstavba
25938746
CZ25938746

a
OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE
Východočeské muzeum v Pardubicích
se sídlem:
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené:
Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem
IČO:
14450542
DIČ:
CZ14450542
Číslo účtu:
Kontaktní telefon:
Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále
jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademii věd ČR a
Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 18. 11. 2002.
Článek II.
PŘEDMĚT DOHODY
1. Oprávněná organizace se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro
stavebníka ZAV formou archeologických dohledů na stavbách v rámci okresu Pardubice, dle
konkrétních písemných nebo e-mailových, výzev, za podmínek dále v této dohodě
specifikovaných. Archeologickým dohledem se rozumí odborný dohled pracovníkem oprávněné
organizace nad zemními pracemi tak, aby bylo možno kvalifikovaně určit, zda se jedná o
archeologickou lokalitu (pozitivní archeologické zjištění) či nikoli. Dohled dále zahrnuje očištění a
fotodokumentaci terénních zásahů prováděných v rámci stavby, které zasahují pod úroveň
současného terénu. Nedílnou součástí této části ZAV jsou i administrativní úkony. Stavebník se
zavazuje uhradit vynaložené náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. V případech, kdy budou lokalizovány archeologické situace či nálezy a nebude možné ZAV
realizovat formou dohledů, bude tato dohoda nahrazena novou dohodu o provedení ZAV, v níž
budou přesně specifikované podmínky ZAV na konkrétní stavbě nebo jejím úseku. Archeologické
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situace budou očištěny, exkavovány, zdokumentovány kresebně i fotograficky a geodeticky
zaměřeny. Dle zákona je součástí ZAV také vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických
nálezů ve formě nálezové zprávy, která zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů získaných
při ZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů a digitalizaci veškeré dokumentace. Obsah
nálezové zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
3. Jakékoli komplikace archeologické,
prostřednictvím dodatků k této dohodě.

organizační

či

technické

povahy

budou

řešeny

Článek III.
MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ
1. Místem plnění dle této dohody je: okres Pardubice, Pardubický kraj.
2. Termín plnění této dohody je: 3. 1. 2020 - 31. 12. 2020.
Článek IV.
PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA
Stavebník se zavazuje, že:
a) oznámí oprávněné organizaci zahájení zemních prací nejméně 1 týden předem a uvede kontakt na
dodavatele výkopových prací (jméno, telefon).
b) Umožní pracovníkům Východočeského muzea v Pardubicích, jakož i jeho smluvním partnerům,
provádění záchranného archeologického výzkumu, tj. zajistí přístup na staveniště, do výkopů a
dalších míst, kde práce v rámci stavby nebo jiné činnosti zasahují pod povrch současného terénu.
c) Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů i zhotovitele stavby o
platných ustanoveních této dohody.
d) Stavebník bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO a při provádění
stavebních prací bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné
organizace a jejich smluvních partnerů.
e) Stavebník souhlasí s podmínkou, že po ukončení archeologického dohledu bude pozemek
ponechán v podobě, jaká byla při ukončení archeologických prací – stavebník nebude požadovat
po oprávněné organizaci uvedení případných terénních zásahů vyvolaných archeologickým
dohledem do původního stavu (např. exkavace menších archeologických situací narušených trasou
výkopů stavebníka; mimo čl. II, odst. 2 této Dohody).
Článek V.
PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE
Východočeské muzeum v Pardubicích se zavazuje, že:
a) průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora (vlastníka)
dokumentovat zápisy do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku pošle
zaměstnanec oprávněné organizace zápis do stavebního deníku stavebníkovi na vyžádání
e-mailem.
b) po ukončení záchranného archeologického výzkumu vystaví stavebníkovi potvrzení o tom,
že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl a s jakým výsledkem
(tzv. expertní dodatek). Expertní dodatek oprávněná organizace vystaví po úhradě veškerých
nákladů spojených se ZAV stavebníkem,
c) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy,
budou deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích,
d) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat
předpisy BOZP.
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Článek VI.
NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM
1. Fakturace jednotlivých ZAV bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na
základě pracovních výkazů zaměstnanců VČM v Pardubicích a fakturovaných nákladů smluvních
partnerů VČM v Pardubicích do 30 kalendářních dní od ukončení dohledů (dle zápisu do deníku
stavby)
2. Platebním dokladem, který vystaví Východočeské muzeum v Pardubicích, je faktura
s náležitostmi účetního a daňového dokladu,
3. Termín splatnosti faktury je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
stavebníkovi. V případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace oprávněná účtovat
stavebníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý i započatý
kalendářní den prodlení. Zároveň bude Východočeské muzeum v Pardubicích oprávněné uveřejnit
informaci o takovém dluhu stavebníka v Centrálním registru dlužníků České republiky.
4. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky stavebníkovi ve věci vymáhání
splatných pohledávek Východočeského muzea v Pardubicích dle této dohody bude stavebník
povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-Kč, představující paušální náklady Východočeského
muzea v Pardubicích spojené s vyřízením takové upomínky.
Článek VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.

3.
4.

Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních
předpisů.
V případě narušení archeologické památky mimořádného významu nebo mimořádného rozsahu
a tím i neočekávanému zvýšení nákladů na archeologický výzkum se obě strany zavazují vejít
v jednání směřující k uspokojivému řešení nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé
skutečnosti, především vícenáklady na výzkum, budou řešeny uzavřením nové dohody,
odsouhlasené zástupci obou smluvních stran.
Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně
označen, bude mít písemnou formu a bude podepsána všemi účastníky dohody.
Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do
10 pracovních dní.

5.

Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Oprávněná organizace na základě
ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá
data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově
přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

6.

Účastníci dohody potvrzují, že smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný
z nich nebyl v tísni či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož
připojují níže své podpisy.
Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

7.
8.

V Pardubicích dne 3. 1. 2020

V Pardubicích dne 3. 1. 2020

za oprávněnou organizaci

za stavebníka

……………………………………
Mgr. Tomáš Libánek
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

……………………………………….
pan Petr Pavlíček,
VČE – montáže, a.s.
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