DODATEK č. 1
k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: 262/533/2020
Článek I.
ÚČASTNÍCI DOHODY
STAVEBNÍK
RD Hostovice s.r.o.
se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Za Pasáží 1428, 530 02 Pardubice
Kryštofem Kalhousem, jednatelem společnosti
07283598
CZ07283598

a
OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE
Východočeské muzeum v Pardubicích
se sídlem:
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené:
ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem
IČ:
14450542
DIČ:
CZ-14450542
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. Pardubice

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.
PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2020 Dohodu o provedení záchranného archeologického
výzkumu vedenou u Oprávněné organizace pod č.j. VČM 262/533/2020 (dále jen „Dohoda“) o
provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) formou archeologického
dohledu skrývkových prací na stavbě: „Novostavba 16 RD v Hostovicích u Pardubic“ V čl. II.
odst. 2. Dohody, se smluvní strany dohodly, že v případě pozitivního archeologického zjištění bude
uzavřen dodatek k Dohodě, ve kterém budou specifikovány náklady, rozsah a termín realizace
vlastního ZAV. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění podmínek, které předvídalo výše
uvedené ustanovení Dohody a došlo k pozitivnímu archeologickému zjištění, uzavírají smluvní
strany tento dodatek č. 1 k Dohodě.
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Článek II.
PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem dodatku je provedení terénní části ZAV v místech zjištění pozitivních archeologických
nálezů a následné zpracování a vyhodnocení ZAV při stavbě: “Novostavba 16 RD v Hostovicích u
Pardubic“ na pozemcích parc. č. 49/1, 49/2 v k.ú. Hostovice, okres Pardubice. Terénní část ZAV (dále
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„II. FZAV“, tj. II. fáze ZAV) spočívá v očištění archeologických situací, dále jejich exkavaci, kresebné a
fotografické dokumentaci, odběru movitých archeologických nálezů a vzorků a geodetickém zaměření;
následná část zpracování a vyhodnocení ZAV (dále „III. FZAV“, tj. III. fáze ZAV) zahrnuje laboratorní
ošetření movitých nálezů získaných při ZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, komplexní
digitalizaci terénní dokumentace a tvorbu Nálezové zprávy. Obsah Nálezové zprávy vychází z pokynů
Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
Náklady na II. FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku 188 210 Kč bez
DPH, slovy sto osmdesát osm tisíc dvě stě deset korun bez DPH (viz příloha č. 1). Náklady na III.
FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku 79 200 Kč bez DPH, slovy
sedmdesát devět tisíc dvě stě korun bez DPH (viz příloha č. 1). Celkové náklady spojené s tímto
dodatkem pak nepřekročí částku 267 410 Kč bez DPH, slovy dvě stě šedesát sedm tisíc čtyři sta deset
korun bez DPH (viz příloha č. 1)
Smluvní strany vychází z kalkulace nákladů, která je přílohou této dohody. Tato částka je sjednána
odhadem, je neúplná, nezávazná, když smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter
prováděných prací spočívajících v archeologickém výzkumu, nelze přesně určit náklady výzkumu.
Avšak náklady uvedené v příloze č. 1 jsou pro tento dodatek maximální.
Fakturace nákladů na II. FZAV popsaných v tomto Dodatku bude provedena podle skutečně
vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace,
fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV.
Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady na ZAV bezodkladně po ukončení prací
týkajících se tohoto dodatku a to do 15. dnů od ukončení II. FZAV.
Fakturace nákladů na III. FZAV popsaných v tomto Dodatku bude prováděna podle skutečně
vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace,
fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV.
Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady půlročně, tj. k 24. 2. 2021; 24. 8. 2021 a k 24. 2.
2022.
Článek III.
MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ
Místem plnění II. FZAV dle této dohody je lokalita stavby: “Novostavba 16 RD v Hostovicích u
Pardubic“ na pozemcích parc. č. 49/1, 49/2 v k.ú. Hostovice, okres Pardubice. III. FZAV, tj.
Zpracování a vyhodnocení bude provedeno v prostorách oprávněné organizace.
Terénní část ZAV (II. FZAV) bude zahájena nejpozději od 25. 8. 2020. Doba trvání II. FZAV je
odhadnuta na 12 pracovních dní. Bezprostředně po ukončení II. FZAV bude zahájena III. FZAV, termín
ukončení III. FZAV a předání nálezové zprávy stavebníkovy je stanoven do 24. 2. 2022
Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 se skládá ze dvou stran a jedné přílohy
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Pardubicích dne 24. 8. 2020

V Pardubicích dne 24. 8. 2020

za oprávněnou organizaci

za stavebníka

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

…………………………………….
pan Kryštof Kalhous,
jednatel RD Hostovice s.r.o.
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1
k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací zhotovitele: 262/533/2020
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