
 1

 

Objednatel:  

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Jednající Ing. Bronislavem Malým, ředitelem 

K jednání ve věcech technických pověřen: Ing. Jitka Škrabalová, náměstkyně pro investiční výstavbu 

Kontaktní osoba: Jarmila Švábková, 577 044 257 

IČ: 70934 860 

DIČ: CZ70934 860 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr., vložka 295  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3464732/0800 

(dále objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:  

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace 

Se sídlem U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc, Klášterní Hradisko 

Jednající PhDr. Jaroslavem Peškou, Ph.D., ředitelem 

IČ: 75008271, 

DIČ: CZ 75008271 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 847 

Bankovní spojení: 27-4231580207/0100 

(dále zhotovitel) 

 

uzavírají tuto  

 

Dohoda o úhradě nákladů za provedení ZAV 
 č. dohody objednatele 77/16 

 

1. 

Předmět dohody 

1. 1. Předmětem dohody je úhrada nákladů za provedení záchranného archeologického výzkumu (dále 

jen ZAV) na stavbě „Silnice II/436: Chropyně - Kyselovice“. Jeho účelem je záchrana 

archeologických památek ohrožených zemními a stavebními pracemi. Povinnost objednatele vyplývá 

ze zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zák. 425/1990 Sb. a zák. č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči.  

1. 2. Archeologický výzkum bude proveden formou odborného dohledu nad zemními pracemi, dále 

formou standardního archeologického odkryvu v případě pozitivního zjištění archeologických 

památek, dokumentací a exkavací nalezených archeologických památek a jejich následným 

zpracováním.  

1. 3. Archeologický výzkum (dále též dílo) je tvořen: 

1. 3. 1. archeologickým dohledem v terénu nad průběhem zemních prací, jeho dokumentací a 

zaměřením (dále terénní část archeologického dohledu); 

1. 3. 2. vyhodnocením a zpracování archeologického dohledu do podoby nálezové zprávy (dále 

zpracování archeologického dohledu); 

1. 3. 3. výzkumnými pracemi v terénu při standardním archeologickém výzkumu formou odkryvu, 

realizovaném v případě pozitivního zjištění archeologických památek, tj. exkavací, dokumentací, 

zaměřením a vyzdvižením movitých archeologických nálezů (dále terénní část archeologického 

výzkumu); 

1. 3. 4. vyhodnocením nalezených situací, movitých předmětů a odebraných vzorků při standardním 

archeologickém výzkumu formou odkryvu a vypracováním nálezové zprávy (dále zpracování 

archeologického výzkumu). 
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1. 4. Nálezová zpráva obsahuje popis, kresebnou dokumentaci a odborné vyhodnocení stavbou 

narušených a ohrožených archeologických nálezů a je zároveň podkladem pro další postup při 

záchraně dalších, dosud nedotčených archeologických památek na dané lokalitě. 

 

2. 

Termín plnění 

2. 1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště za účelem provedení 

archeologického výzkumu v souvislosti s veškerými výkopovými pracemi, jejichž přesný termín 

zahájení dohodne příslušný pracovník zhotovitele se zhotovitelem stavby. Stavební práce bude 

realizovat společnost OHL-ŽS, a.s., stavbyvedoucí Ing. Kamil Jurík, 724 102 897. 

Je předpoklad, že terénní část archeologického výzkumu bude zahájena dne 1.7.2016 a bude probíhat 

v těsné součinnosti s realizací výkopových prací stavby. Předpokládaná doba výkopových prací bude 

stanovena vybraným zhotovitelem stavby v souladu se schváleným harmonogramem postupu prací.  

 

2. 2. Terénní část archeologického dohledu dle odst. 1.3.1. a terénní část archeologického výzkumu dle 

1.3.3. bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku zhotovitele. Předpokládaný termín 

realizace stavby – zahájení stavebních prací od 1.7.2016. 

2. 3. Předmět ZAV bude plněn takto:  

2. 3. 1. terénní část archeologického dohledu; 

2. 3. 2. zpracování archeologického dohledu do 1 měsíce od ukončení terénní části archeologického 

dohledu; 

2. 3. 3. terénní část archeologického výzkumu; 

2. 3. 2. zpracování archeologického výzkumu a nálezová zpráva, kterou zhotovitel vypracuje do 3 

měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu. 

2. 4. Převzetí výsledků ZAV objednatelem ve formě nálezové zprávy bude provedeno na základě 

podpisu protokolu o převzetí objednatelem, nebo zodpovědným zástupcem a zhotovitelem.  

2. 5. Nezbytnou podmínkou předání výsledků ZAV zhotovitelem objednateli je řádné plnění 

ustanovení v článku 3. a 4. této dohody.  

 

 

3. 

Výše úhrady nákladů za ZAV 

3. 1. Výše nákladů za provedení archeologického dohledu a průzkumu v rozsahu dle čl. I včetně 

zpracování závěrečné zprávy je stanovena dle nabídky oprávněné organizace ze dne 29.6.2016, která 

je přílohou č.1 a nedílnou součástí této dohody a to: 

3.1.1. náklady za  I. etapu  – archeologický dohled při výkopových pracích vč. závěrečné zprávy dle 

odst. 1.3.1. a 1.3.2. této dohody …………………………….max. do 15 300, - Kč bez DPH; 

3.1.2. náklady  za  II. etapu - archeologický výzkum v případě pozitivním zjištění archeologických 

objektů dle odst. 1.3.3. a 1.3.4. této dohody………………...max. do 144 200,- Kč bez DPH; 

3.1.3. celková výše nákladů za ZAV…………………………….. max. do 159 500,-Kč bez DPH. 

 

K výši nákladů bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši a bude zaplacena v souladu se zák. č. 

235/2004 Sb. v platném znění. Skutečně provedené práce ZAV budou zhotovitelem zapisovány v 

deníku výzkumu a budou podkladem pro jejich písemné odsouhlasení objednatelem a fakturaci 

zhotovitele dle přílohy č. 1 této dohody.  

3. 2. Fakturu vystaví zhotovitel objednateli po vyhotovení a předání a převzetí nálezové zprávy dle 

odstavce 1.4.  této dohody spolu s předávacím protokolem podle odstavce 5.2. této dohody. 
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3. 3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturovanou částku vždy do 14 dnů ode dne doručení 

faktury. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% fakturované částky za každý den prodlení s úhradou.  

 

4. 

Součinnost 

4. 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechnu součinnost nutnou k provedení ZAV, dále 

všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební 

akce prováděny.  

4. 2. Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této dohody objednatel zajistí pracovníkům 

zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této 

dohody.  

4. 3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny jemu dostupné informace o stávajících 

inženýrských sítích, které se nacházejí v trasách stavební akce prováděné objednatelem. Taktéž se 

zavazuje sdělit zhotoviteli stanovené podmínky, za kterých lze v blízkosti těchto sítí provádět terénní 

práce, zejména s ohledem na dodržení předepsaných ochranných pásem. Zhotovitel nezodpovídá za 

škody na stávajících inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci zhotovitele, pokud tak 

učinili v důsledku nesprávných či neúplných informací předaných ve smyslu odstavce 4. 2. této 

dohody objednatelem a pokud postupovali v dobré víře, že svou činností škodu nezpůsobí. Zhotovitel 

je oprávněn provést v rámci této stavby pouze činnosti, které nevyžadují větší rozsah zemních prací, 

než je rozsah potřebný pro realizaci díla. 

4. 4. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi. 

4. 5. Zhotovitel se zavazuje zavést při zahájení prováděného díla deník výzkumu (stavební deník, 

dohledový list), do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu dohody. 

Objednatel, nebo jeho zodpovědný zástupce je u prováděného ZAV vždy oprávněn tento deník 

kontrolovat a provádět do něho zápisy. 

4.6. Objednatel oznámí zhotoviteli zahájení zemních prací pověřené osobě Mgr. Jakub Vrána, e-

mail: vrana@ac-olomouc.cz, tel.: 736 626 664 

 

5. 

Předání díla 

5. 1. Zhotovitel předá nálezovou zprávu o ZAV objednateli takto: 

 5. 1. Terénní část výzkumu dle odst. 1.3.1. této dohody budou ukončeny zápisem v deníku výzkumu.  

 5. 2. Ukončení zpracování výzkumu dle odst. 1.3.2. této dohody bude stvrzeno podpisem předávacího 

protokolu oběma smluvními stranami. Podpisem protokolu dle tohoto odstavce tak bude ukončen 

ZAV dle této dohody. 

 5. 3. Nálezovou zprávu vč. digitálního provedení zhotovitel předá při předání dle odst. 5.2. této 

dohody. 

5. 4. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 5.2. této dohody a k převzetí 

nálezové zprávy vč. CD dle odst. 5.3. této dohody je za objednatele oprávněn Lubomír Barnet, 

technický dozor investora (stavebníka) – mobil 737 288 940. 

 

mailto:vrana@ac-olomouc.cz
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6. 

Kvalitativní podmínky a záruka  

6.1. Zhotovitel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických 

výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd 

ČR, a to na odpovídající odborné úrovni.  

 

7. 

Odstoupení od dohody 

7. 1. Dojde-li k odstoupení od dohody z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat a 

objednatel zaplatí zhotoviteli náklady za rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných 

prací ke dni odstoupení. 

 7. 2. V případě, že od dohody odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, 

která by mu odstoupením od dohody vznikla.  

 

8. 

Obecná ujednání 

 8. 1. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli, kromě kopií 

odevzdaných Archeologickému ústavu AV ČR, jemuž zhotovitel je povinen odevzdávat nálezové 

zprávy dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 8. 2. Vznikne-li z důvodů vadného plnění či prodlení s předáním výsledků ZAV škoda, je zhotovitel 

povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit. 

 

9. 

Závěrečná ustanovení 

9. 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dohody.  

9. 2. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 

ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

9. 3. Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a 

dvě zhotovitel.  

9. 4. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

9. 5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a 

předpisů souvisejících.    

 

Ve Zlíně dne 12.7.2016     V  Olomouci dne  13.7.2016 

 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

..............................…………………                       ................................................... 

Ing. Bronislav Malý              doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.                                                        

ředitel                               ředitel  


