Č.j. objednatele: 207-2021-514201
Č.j. zhotovitele: 5210008

SMLOUVA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
a dokumentace
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)
Čl. I
Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Hradec Králové
Zastoupený:

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí
Pobočky Hradec Králové
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný
v technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Pavlová
Adresa:
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Tel.:
xxxxxx
E-mail:
hkralove.pk@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
není plátcem DPH
(dále jen objednatel)
Poskytovatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Adresa:
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové
Tel.:
xxxxxx
E-mail:
info@muzeumhk.cz
Zastoupený:
Doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Bankovní spojení:
Komerční banka
Číslo účtu:
78-7777510247/0100
IČO:
00088382
DIČ:
CZ00088382, je plátcem DPH
(dále jen poskytovatel)
Čl. II
Předmět smlouvy a účel smlouvy
2.1

Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při
provádění záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) na
pozemcích v rámci zakázky s názvem „Archeologické dohledy 3 staveb
v k.ú. Habřina, Vrchovnice, Újezd u HK“ u těchto společných zařízení dle
schválených plánů společných zařízení
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2.1.1. Stavba s názvem R 185 – Cesta C8, C11 v k.ú. Habřina
Pozemek parcelní č. 1677, 1679, 1704, 1758, 1079/3, 1662, částečně
zasahuje na parcely č. 1664 a 1079/5 v k.ú. Habřina, kraj Královéhradecký.
Plocha dotčená stavební činností je zobrazena v nákresech, které tvoří
Přílohu č. 1 této smlouvy
2.1.2. Stavba s názvem R 186 - Cesta VPC3a,b, DPC3a, vodní nádrž VDH5
v k.ú. Újezd u HK
Pozemek parcelní č. 956, 980, 989, 990, 990/1, 991, 993, 1018, 1022,
1076, 1089, část 647/1 v k.ú. Újezd u Hradce Králové, kraj Královéhradecký.
Plocha dotčená stavební činností je zobrazena v nákresech, které tvoří
Přílohu č. 1 této smlouvy
2.1.3. Stavba s názvem R 188 – Cesta C3, C28, vodní prvek VKP IV. Vrchovnice
Pozemek parcelní č. 177, 248, 249, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274,
275, 276, a část 164/3 v k.ú. Vrchovnice, kraj Královéhradecký. Plocha
dotčená stavební činností je zobrazena v nákresech, které tvoří Přílohu č. 1
této smlouvy
2.2

ZAV bude proveden formou dohledu.

2.3

Poskytovatel se zavazuje řádně provést plnění v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje, že plnění převezme
a zaplatí za něj dohodnutou cenu.

2.4

Záchranný archeologický výzkum je tvořen (resp. poskytovatel se zavazuje
provést tyto práce): např.:
a. terénní část výzkumu - výzkumné práce v terénu, jejich dokumentace
a vyzdvižení movitých archeologických nálezů,
b. zpracování terénní části výzkumu
i. zdokumentování, technické
archeologických nálezů,

zpracování

a

vyhodnocení

ii. zpracování závěrečné resp. nálezové zprávy a její předání
stavebníkovi ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednom
provedení v elektronické verzi na CD ve formátu „pdf“,
c. jiné činnosti, které je nutné
archeologického výzkumu.

provést

k

řádnému

provedení

2.5

Poskytovatel splní předmět této smlouvy řádným provedením terénní části
výzkumu v místě provádění stavby uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy
a dále předáním závěrečné zprávy dle čl. II objednateli v dohodnutém termínu
a v dohodnutém místě, kterým je pro účely této smlouvy ujednáno sídlo
objednatele. Předmět smlouvy se považuje za splněný okamžikem podpisu
zápisu o předání a převzetí závěrečné zprávy.

2.6

Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV (nálezová zpráva), případně
Eexpertní posudek v případě negativního zjištění.

2.7.

Poskytovatel je ve smyslu § 21 zákona o státní památkové péči oprávněn
provádět záchranné archeologické výzkumy na základě povolení Ministerstva
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kultury ČR č.j. 5611/95 ze dne 27.4.1995 a smlouvy s Akademií věd České
republiky ze dne 22.2.2000.
2.8.

Objednatel bude provádět stavební činnosti spojenou se stavbami s názvem
R 185 – Cesta C8, C11 v k.ú. Habřina
R 186 – Cesta VPC3a,b, DPC3a, vodní nádrž VDH5 v k.ú. Újezd u HK
R 188 – Cesta C3, C28, vodní prvek VKP IV. Vrchovnice
vše v Královéhradeckém kraji, (dále jen „stavba“) na území s archeologickými
nálezy, konkrétně na pozemcích uvedených v článku II. odst. 2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3. této smlouvy. Tato stavební činnost je činností ve smyslu ustanovení
§ 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči.

2.9.

Za účelem splnění povinností stanovených v § 22 odst. 2 zákona o státní
památkové péči uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o provedení
záchranného archeologického výzkumu.
Čl. III
Doba plnění

3.1

Termín konání archeologického výzkumu bude proveden v návaznosti na
termínu jejich zahájení. Jeho ukončení bude závislé na průběhu zemních
prací.

3.1.1. Archeologický dohled při výstavbě R 185 – Cesta C8, C11 v k.ú. Habřina
předpoklad zahájení: 04/2021
předpoklad ukončení: 06/2021
3.1.2. Archeologický dohled při výstavbě R 186 – Cesta VPC3a,b, DPC3a, vodní
nádrž VDH5 v k.ú. Újezd u HK
předpoklad zahájení: 05/2021
předpoklad ukončení: 08/2021
3.1.3. Archeologický dohled při výstavbě R 188 – Cesta C3, C28, vodní prvek VKP
IV. Vrchovnice
předpoklad zahájení: 05/2022
předpoklad ukončení: 09/2022
3.2.

ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v předpokládaném termínu
jejich zahájení (viz bod 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.), datum ukončení bude
stanoveno v dohodě s objednatelem po zjištění archeologické situace.

3.3

Expertní list předá poskytovatel objednateli nejpozději do 2 měsíců od
ukončení terénních prací.

3.4

Smluvní strany se dohodly, že termíny plnění mohou být změněny výlučně
formou písemného, číslovaného a oběma smluvními stranami podepsaného
dodatku k této smlouvě.
Čl. IV
Způsob provádění průzkumu
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4.1

Výzkum bude prováděn formou dohledu při prováděných zemních pracích
s vyhotovením dokumentace. Zjištěné archeologické situace budou
vzorkovány a dokumentovány (fotograficky, graficky, geodeticky a verbálně).
Součástí tohoto výzkumu je i základní ošetření získaných archeologických
nálezů a zpracování pořízené dokumentace a závěrečné zprávy.
Čl. V
Cena a platební podmínky

5.1

Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV:

5.2

Cena bude uhrazena dle skutečných nákladů vynaložených na ZAV; ve
fakturačním podkladu budou podrobně uvedeny veškeré náklady (počty hodin
jednotlivých pracovníků a provedených prací, termíny návštěv, počet ujetých
km).

5.3

Platba za terénní práce a za zpracování nálezové zprávy se uskuteční
fakturací hodinovými sazbami pro jednotlivé pracovníky poskytovatele, a to:
Archeolog-terén……………………………… 450,- Kč/hod
Archeolog-zpracování ……………………… 450,- Kč/hod
Konzervátor ………………………………… 450,- Kč/hod
Hlavní technik ……………………………... 320,- Kč/hod
Dokumentátor, terénní technik …………… 270,- Kč/hod
Laborant, dělník …………………………… 180,- Kč/hod
Náhrada za 1 ujetý km ..............................
11,- Kč/km
Množství vykonaných terénních prací a počet ujetých km bude vykázán
v soupisu činností poskytovatele.

5.4

Poskytovatel je plátce DPH.

5.5

Poskytovatel se zavazuje, že cena za ZAV nepřekročí celkovou částku
170 000,- Kč bez DPH.

5.5.1. Rozpis ceny za jednotlivé stavby:
Cena celkem
bez DPH

Samostatně
DPH

Cena celkem
včetně DPH

Archeologický dohled stavby
R 185 – Cesta C8, C11 v k.ú.
Habřina

70.000,-

14.700,-

84.700,-

Archeologický dohled stavby
R 186 – Cesta VPC3a,b,
DPC3a, vodní nádrž VDH5
v k.ú. Újezd u HK

50.000,-

10.500,-

60.500,-

Archeologický dohled stavby
R 188 – Cesta C3, C28, vodní
prvek VKP IV. v k.ú.
Vrchovnice

50.000,-

10.500,-

60.500,-
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Cena celkem v Kč

170.000,-

35.700,-

205.700,-

5.6

Fakturace ceny za poskytnuté služby bude provedena na základě faktur –
daňových dokladů, vystavených poskytovatelem po odeslání závěrečné
zprávy, (případně vystavení expertního listu),
na každou ze staveb
samostatně.

5.7

Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona
č. 235/2004 Sb. Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a musí odpovídat
zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou
každé faktury bude soupis činností, který bude schválen podpisem
objednatele.

5.8

Na faktuře pro objednatele bude poskytovatel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové,
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.
Faktura bude obsahovat tyto údaje:
a) název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest poskytovatele
a objednatele,
b)
c)
d)
e)
f)

IČO a DIČ poskytovatele a objednatele,
čísla smlouvy smluvních stran,
číslo faktury,
den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou
částku, včetně daně z přidané hodnoty,
g) razítko a podpis zodpovědného poskytovatele.
5.9

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne prokazatelného (i elektronického) doručení
na adresu objednatele.

5.10

Objednatel neposkytuje poskytovateli zálohu.

5.11

Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět
chybně, a/nebo nebude obsahovat výše uvedené součásti, je objednatel
oprávněn vrátit ji k přepracování. Po doručení opraveného nebo nově
vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

5.12

Poskytovatel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu
a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Poskytovatel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků
na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných
finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude
započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů
vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně
dodavateli, nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem
splatnosti faktury.

5.13

Poskytovatel bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
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povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou služeb z veřejných výdajů.
Čl. VI
Zvláštní ujednání

6.1

Objednatel či jeho zástupce se zavazuje písemně nebo e-mailem vyrozumět
poskytovatele o skutečném zahájení termínu zahájení zemních prací
v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních
dnů. Kontaktní osobou poskytovatele je xxxxxx, tel.: xxxxx, e-mailová adresa:
xxxxxx

6.2

Pracovníci poskytovatele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

6.3

Poskytovatel se zavazuje zaznamenávat do stavebního deníku objednatele
všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci související stavby, u které vznikla
potřeba provádění archeologického průzkumu, především pak zápisem
povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi.
Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat údaje uváděné ve
stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.

6.4

Smluvní strany jsou povinny koordinovat činnosti spojené s realizací stavby
dotčené prováděním archeologického průzkumu. Objednatel bude
neprodleně písemně (i e-mailem) nebo telefonicky informovat poskytovatele
o případných změnách projektu, harmonogramu stavebních prací dotčeného
prováděným archeologickým průzkumem či jiných překážkách, které mohou
mít vliv na plnění dle této smlouvy.

6.5

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací poskytovatele
svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami.

6.6

Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje
intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní
aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech
okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této
smlouvy, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v sídle
objednatele.

6.7

Poskytovatel je dále odpovědný za škodu způsobenou objednateli vykonáním
nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím
sjednaného plnění.

6.8

Bude-li ze strany poskytovatele porušena právní povinnost, která je
stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene
či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti,
v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je
příslušný poskytovatel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či
opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů poskytovatel
objednatele předem neupozornil.

6.9

Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu
poskytování služeb pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za újmu, zejména majetkovou újmu (škodu) způsobenou
poskytovatelem třetí osobě (objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění
vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 250 000,- Kč za rok
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6.10

a pojistné plnění v uvedené výši se musí vztahovat na jakoukoliv újmu, kterou
může způsobit poskytovatel objednateli při plnění této Smlouvy. Poskytovatel
je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její
relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
Při provádění předmětu díla je poskytovatel vázán pokyny objednatele.
Objednatel i poskytovatel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat
odbornou problematiku předmětu této smlouvy. Pracovníci poskytovatele jsou
vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat,
se kterými přijdou při zpracování předmětu smlouvy do styku.

6.11

V případech, kdy poskytovatel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává
osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude
přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních
údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv
a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat
po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

6.12

Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám
částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy,
jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně
podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo
na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě
nedopustila.

6.13

Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné
podobě, které byly či budou poskytnuty poskytovateli objednatelem nebo jeho
jménem po dni uzavření této smlouvy bude poskytovatel pokládat za
neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy.
Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné
ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

6.14

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona
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 tuto smlouvu včetně všech případných dohod,
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv objednatel. Poskytovatel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí,
že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho
důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna
v registru smluv.

6.15

Při nedodržení povinností poskytovatele vyplývajících z ustanovení této
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení povinnosti poskytovatele. Toto ustanovení o smluvní pokutě
neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu
vznikne porušením povinností poskytovatele.
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6.16

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně
závazných právních předpisů České republiky.

6.17

Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými
oběma stranami.

6.18

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

6.19

Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

6.20

V případě zjištění rozsáhlejších archeologických situací proběhne neprodleně
jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na základě, kterého bude
uzavřena samostatná písemná dohoda.

6.21

Tato smlouva nezbavuje objednatele zákonné povinnosti oznámit svůj
záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto:
oznameni@arup.cas.cz).

6.22

Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho ve čtyřech vyhotoveních
pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má
povahu originálu.

6.23

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 Nákresy dle čl. II odst. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 smlouvy
V Hradci Králové dne 18.3.2021

V Hradci Králové dne 5.3.2021

..................................................

........................................................

Doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
ředitel muzea

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný
vedoucí Pobočky Hradec Králové
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