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Smlouva o dílo 
k č.j. objednatele: : 262/155/2021 

 uzavřená mezi 

 

OBJEDNATEL: 

Východočeské muzeum v Pardubicích 

se sídlem:   Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice 

Zastoupené:   Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem 

IČ:    14450542 

DIČ:    CZ14450542 

 

 

ZHOTOVITEL: 

Martin Bulat 

se sídlem:   Kolonie 378/25, 737 01, Český Těšín 

Korespondenční adresa: Lochenice 101,  503 02 Lochenice  

IČ:          67306772    

 

I. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní a dokumentační práce 

v rámci záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) na stavbě: „Výstavba TNS 

Stéblová“ v k. ú. Stéblová okr. Pardubice 

II. 

Způsob realizace díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré terénní a dokumentační práce provede svými pracovníky, 

případně subdodavateli, a to podle pokynů Mgr. Tomáše Zavorala, DiS. 

 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy 

pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru 

plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho 

vědomím zdržují v daném prostoru.  

 

III. 

Doba plnění 

Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést práce dle čl. I. v těchto termínech: 

Terénní a dokumentační práce: 

zahájení prací:     1. 4. 2021  

ukončení prací:             30. 4. 2021 
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Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních 

výkopových prací, má zhotovitel právo práce přerušit na dobu nezbytně nutnou, celkový 

termín dokončení prací se tak může prodloužit maximálně o 10 pracovních dní. Oznámení o 

přerušení prací je zhotovitel povinen bezprostředně oznámit zmocněnci objednatele pro věcná 

jednání. 

IV.  

Cena a platební podmínky 

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku 102 280,- Kč (bez DPH). 

 

2. Fakturace bude provedena podle výpočtu na základě přiloženého přehledu skutečně 

odpracovaných hodin, k faktuře budou přiloženy kopie zápisů stavebního/pracovního 

deníku.  

 

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín 

splatnosti je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a obchodním zákoníkem 

v platném znění. 

2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. 

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 

4.  Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě kopie.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 

jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.                

O uveřejnění smlouvy oprávněná organizace objednatel bezodkladně informuje druhou 

smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv 

jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede 

objednatel. 

 

 

        V Pardubicích dne: 1. 4. 2021                          V Lochenicích dne: 1. 4. 2021 

      

                     za objednatele                                 za zhotovitele 

 

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

     Východočeské muzeum v Pardubicích,                          Pan Martin Bulat 

   Mgr. Tomáš Libánek - ředitel            IČ: 67306772 

  




