
č.j. Zhotovitele: A“9m

č. Objednatele: .....

Dohoda
o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřena' na Zakladé zákona č. 20/1987
Sb., o Sta'mt'parnarkové péči, v platném znění.

Objednateí:

Zastoupený:

Zhotovitel:

Zastoupený:
Bankovní Spojení:

I.

Strany dohody

IMG-STAR 98, s.r.o.
Na Hrázce 273
500 09 Hradec Králové
(dále jen „Objednatel“)

Petrem Velcem, jednatelem

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465
500 01 Hradec Králové
tel.:
e-mail:

__

Doc. Mgr. Petrem Grulichem, PhD. - ředitelem muzea
Komerční banka, a. S., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 78-7777510247/0100
IČO; 00088382
DIČ; c200088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Hradci Králové, Sp.zn. Pr 758
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dohody
II. l. Provedení záchranného archeologického na stavbč „RD Nova' Pálenecká - etapa II“
v k.ú. Svobodné Dvory

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumi:
a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stıatìgrafických jednotek a jejich

úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou,
slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou
a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem,
který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.

b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci
nálezů, označení nálezů a rekonstrukci - slepení fragmentů do rekonstruovatelného
celku.

c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a
vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým
ústavem AV CR v Praze, dle dohody s Akademií věd CR, kterou je Zhotovitel vázán.

III.



Čas plnění

111.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 14. 4. 2021.
111.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 35 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí plochy
budou předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
H13. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní
části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno Spolu s nálezovou zprávou
nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části
výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu.

IV.

Způsob provádění výzkumu

1V.1. Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum v ploše skrývky
pro přístupové komunikace v rozsahu cca 2040 m2 dle situačního plánu poskytnutého
Objednatelem, který je přílohou č. 2 této dohody. Předmětem dohody je dále výzkum v ploše
zásahu stavby, a to v případě objektů 50101 - 50102, 50104 - 50108, 5010 - 5029
v rozsahu cca 4020 m2 včetně vedení příslušných inženýrských sítí a zpevněných ploch
zasahujících niveletou pod úroveň přírodního geologického podloží.
IV.2. Na základě předstihové Sondáže je předpokládána hustá koncentrace archeologických
situací na úseku 80 m komunikací, tj. 480 m2 a v rámci 50101 - 50103, 50110 - 50112,
50118, 50119 a 50128 o celkové výměře cca 1330 m2 bez započtení inženýrských Sítí a
zpevněných ploch. Na úseku 90 m komunikací, tj. 540 m2 a v rámci 50105 - 50107, 50113,
501 14, 50120, 50121 a 50129 o výměře cca 1260 m2 byly zjištěny rozptýlené archeologické
situace. V případě zjištění rozsáhlejších archeologických situací nebo hrobú proběhne
neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další postup a
způsob provádění výzkumu včetně jeho Smluvního zajištění.
IV.3. Po provedení Skrývky na o komunikacích a objektech 101,102, 110,111, 118, 119 a 128
se Objednatel a Zhotovitel setkají a dle Skutečného stavu množství nálezů zvolí odpovídající
postup dalších prací.
IV.4. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do Stavebního deníku, ve kterém
budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o
zahájení, průběhu a ukončení. Zhotovitel se zavazuje předkládat Objednateli Stavební deník
bud“ písemnou nebo emailovou formou minimálně 1x týdně. Ve Stavebním deníku bude zapsán
počet pracovníků jednotlivých profesí a počet odpracovaných hodin za každý den. Objednatel
provede neprodleně kontrolu zaslaného Stavebního deníku a informuje neprodleně Zhotovitele
o případném nesouladu mezi Stavebním deníkem a záznamy Objednatele. Zhotovitel může
fakturovat pouze skutečně Odpracované hodiny po jej ich odsouhlasení Objednatelem.
Objednatel je oprávněn Si pořizovat fotodokumentaci jako doklad k jednání o provedené práci.

V.

Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve Smyslu zák. č. 526/ 1990 Sb., o cenách, v platném znění, a
to v maximální výši do 933 790,- Kč (slovy: devět set třicet tři tisíc sedm set devadesát korun),
částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní Sazbě daně
dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný
rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtenajako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů

- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby
za práci jednotlivých profesi dle čl. V.2.



V2.

Fakrurovane' částky za provedenoupráci:
Archeołog-terén/archeolog zprocovn'neodeL.. 450,- .Kč/hodmavnírechník... 320,- Kč/hod
Technik/Dokumentáror 270.- Kč/hod
Dělník/Kopác', Laborant... 180,- Kč/hodNáhrada za dopravu... 11 Xč/km
V.3. Objednatel zajistí na své náklady mobilní WC a stavební buňku nebo jiné obdobné zázemía pět stavebních dělníků na celou dobu trvání záchranného archeologického výzkumu.V případě nižšího plnění zajistí zázemí a pracovníky Zhotovitel. Celková výše nákladů podleodst. V.l. se v takovém případě o tyto náklady adekvátně navýší.
V.4. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově přiodevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3.Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.5. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše
nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
Vl.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze
písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako Samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatcle a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

Vl.6. Zástupce Zhotovitele může odmítnout pracovníka dodaného podle odst. V.3., nesplňuje-li podmínky pro práci na archeologickém výzkumu nebo hrozí poškození nálezů.

Vl.7. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupnéhoinformačního systému Archeologická mapa ČR.
v Hradci Králové dne .zrghl'lfzzzoz'l
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Příloha l: Rozpočet archeologìcl ıo výzkumu
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katgLorie jednotek dni hodin/den Kčlhod Celkem
archeolog 2 35 9 450 283 500,00 KČ

_gggdet 1 3 9 450 12 150,00 Kč
technik 2 35 9 270 170 100,00 Kč
hledač s detektorem 6 1 9 270 14 580,00 KČ
dělník ve výkopech 3 35 9 180 170 100,00 Kč
administrativní pracovník 1 1 4 270 1 080,00 KČ
cestovni náhrady v km 1 35 8 11 3 080,00 KČ
Qfllkemiflızén _ _ _ _ 654 590,00 Kč
Zpracování ZAV
archeologgpracováni 2 10 8 450 72 000,00 KČ
dokumentátor-Zpracova'ní 2 15 8 270 64 800,00 KČ
konzervátor 1 10 8 450 36 000,00 KČ
iaborant 2 30 8 180 86 400,00 Kč
služby (analýzy, plaveni) 20 000,00 Kč
mm!! 279 200.00 Kč
Celkem náklady 933 790,00 Kč

Příloha 2: Situační výkres
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