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č.j. MUCH 11008/2022                                              Číslo SM/4356/2022/DOH                                                   

 

DOHODA 
o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,  

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi 

stranami dohody: 

 

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb 

IČO: 00074276 

DIČ: CZ00074276 

Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 43-6259620257/0100 

zastoupené: Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou muzea   

 (dále jen „Organizace“) 
 

 a 

 

město Cheb  

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO: 00253979 

DIČ:CZ00253979 

Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

(dále jen „Stavebník“) 

v následujícím znění: 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1) Organizace je na základě povolení Ministerstva kultury ČSR č. j. 7492/88 ze dne 

30.05.1988 vydaného pro tuto organizaci oprávněnou organizací k provádění záchranných 

archeologických výzkumů ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2) Stavebník bude provádět stavební činnost na níže uvedených pozemcích v katastrálním 

území Chebu, město Cheb (okr. Cheb). Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat o zásahy do území 

s archeologickými nálezy a tím budou dotčeny veřejné zájmy. 

 

 

II. 

Předmět dohody 

 

Předmětem dohody je vymezení práv a povinností výše uvedených stran dohody 

při provádění záchranného archeologického výzkumu na níže uvedených pozemcích. 
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III.  

Místo provádění záchranného archeologického výzkumu 

 

Stavba: Zpřístupnění kasemat a vytvoření nájemní jednotky na Šancích Chebského hradu 

Okres: Cheb 

Obec: Cheb 

Katastrální území: Cheb 

Parcelní číslo: 16/1; 2273/36 

 

IV. 

Doba a podmínky provádění záchranného archeologického výzkumu 

 

1) Záchranný archeologický výzkum bude prováděn formou předstihového archeologického 

výzkumu v trase liniového výkopu kanalizace a archeologického dohledu pro linie 

inženýrských sítí..  

2) Provedení záchranného archeologického průzkumu bude probíhat na vymezené ploše 

v rámci staveniště, předpokládaný termín realizace 30 dní od účinnosti smlouvy. 

3) Samotná realizace a dokončení prací závisí na klimatických podmínkách a zjištěných 

archeologických situacích a postupu stavby. 

4) Stavebník umožní pracovníkům Organizace provádějící záchranný archeologický výzkum 

po celou dobu trvání výzkumu vstup na předmětné pozemky a realizaci nutného rozsahu 

zemních prací souvisejících se záchranným archeologickým výzkumem.  

5) Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, Stavebník hradí náklady záchranného archeologického výzkumu. 

6) Po dokončení archeologického výzkumu budou pozemky místa stavby předány 

stavebníkovi.  

 

 

 

V. 

Cena a platební podmínky 
 

1) Stavebník se zavazuje uhradit skutečnou výši prokazatelných nákladů záchranného 

archeologického výzkumu, doložených Organizací, a to na základě faktur - daňových 

dokladů, vystavených Organizací. Maximální možná cena za záchranný archeologický 

výzkum v předpokládaném objemu exkavace 99 m³ kulturního souvrství a dohledu nad 

liniovými výkopy prováděných stavbou je 375 632 Kč včetně DPH (slovy: tři sta sedmdesát 

pět tisíc šest set třicet dva korun českých). 

2) Cena je navržena dle cenové nabídky Muzea Cheb č. j. MCH 1079/2021, včetně podmínek 

uvedených v této nabídce. Cenová nabídka tvoří Přílohu č. 1, jež je nedílnou součástí této 

dohody. 

3) Předmětem dohody není zpětná sanace skryté plochy. 

4) Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů 

vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. 

5) Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude prováděna jednorázově, a to po 

ukončení archeologického výzkumu a vypracování závěrečné zprávy ze strany Organizace 

pro Stavebníka. 

6) Odpovědná osoba za organizaci pro jednání ve smyslu této dohody je Mgr. Michal 

Beránek, archeolog, vedoucí výzkumu. 
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7) Splatnost všech faktur bude 14 dnů. 

8) Po skončení archeologického výzkumu bude vypracována archeologická zpráva ke stavbě 

ze strany Organizace pro Stavebníka. Její odevzdání je nezbytnou součástí závěrečné 

fakturace. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu druhým účastníkem dohody. Tato dohoda 

nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Stavebník se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

2) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z účastníků dohody obdrží 

po dvou stejnopisech. 

3) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

stran dohody. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

4) Strany dohody výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto dohodu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 

výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 

nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

5) Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice 

č. 7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 

zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu  

č. RM 233/8/2021 a její uzavření bylo schváleno místostarostou p. Jiřím Černým dne 

18.01.2022, č.j.: MUCH 4917/2022. 

 

 

 

V Chebu dne        V Chebu dne  

 

 

 

 

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

             za stavebníka        za organizaci 

         Mgr. Antonín Jalovec   Ing. Martina Kulová 

             starosta obce     ředitelka muzea 

 

 

 

 

 

 

 
Vyhotovil a za správnost zodpovídá: Mgr. Michal Beránek 


