
DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU „11/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“

Správa a údržba silnic 
IwMm Plzeňského kraje, 

■ v příspěvková organizace

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

"11/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
(dále jen „Dohoda“)

číslo Dohody stavebníka č. 1: 8500007010
číslo Dohody stavebníka č. 2:
číslo Dohody stavebníka č. 3:
číslo Dohody stavebníka č. 4:
číslo Dohody oprávněné organizace:
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016102 (dále jen „projekt“)

Dohoda je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR 
I. skupiny.

Smluvní strany:

Stavebník č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: 
IČO: 72053119
e-mail:

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
DIČ: CZ72053119

datová schránka: 
telefon:

qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále osoba

objednatele č. 1“)

(dále jen jako „stavebník č.1“)

Stavebník č.2:

Obec Horní Bělá 
sídlo: 
zastoupená:

Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá
Ing. Radek Pesík, starosta obce

IČO: 00257761 
e-mail:

DIČ: —

datová schránka: n39bxc
telefon:
kontaktní osoba:
(dále jen jako „stavebník č.2“

Stavebník č.3:

Vodárenská a kanalizační a.s
sídlo: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
zastoupená.
IČO: 49786709 
email:

Ing. Petr Váchal, předseda správní rady
DIČ CZ 49786709_________
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datová schránka:
telefon:
kontaktní osoba:

hrpgxrr

(dále jen jako „stavebník č.3“)

Stavebník č.4:

Bělská skupina
Sídlem:
Zastoupená: 
IČO: 67106455
Telefon:
E-mail:

Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá 
Janem Kalousem, jednatel sdružení 
DIČ: CZ67106455

(dále jen jako „stavebník č.4“)

(společně dále jen „stavebník“, není-li výslovně uvedeno jinak)

Mariánský Týnec 1, 331 41 Královice
Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. - pověřený ředitel
DIČ: není plátce

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 750/KSPL vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: 
zastoupená: 
IČO: 00368563 
telefon: 
e-mail: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:
(dále jen „oprávněná organizace“)
(společně dále jen „zástupci smluvních stran“)

I. Předmět Dohody a místo plnění

1.1 Oprávněná organizace se zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum a 
veškeré stím spojené odborné práce při provádění stavebních prací akce s názvem "11/205 
Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“ (dále jen „stavba“), pro kterou je vydáno 
Rozhodnutí o stavebním povolení č.j. OD-6840/11-858/2010-sie ze dne 06.04.2011 s nabytím 
právní moci 10.05.2011 vydané Městským úřadem Královice, odborem dopravy na základě 
projektové dokumentace ve stupni PDPS pro dopravní část vypracovaná projekční kanceláří Boula 
IPK s.r.o., IČO: 28035461, číslo zakázky 0809, datum 10/2016, včetně soupisu prací s výkazem 
výměr. Projektové dokumentace pro vodohospodářské objekty, vypracovaná společností 
EGYPROJEKT s.r.o..

1.2 Oprávněná organizace se seznámila s rozsahem stavby na základě dokumentů uvedených v odst. 
1 tohoto článku před podpisem této Dohody.

1.3 Stavebník na základě této Dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného 
archeologického výzkumu.

1.4 Záchranný archeologický výzkum na místě dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje:

a) odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v daném místě po dobu Dohodou sjednanou;
b) dokumentační práce (terénní část výzkumu);
c) laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů;
d) zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů;
e) vypracování a odevzdání stavebníkovi Investorské zprávy, jejímž obsahem bude Expertní list a 

List záchranného archeologického výzkumu.
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II. Doba plnění

2.1 Terénní část záchranného archeologického výzkumu proběhne v návaznosti na skutečný termín 
provádění prací, nejpozději však do ukončení stavby. Předpokládaná doba stavby je plánována od 
06/2022 do 06/2023 s tím, že ukončením stavby je myšleno její protokolární předání a převzetí mezi 
zhotovitelem stavebních prací a stavebníkem.

2.2 Oprávněná organizace vyhotoví Investorskou zprávu a předá ji stavebníkovi nejpozději do tří (3) 
měsíců od ukončení stavby.

2.3 Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou 
činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

III. Cena

3.1 Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur 
vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum 
nepřesáhne částku 130 940,00 Kč.

Cena za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH:

Cena za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:

Cena za část díla pro objednatele č. 3 činí bez DPH:

Cena za část díla pro objednatele č. 4 činí bez DPH:

91 658,00,00 Kč (70%)

20 950,40 Kč (16%)

3 928,20 Kč (3%)

14 403,40 Kč (11%)

3.2 Oprávněná organizace bude účtovat jen skutečně provedené činnosti dle této Dohody, proto 
uvedená maximální částka dle odst. 1 tohoto článku nemusí být účtována v plné výši.

3.3 Dodavatel není plátcem DPH. Výše uvedená odměna je odměnou konečnou. To, že se dodavatel 
stane po uzavření této smlouvy plátcem DPH, nemá žádný vliv na výši odměny.

3.4 Oprávněná organizace není plátcem DPH.

IV. Platební podmínky

4.1 Konečná faktura bude vystavena po odevzdání Investorské zprávy.

4.2 Účetní a daňový doklad - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH") a zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je stavebník oprávněn vrátit 
fakturu oprávněné organizaci k doplnění, přičemž lhůta splatnosti odměny počne běžet až 
doručením opraveného daňového dokladu stavebníkovi. Splatnost daňových dokladů je stanovena 
na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi.

4.3 Oprávněná organizace se zavazuje, že nají vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný tuzemský bankovní účet, má stavebník právo ponížit platbu oprávněné organizaci 
uskutečňovanou na základě této Dohody o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést 
částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že 
takto oprávněné organizaci nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám stavebník 
v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

4.4 V případě, že se oprávněná organizace stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a 
ZDPH, je stavebník oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu 
úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost stavebník 
oznámí oprávněné organizaci a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka oprávněné 
organizace za stavebníkem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této
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Dohody za uhrazenou. Skutečnost, že se oprávněná organizace stala tzv. nespolehlivým plátcem 
DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což oprávněná organizace výslovně akceptuje 
a nebude činit sporným.

4.5 Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 
v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.

4.6 Oprávněná organizace je povinna archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je oprávněná 
organizace povinna umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

4.7 Oprávněná organizace je povinna nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, 
příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinna vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost.

4.8 Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

V. Podmínky realizace archeologického výzkumu

5.1 Záchranný archeologický výzkum proběhne formou dohledu výkopových situací při realizaci Stavby.

5.2 Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady 
stavebníka.

5.3 Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem stavebníka 
maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům.

5.4 Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení stavebníkem vykopané zeminy. Místo 
deponie zeminy bude zvoleno po dohodě se stavebníkem.

5.5 Stavebník se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k 
zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.

5.6 Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického 
výzkumu je Mgr. Daniel Stráník, tel.: 775992694, e-mail: .stranik@marianskatynice.cz

5.7 Pověřeným pracovníkem stavebníka je kontaktní osoba uvedená v hlavičce této Dohody.

VI. Koordinace výkonu smluvních činností

6.1 Stavebník je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k plnění této 
Dohody, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde 
bude realizován záchranný archeologický výzkum.

VII. Odpovědnost smluvních stran

7.1 Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci jakož i třetí subjekty 
konající práce pro oprávněnou organizaci) jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, 
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předcházet vzniku škody na majetku stavebníka a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených 
zaměstnanců stavebníka upravující pravidla pohybu osob na staveništi.

7.2 Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu 
způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací 
stavebníka.

Vlil. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa.

8.2 Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku.

8.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

8.4 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

8.5 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

8.6 Postupy a opatření se stavebník 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.

8.7 V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) stavebník jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách stavebníka: 

.http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/

8.8 Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IX. Ostatní ujednání

9.1 Pro stavebníka i oprávněnou organizaci jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné 
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na webových stránkách stavebníka v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas- 
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání Dohody mají vždy 
v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit 
prioritně ustanoveními Dohody.

9.2 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Dohody v případech stanovených zákonem.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že stavebník je oprávněn v souladu s § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „o.z.“) od této Dohody písemně odstoupit z důvodu jejího porušení 
oprávněnou organizací.

9.4 Stavebník je dále oprávněn odstoupit od této Dohody v případě že:

a) oprávněná organizace písemně oznámí stavebníkovi, že není schopna plnit své závazky podle 
této Dohody;

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že oprávněná organizace je v úpadku nebo jí úpadek 
hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek oprávněné organizace nebo hrozící 
úpadek oprávněné organizace), nebo ve vztahu k oprávněné organizaci je prohlášen konkurs 
nebo povolena reorganizace;

c) je podán návrh na zrušení oprávněné organizace podle zák. č. 90/2012 Sb„ zákona 
o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace oprávněné organizace v souladu 
s příslušnými právními předpisy.

9.5 Odstoupením od této Dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu dle čl. I odst. 
4 této Dohody nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území 
s archeologickými nálezy.

9.6 Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků. V případě výskytu závažné 
archeologické situace se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této Dohodě.

9.7 Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále také jen jako 
„zákon o registru smluv“), nejedná-li se o výjimku z povinnosti uveřejňování dle § 3 zákona o registru 
smluv. Tato povinnost nedopadá například na smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 
50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší (viz § 3 odst. 2 písm. h) zákona o registru smluv).

9.8 Oprávněná organizace výslovně souhlasí s tím, že stavebník zveřejní úplné znění této Dohody vč. 
příloh, tj. tato Dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství, pokud oprávněná organizace nejpozději do uzavření 
této Dohody nesdělí stavebníkovi ty údaje, resp. části návrhu Dohody (příloh), jejichž uveřejnění je 
zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem 
na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 
těchto částí. Řádně a důvodně označené části Dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou 
před uveřejněním znečitelněny.

9.9 Splnění povinnosti uveřejnit tuto Dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí stavebník.

9.10 Oprávněná organizace je povinna uveřejnit tuto Dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato Dohoda zveřejněna stavebníkem 
nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

9.11 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu následovně: Investor č. 4 nedisponuje 
zaručeným elektronickým podpisem, kdy z jeho strany bude dohoda podepsána ve vytištěné 
podobě minimálně ve dvou originálech. Následně takto podepsanou a oskenovanou dohodu 
ostatní strany podepíší svými zaručenými elektronickými podpisy. Jeden originálně podepsaný 
dokument Investorem č. 4 bude předán Investorovi č. 1. Po dohodě stran lze dohodu podepsat i v 
listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel 
č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a ostatní strany jedno 
vyhotovení.
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9.12 Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Přílohy:
1. Cenová nabídka

stavebník č. 1: oprávněná organizace:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

stavebník č. 2:

Obec Horní Bělá
Ing. Radek Pesík
starosta obce
podepsáno elektronicky 

Muzeum a galerie severního Plzeňska 
v Mariánské Týnici, příspěvková 
organizace
Ing. Pavel Kodera, Ph.D 
pověřený ředitel 
podepsáno elektronicky

stavebník č. 3:

Vodárenská a kanalizační a.s.
Ing. Petr Váchal 
předseda správní rady 
podepsáno elektronicky 

stavebník č. 4:
/ — /

V dne

smít
Bělská skupina
Jan Kalous 
jednatel sdružení

—3— SDRUŽENÍ-------
BĚLSEÁ SKtEPžnrA 

HORNÍ BÉLÁ 124
QO-J r~ T\~ ■>.>' t-A- f

Stránka 7 z 7



Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnící, příspěvková organizace

Mariánský Týnec 1, 331 41 Královice
IČO: 00368563

MUZEUM4GALERJE
SEVERNÍHO PLZEŇSKA

MARIÁNSKÁ
TÝNÍCE | r. 'RODNÍ KIATURNÍ PAMÁTKA

Cenová nabídka: „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)" 
- archeologický dohled

Číslo zakázky: AR 10/2022 Adresát: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Datum: 27.5.2022________ ■■■■■■■■■
Vyřizuje Koterovská 162
Tel: ■■■■ 326 00 Plzeň
Email:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

objednatele archeologického výzkumu od oprávněné organizace Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici, p.o. se sídlem v Mariánská Týníce 1, Královice 33141 (dále jen „oprávněná organizace*)

1.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů*).

1.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul před jménem, titul za 
jménem, adresa bydliště, resp. adresa sídla, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa 
elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje*).

1.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů oprávněnou organizací, a to pro účely realizace 
archeologického výzkumu.

1.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez 
zbytečného odkladu informovat oprávněnou organizaci o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Kromě Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha nebudou osobní údaje oprávněnou organizací bez 
předchozího souhlasu stavebníka prodávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů objednatele může 
oprávněná organizace pověřit třetí osobu.

1.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů je oprávněné organizaci dáván na dobu neurčitou. Osobní údaje budou 
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 
způsobem.

1.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné 
poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se objednatel domníval, že oprávněná organizace nebo jím pověřený zpracovatel provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v 
rozporu se zákonem, zqména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat oprávněnou organizaci nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby oprávněná organizace nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplněni nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost 
objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, oprávněná organizace nebo zpracovatel odstraní neprodleně 
závadný stav. Nevyhoví-li oprávněná organizace nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na 
Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým 
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.9. Požádá-li objednatel o informací o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů, je 
mu oprávněná organizace povinna tuto informaci prodat. Oprávněná organizace má právo za poskytnutí informace 
podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.



Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnící, příspěvková organizace

Mariánský Týnec 1,331 41 Královice
IČO: 00363563

MUZEUM . ^GALERIE
SEVERNÍHO PLZEŇSKA

MARIÁNSKÁ
týníce | NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Nabídka na zakázku malého rozsahu
Stavebník hradí náklady na záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst 2 zákona 20/1987 Sb.), který je prováděn na území dotčeném příslušným 
stavebním (či jiným obdobným) záměrem. Oprávněná organizace se zavazuje provádět archeologický výzkum zásadně na neziskových principech (Čl. I, 
odst 1 Dohody mezi oprávněnou organizací a AV ČR).

Číslo zakázky; AR 10/2022

Název zakázky; I..II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)” - archeologický dohled

Předmět zakázky; Archeologický výzkum formou dohledu

Datum vyhlášení zakázky: 27.5. 2022

Název dodavatele; Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnlci, příspěvková organizace

Sídlo dodavatele: Mariánská Týníce 1, 331 41 Královice

Jméno a příjmení osoby 
oprávnění jednat jménem 
dodavatele:

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. - pověřený ředitel

IČ dodavatele: 368 563

DIČ dodavatele: Není plátcem DPH

Jméno a příjmení 
kontaktní osoby dodavatele ve 
věci zakázky:

Mgr. Danle! Stráník, archeolog

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky Je archeologický dohled s nízkou pravděpodobností výskytu archeologických 
památek na stavbě: ..II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)*.

Součástí této nabídky není pažení výkopů a jejich statické zajištění, odvoz zeminy ani 
zajištění těžké stavební techniky.

V případě neočekávaných archeologických situací bude uzavřený dodatek k 
objednávce.

Předpokládaná hodnota zakázky v
Kč Celková cena 130 940,- Kč (není plátce DPH).

Muzeum severního Plzeňska Mariánská Týníce jako příspěvková organizace Plzeňského 
kraje si může účtovat jen přímé náklady archeologického výzkumu, proto uvedená 
maximální částka 130 940,- Kč nemusí být účtována v plné výši.

Hodinové sazby: Hlavní archeolog - 400 Kč /1 hod

Archeolog - 250-350 Kč /1 hod

Historik - 400 Kč /1 hod

Hlavní terénní technik - 250-350 Kč /1 hod

Terénní dokumentátor/ kreslič nálezů - 200-250 Kč /1 hod

Terénní pracovník / laborant - 150-250 Kč /1 hod

Konzervátor -150—300 Kč /1 hod

Geodet (subdodávka) - cca 400 Kč /1 hod

Geolog (subdodávka) - cca 400 Kč /1 hod

Antropolog (subdodávka) - cca 400 Kč /1 hod

Archeozoolog (subdodávka) - cca 400 Kč /1 hod



Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnící, příspěvková organizace

Mariánský Týnec 1,331 41 Královice
IČO: 00368563

- MUZEUM; GALERJE
i SEVERNÍHO PLZEŇSKA

MARIÁNSKÁ
“ TÝNÍCE slÁRODNÍ KULTURNÍ PMÍÁTKA

Paleobotanik (subdodávka)

Geofyzik (subdodávka)

Zaměření pomocí 3D skeneru (cena za 1. den 
měření)

Odběr dendrochranologie (cena za vzorek)

Cestovní náklady

nahlášení akce na ARÚ AV ČR (nebylo-li 
provedeno)

-cca 400 Kč/1 hod

- cca 400 Kč /1 hod

- 15 000 Kč

- 1000 Kč

- 6-7 Kč /1 km (dle typu auta)

-200 Kč

Zhotovitel si v průběhu prací vyhrazuje právo přesunu jednotlivých nákladových položek rozpočtu mezi sebou 
dle skutečnosti

Hodinová kalkulace:

Prac. Pozice hod. Náklady počet hodin cena
hL archeolog 400,00 Kč 220 88000,00 Kč

archeolog 350,00 Kč 0 0,00 Kč

historik 400,00 Kč 16 6 400,00 Kč

hL ter. Technik 300,00 Kč 0 0,00 Kč

Technik-laborant 200,00 Kč 0 0,00 Kč

Zaměření pomoci3D skeneru 15 000,00 Kč 0 0,00 Kč

jedna cesta (58 km ),7 Kč/1 km 406,00 Kč 90 36540,00 Kč

CELKEM

130940,00 Kč
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