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Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
I.

,

Smluvní strany
28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Jaroslavem Kaniou

IČO:

msgnggižstkem hejtmana kraje

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
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1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:
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Ceská spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace výzkumu:

dále jen „objednatel“

2. Národní památkový ústav
se sídlem:
Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
ICQ:
DIC:

75032333

zastoupený:
Národní památkový ustav územní odborné pracoviště v Ostravě
se sídlem:
bankovní spojení:

Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Česká národní banka

číslo účtu:

810003--60039011/0710

Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení
1. Tato dohoda se uzavírá podle ust. g 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a ust. & 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“). Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou neupravená se

řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, příp. zákona o státní památkové
péči.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu
se skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
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údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat

k dohodě dodatek.

3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl.

I odst. 2 této dohody

je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví

k novému

účtu, a to kopií příslušné

smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.
4.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto dohodu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
dohody.

III.
Předmět dohody
1.

Objednatel je investorem stavby s názvem „Opava, rekonstrukce budovy č.p. 411,

- Město, tedy na
5 22 odst. 2 zákona

ul. Praskova“, která je realizována v katastrálním území Opava
území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu

o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického
výzkumu.
2. Zhotovitel je ve smyslu ust.

š 21 zákona o státní památkové péči oprávněný k provedení

záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.
3.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum (dále
také „ZAV“) na místě budoucí stavby uvedené v odst.

4.

1 tohoto článku dohody.

Objednatel umožní zhotoviteli provádění ZAV po celý průběh zemních prací. Záchranný
archeologický výzkum bude probíhat ve dvou etapách:

-

terénní

etapa

a dokumentace

— vlastní

nálezových

a evidence
etapa kabinetních prací

terénní

práce

situací,

vyzvednutí

— očištění,

včetně

plošného

nálezů,

odkryvu,

jejich

prvotní

začištění
očištění

konzervace, evidence a deskripce nálezů,

expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování závěrečné (nálezové) zprávy o výsledcích
záchranného archeologického výzkumu.
IV.

Doba plnění
1. Terénní etapa

ZAV bude zahájena

nejpozději

3

pracovní dny od doručení výzvy

objednatele kzahájení prací zhotoviteli a doba jejího trvání činí 15 pracovních dnů.
Objednatel si vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této dohody a po domluvě se
zhotovitelem zastavit běh doby plnění dle tohoto odstavce, a to v případě nepříznivých
klimatických podmínek a postupu stavebních prací (realizace výkopů). O zastavení běhu
doby plnění terénní etapy je za objednatele oprávněna rozhodnout některá z osob
oprávněných jednat ve věcech realizace výzkumu. Stavění doby plnění se provede
zápisem do stavebního deníku. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem
není nutno upravit dodatkem k dohodě.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 12 měsíců od ukončení terénní etapy ZAV odevzdat
objednateli Nálezovou zprávu o výsledku ZAV.
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V.

1.

Náklady zpracovatele a jejich úhrada
Práce na ZAV budou v souladu s š 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči vyúčtovány

ve výši nákladů zhotovitele na výzkum.
2.

Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady budou paušalizovány takto:

-

-

-

DPH,

Archeolog!jiný VŠ specialista

375 Kč/hod. bez

Asistent AV (dokumentátor)

330 Kč/hod. bez

Terénní specialista

200 Kč/hod. bez

Pracovník AV

175 Kč/hod. bez DPH

Geoinformatik

400 Kč/hod. bez DPH

DPH,

DPH,

přičemž celková výše nákladů na provedení ZAV dle této smlouvy nepřesáhne
částku

222.400

Kč bez DPH (viz. Příloha č. 1).

Objednatel uhradí zhotoviteli náklady na
1. po ukončení terénní etapy

ZAV,

ZAV, a to ve dvou částech:

2. po odevzdání Nálezové zprávy.
Podkladem pro úhradu nákladů na ZAV budou faktury, které budou mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona oDPH

(dále jen „faktura“).

Zhotovitel je oprávněn

fakturovat jen skutečně vynaložené náklady, tedy jen ty práce, které byly skutečně
provedeny.

azhotovitel

Objednatel

se

si

zavazuje

vyhrazuje

právo

odsouhlasený

počet

výkaz

odpracovaných

skutečně

hodin

odsouhlasit

odpracovaných

hodin

k předkládaným fakturám přiložit.
3.

Kalkulace předpokládaných nákladů a návrh řešení ZAV je jako Příloha č.

1

nedílnou

součástí této dohody. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění se kceně bez DPH uvedené vodst.
zákonná sazba
4.

DPH.

2

tohoto článku dohody připočte aktuální

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo dohody objednatele, IČO objednatele,
b) předmět dohody, U. text „zpracování záchranného archeologického výzkumu na místě
budoucí stavby Opava, rekonstrukce budovy č.p. 411, ul. Praskova“,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst.

2 této dohody informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby,

která fakturu vyhotovila, včetně jejího

podpisu a kontaktního

telefonu,

f)
5.

označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),

V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí,

má objednatel právo je

vrátit bez zbytečného odkladu pro provedení opravy. Nová lhůta splatnosti počíná běžet
ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6.

Platby budou provedeny převodním příkazem na účet zpracovatele uvedený na fakturách.
Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktur objednateli.
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Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zpracovatel oprávněn účtovat smluvní
úrok z prodlení ve výši 0,01% 2dlužné částky za každý den prodlení.
VI.

Součinnost
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechnu součinnost nutnou k provedení

ZAV dle této dohody jako předání projektové dokumentace, stavební přípomoc
(manipulace svýkopkem, odvoz či uskladnění výkopku, pažení výkopu), poskytnutí
zázemí pro pracovníky zpracovatele (toaleta, uskladnění nářadD a dále všechny jemu
dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce
prováděny.
2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na
staveništi a řídit se pokyny zástupce objednatele ve věcech technických.
3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí.
Zpracovatel zodpovídá za bezpečnosti a ochranu zdraví svých pracovníků, které určil při
plnění závazků dle této dohody.
4. Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného

archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska
provádění záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný
pracovník zpracovatele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi Objednatele
ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany

závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanovení této dohody mají
vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném deníku, s výjimkou postupu dle
čl. IV odst. 1 této dohody.

5. Zpracovatel zajistí svým nákladem vybavení vlastních pracovníků pracovními ochrannými
pomůckami a_ současně zajistí jejich proškolení z předpisů na ochranu zdraví při práci na
předmětné stavbě.
6. Zpracovatel současně upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění
archeologických prací pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
VII.

Předání díla
1. Zpracovatel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného
archeologického výzkumu objednateli takto:
. Terénní etapa ZAV dle čl. III odst. 4 této dohody bude ukončena zápisem ve
stavebním deníku výzkumu opatřeným podpisem stavbyvedoucího nebo
technického dozoru investora/objednatele.

.

Ukončení zpracování výzkumu bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu
oběma smluvními stranami a předáním Nálezové zprávy o výsledcích
záchranného archeologického výzkumu.

2. K převzetí prací a k podpisu zápisu ve stavebním deníku dle odst. 1 tohoto článku této
dohody je za objednatele oprávněn
případně jiná objednatelem
pověřená osoba.
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VIII.

Kvalitativní podmínky
. Zpracovatel

provede ZAV vsouladu spovolením Ministerstva

kultury kprovádění

archeologických výzkumů a sDohodou o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů sjednanou sAkademií věd ČR, a to na odpovídající odborné
úrovni. Tuto minimální odbornou úroveň provedených prací podpisem této dohody
zpracovatel objednateli garantuje.
IX.

Další ujednání
. V případě zjištění archeologických nálezů a objektů, které si vyžádají více nákladů nebo
času, než je sjednáno vtéto dohodě, bude jednáno ozměně této dohody. Jakákoli
změna této dohody může být provedena pouze formou písemného dodatku k této
dohodě.
X.

Závěrečná ustanovení
. Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
ao registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“).
. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu
neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato dohoda může být zveřejněna podle zákona
o registru smluv, a to včetně příloh a dodatků.

. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v souladu se zákonem o registru
smluv objednatel bezodkladně po jejím uzavření, nejpozději však do 30 dnů od jejího
uzavření.
. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 —kalkulace nákladů ZAV.
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Doložka platnosti právního jednáni
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(ne ust. g 23 zakona c. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení),
,e znění pozdějších předpisů

Předmět smlouvy byl schvá

isnesením radžkraje č..? 2/5319—
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V Ostravě dne ..................

N
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Příloha č.1 —kalkulace nákladů ZAV
llnkI'V
Kalkulace nákladů ZAV - Opava,rekonstrukce budovy č.p. 411, ul. Praskova - výkop pro přístavbu
ve dvorním traktu a výkup pro výtahovuu šachtu
Terénní práce ZAV

počet
Pozice

počet dnů

osob

_

hod. sazba

po 8 hod

1
[
1

375,00
330,00
400,00

15
15
2

45 000,00
39 500,00
6 400,00

Terenní specialista

1

200,00

15

za 000,00

Pracovník AV

)

175,00

15

Archeolog
Asistent archeologa
Geolufnrmatik

celkem

21 000,00

Celkem terén bez DPH

136 000.00

Zpramva'ní nálezů a nálezove zprávy

počet
Pozice

počet dnů

osob

hod. sazba

po 8 hod

celkem

Archeolog

1

375,00

10

30 000,00

Asistent archeologa
Prawvnik AV
Geoinhrmallk

1
1
1

330,00
175,00
400,00

10
10
5

26 400,00
14 000,00
16 000,00

Celkem za zpracování nálezové zpravy bez DPH

[Celkem za uv bez om

85 400.00

]

zzz 400ml

Fakturace proběhne ve dvou etapách: po ukončení terénmch prací a po odevzdání závěrečné
zprávy
Fakturovánv budou pouze skutečně odpracovaná a oboustranné adsouhlasené hodlny

NPÚ si vyhrazuje právo přesunu iednuilivých položek mezi sebou při zachování maximální výše
rozpočtu
|< fakturovaná částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

vepayé,13.5,zozz

5/0
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