
ŘED ITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PB-000749 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 
Název veřejné zakázky: SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata, SO 302-603 Tunel Luka -  

Vypracování základní studie archeologických rizik

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
Adresa: Letenská 4, 118 01 Praha 1 
IČO: 67985912 
DIČ: CZ 67985912 
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, ktakovému právnímu jednání Dodavatele 
se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v 
registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem
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zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Vypracování základní studie archeologických rizik před zahájením 
podrobného GTP pro SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata, SO 302-603 Tunel Luka, který bude 
prováděn formou průzkumných štol. Účelem studie bude zajistit a zdokumentovat terén 
dotčený průzkumem a zaznamenat případné archeologické situace a nálezy ve smyslu zákona 
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Základní studie archeologických rizik bude předložena 
3x v listinné a 1x v elektronické podobě -  CD.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Jednotlivé termíny plnění se řídí přílohou číslo 1.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 81 000 Kč bez DPH / 98 010 Kč s 
DPH

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti a

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch.

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

Za Objednatele: Za Dodavatele

Datum: 2023.01.26 
18:50:50 +0V00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
24.01.2023 08:09:59

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Stránka 3 z 5



Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Základní studie archeologických rizik zahrnuje:

• Rešerši archeologických pramenů a literatury.
• Sumarizaci stávajících archeologických poznatků o daném území.
• Sumarizaci faktorů přímo/nepřímo podmiňujících a ovlivňujících výskyt archeologických 

lokalit.
• Vyhodnocení potenciálu daného území pro výskyt archeologických situací nebo lokalit.
• Rámcové stanovení časové náročnosti a finančních nákladů Doplňujících částí studie 

archeologických rizik a návrh postupu prací.

Fakturace:

Bude fakturováno dle skutečně provedených prací. Počet MJ je uvažován v celém rozsahu jako 
předpokládaný a jeho čerpání bude na základě potvrzeného soupisu provedených činností. Soupis 
provedených prací bude podepsán odpovědným pracovníkem ŘSD.

Termíny:

Termín zahájení:
Termín dokončení

Specifikace předmětné lokality:

Základní studie archeologických rizik bude vypracována pro území dotčená následujícími stavebními 
objekty a zařízeními:

Průzkumná štola tunelu Luka 
Průzkumná štola tunelu Kamenná Vrata

• Zařízení staveniště pro průzkumnou štolu tunelu Luka v místě plánovaného J portálu tunelu
• Zařízení staveniště pro průzkumnou štolu tunelu Luka v místě vyústění šachty na povrch
• Zařízení staveniště pro průzkumnou štolu tunelu Kamenná Vrata v místě plánovaného J portálu

tunelu
• Přístupová komunikací k průzkumné štole tunelu Luka (SO 302-151 a SO 302-116.2)
• Přístupová komunikace k pilířům mostu Sázava na severním břehu řeky (SO 302-118.1)

Umístění průzkumných štol a zařízení stavenišť je definováno projektem podrobného GTP pro tunely 
Luka a Kamenná Vrata, který pro ŘSD ČR v 11/2022 vypracovala společnost TUBES spol. s r.o.

Trasování přístupových komunikací je definováno dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby ke stavbám D3 0301-0303 Praha-Václavice, kterou pro ŘSD ČR v 10/2021 vypracovala 
společnost PRAGOPROJEKT, as.

Specifikace výstupu:

Studie bude dodána 3x v listinné a 1x v elektronické podobě -  CD.

od akceptace Objednávky
do 6 týdnů od akceptace Objednávky
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Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

pol. č. popis položky jednotka j. cena (Kč) množství celkem cena

1 Archeolog (Rešerše a sumarizace 
pramenů)

2 Terénní specialista (Zpracování 
mapových podkladů)

3 Archeolog (Vyhodnocení získaných 
poznatků)

Cena celkem bez DPH 81 000,00 Kč

DPH 21 % 17 010,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 98 010,00 Kč
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