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DOHODA 
o 

provedení archeologického výzkumu 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „Občanský zákoník“) 

 
 
 
1) DOHODOVÉ STRANY 
Objednatel:  
Město Litovel 
se sídlem: Nám. Přemysla Otakara 778/1, 784 01  Litovel 
jednající: Ing. Zdeněk Potužák, starosta města Litovel 
Bankovní spojení: č. ú. 3620811/0100 
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138 
 

(dále jen objednatel) 
a 

Zhotovitel: 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace 
IČ: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
jednající ředitelem Mgr. Františkem Chupíkem, Ph.D. 
Doručovací adresa pro korespondenci a fakturaci: Národní památkový ústav,  
územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 11 Olomouc 
Bankovní spojení: ČNB 910004 - 60039011 / 0710 
Telefon: 585 204 111, e-mail: mickova.petra@npu.cz (sekretariát) 
Ve věcech dohody je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 
Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště 
 
Ve věcech provádění a předání díla oprávněn jménem zhotovitele jednat: 
Mgr. Pavel Šlézar, vedoucí odboru archeologie, 
kontaktní telefon: 585 224 156, 602 571 770 
e-mail: slezar.pavel@npu.cz 

(dále jen zhotovitel) 
 
2) PŘEDMĚT DOHODY 
a) Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále „ZAV“) ve smyslu ustanovení zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyvolaného stavební akcí:     
Přístavba a stavební úpravy objektů  č.p. 776 a 777 za účelem změny užívání na městský úřad; 
náměstí Přemysla Otakara , parc. č. st. 136, 137, 139, 140, 141/1, 142, 1573/1, 1642, k. ú.: Litovel   
(dále jen stavba). 
b) ZAV zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci, zajištění případných nálezů, jejich evidenci, konzer-
vaci, uložení a vyhodnocení a veškeré s tím spojené odborné práce. 
c) ZAV bude proveden na území dotčeném stavební činností uvedeném pod písm. a) tohoto článku 
smlouvy a objednatel nepožaduje po zhotoviteli po ukončení ZAV uvedení lokality do stavu, jaký byl 
před zahájením archeologických prací.  
 
3) ČAS PLNĚNÍ 
a) ZAV se bude realizovat v průběhu a dle postupu zemních prací na stavbě.  
b) Potvrzení o provedení ZAV bude vydáno zhotovitelem objednateli na požádání. 
c) Ukončení terénní části ZAV bude zhotovitelem objednateli oznámeno ověřitelným způsobem.  
 
4) NÁKLADY NA PROVEDENÍ ZAV 
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a) Náklady na provedení ZAV jsou stanoveny ve smyslu zákona 526/1990 Sb. o cenách dohodou, ve 
znění pozdějších předpisů, a to součtem hodinové sazby za práce archeologa (VŠ) ve výši 400 Kč/hod, 
odborného pracovníka (technik, dokumentátor, konzervátor) ve výši 250 Kč/hod, manuálního pracovní-
ka ve výši 140 Kč/hod a případných nákladů na těžkou techniku a dopravné (dále jen „náklady na 
ZAV“). Hodinovou sazbou se rozumí sazba za každou započatou hodinu práce zaměstnanců zhotovite-
le. Nedílnou součástí archeologického výzkumu je technické a laboratorní zpracování nálezů a výsledků 
výzkumu, k  úhradě těchto nákladů bude při fakturaci připočteno 20 % z  částky za terénní část výzku-
mu). 
b) K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Celková cena nepřesáhne 100 tis. Kč včetně DPH. 
 
5) PLATEBNÍ PODMÍNKY 
a) Faktura je splatná do 30 dnů po předání faktury zhotovitelem objednateli. Předáním faktury se rozumí 
její osobní předání osobě oprávněné jednat ve věcech technických nebo její odeslání na adresu 
uvedenou v čl. 1 této Dohody. 
b) V případě prodlení s úhradou faktury dle čl. 5 písm. a) této dohody je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. 
c) Zhotovitel bude zaznamenávat odpracované hodiny do stavebního deníku. 
 
6) PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
a) Objednatel se zavazuje ověřitelným způsobem oznámit zhotoviteli zahájení zemních prací s předsti-
hem nejméně jednoho týdne.  
b) Pokud objednatel přenese oznamovací povinnost na dodavatele stavby, oznámí tuto skutečnost pí-
semně Národnímu památkovému ústavu, ú. o. p. v Olomouci a uvede přesnou identifikaci dodavatele 
stavby včetně adresy jeho sídla a jména zástupce oprávněného jednat jeho jménem. 
c) Objednatel (nebo dodavatel stavby) je povinen oznamovat zahájení zemních prací u jednotlivých 
úseků předmětné stavby na telefonních číslech: Mgr. Pavel Šlézar, PhD., vedoucí odboru archeolo-
gie, mob. 602 571 770, 585 224 156, e-pošta: slezar.pavel@npu.cz. 
d) Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky, umožňující průběžné provádění předmětu dohodnutého 
díla, tzn. připraví pozemek, kde má proběhnout ZAV, do podoby, aby bylo možno AV bezpečně zahájit a 
provést (na náklady stavby odstraní asfaltový, betonový aj. pokryv, odstraní plevelnou zeleň a konstruk-
ce, které by mohly provádění ZAV omezit). Bude-li třeba, rovněž zabezpečí na vlastní náklady prostory 
pro pobyt pracovníků zhotovitele a uložení nálezů, jakož i nářadí. 
e) Zhotovitel zodpovídá během provádění ZAV v terénu za dodržování předpisů BOZP a PO svých za-
městnanců, s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, či 
jiných právních předpisů. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování ustanovení těchto předpisů a za ško-
dy, které vzniknou jeho činností. Smluvní strany si vzájemně předají písemné informace o rizicích mož-
ného ohrožení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů na pracovišti. 
f) Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku časovou evidenci prováděného ZAV spolu se zázna-
mem délky pracovních směn a zaměstnanců zhotovitele účastných na provádění ZAV. Stavební deník 
bude průběžně potvrzován zástupcem zhotovitele stavby a zástupcem objednatele. Nebude-li zástup-
cem objednatele během ZAV požadován ke schválení, je po ukončení ZAV považován za vzájemně 
schválený. 
g) Pokud vzniknou při ZAV komplikace odborné, provozní a časové povahy, budou smluvními stranami 
projednány zvlášť a v případě potřeby smluvně zachyceny ve formě vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. V případě pozitivního výsled-
ku u forem zjišťovacího ZAV nebo dohledu, bude uzavřen dodatek upřesňující další povinnosti obou 
stran. 
h) Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu komplikací odborné povahy bude přihlédnuto 
k metodickým pokynům Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.  
 
7) DOBA TRVÁNÍ DOHODY 
a) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podepsání oprávněnými zástupci obou stran této dohody. 
 
8) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
a) Tato dohoda se zhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž po třech obdrží každá strana této dohody. 
b) Tuto dohodu je možné měnit jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků. 
c) Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušných ustanovení obecně závazných práv-
ních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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9) OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
Za objednatele: 
 ve věcech dohody Ing. Radovan Vašíček  

tel. 602 705 216 
e-mail: vasicek@mestolitovel.cz 

 ve věcech technických Miroslav Skácel, Ing. Radovan Vašíček  
tel.602 786 079, 602 705 216  
e-mail: skacel@mestolitovel.cz; vasicek@mestolitovel.cz 

 
Za zhotovitele: 
 ve věcech dohody: Mgr. František Chupík, Ph.D. 

ředitel NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci 
sekretariát: 775 888 957 

 ve věcech archeologických prací: Mgr. Pavel Šlézar, PhD. 
vedoucí odboru archeologie NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci 
tel.: 602 571 770,  
e-mail: slezar.pavel@npu.cz 

 
 

V Litovli dne ……………………..   V Olomouci dne 
 
Jednající za objednatele:    Jednající za zhotovitele: 
 
Město Litovel      Národní památkový ústav 
Nám. Přemysla Otakara 778/1   územní odborné pracoviště v Olomouci 
784 01  Litovel      Horní nám. 25, 771 11 Olomouc 
IČ: 00299138      IČ: 75032333 
       DIČ: CZ 75032333 
        
 
 
………………………………….…..   ………………………………………………….. 
Ing. Zdeněk Potužák     Mgr. František Chupík, Ph.D. 
starosta      ředitel 

 
 
Za správnost dr. Šlézar 
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