
DOHODA
o provedení záchranného archeologického výzkumu

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zákona občanského zákoníku, v platném znění

MEZI

OBJEDNATELEM: ZEMĚDĚLSKO-OBCHODNÍ DRUŽSTVO ŽICHLÍNEK

ŽICHLÍNEK 200
563 01 LANŠKROUN

ZASTOUPENÝM: MVDR. JOSEFEM VINDUŠKOU, PŘEDSEDOU

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
IČO: 00131768

A

ZHOTOVITELEM: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 
   Šemberova 125
   566 01  Vysoké Mýto

jménem Regionálního muzea ve V. Mýtě jedná Mgr. Jiří Junek, ředitel
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
IČO: 372331

I. Předmět dohody

Provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) formou dohledu při skrývce ornice na akci: 

výstavba hnojiště, parc. č. 4260, k. ú. Tatenice

V případě pozitivního archeologického zjištění bude uzavřen dodatek k této dohodě, ve kterém budou specifikovány
náklady,  rozsah  a  termín  realizace  ZAV.  Archeologické  situace  budou  očištěny,  exkavovány,  zdokumentovány
kresebně i fotograficky a geodeticky zaměřeny.  Dle zákona je součástí ZAV také vyhodnocení nemovitých a movitých
archeologických nálezů a vytvoření nálezové zprávy. Obsah této zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV
ČR Praha, v.v.i. (dále AÚ AV ČR).

II. Způsob a termín plnění

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti:

provedení skrývky ornice a zjištění rozsahu intaktních archeologických situací

Terénní  výzkum a další  odborné zpracování  nálezů  bude prováděno v návaznosti  na realizaci  zemních prací,  které
proběhnou v termínu:   průběh roku 2018

Nejpozději  5 dnů  před faktickým zahájením zemních prací objednatel  oznámí  tuto  skutečnost  zhotoviteli,  a rovněž
uvede  kontakt  na  dodavatele  výkopových  prací  (jméno,  telefonní  číslo).  Zhotovitel  zahájí  archeologický  výzkum
nejpozději do 7 dnů od oznámení počátku zemních prací objednatelem. 

Frekvence návštěv je přímo závislá na postupu zemních prací. Návštěva zhotovitele bude zapsána do stavebního deníku.
V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého pracovního deníku.
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III. Návrh rozpočtu nákladů na archeologický výzkum

Náklady na záchranný archeologický výzkum nepřekročí částku:

10 000,- Kč

(slovy: desettisíc  korun českých)

Fakturace bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě přiloženého přehledu nákladů
na výzkum. Faktura – spolu s podrobným vyúčtováním – bude zaslána objednateli po skončení zemních prací. 

V případě pozdní úhrady bude účtována sankce ve výši 0,05 % z objemu nákladů na výzkum za každý den.

Potvrzení  o provedení  záchranného archeologického  výzkumu  bude vystaveno až po úhradě  nákladů  na záchranný
archeologický výzkum.

IV. Zveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“), zveřejněna v registru smluv. Smluvní strany
berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena
od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

2.  Smluvní  strany prohlašují,  že  žádná část  smlouvy  nenaplňuje  znaky obchodního tajemství  (§  504 z.  č.
89/2012 Sb., občanský zákoník).

3. Smluvní strany se dohodly, že:

a. smlouva bude zveřejněna v plném znění s výjimkou Příloh č. 1 a 2.

b. uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou provede Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, a to bezodkladně po
uzavření této smlouvy, nejpozději však do 30 dní od uzavření smlouvy.

V. Závěrečná ujednání

V případě, že stavebními či se stavbou souvisejícími pracemi budou narušeny archeologické situace v takovém rozsahu,
že náklady na záchranný archeologický výzkum přesáhnou částku uvedenou v bodě III., zavazují se strany dohody vejít
v neodkladné jednání cílené k řešení této skutečnosti.

Dohoda  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  obou  stran  a  je  vypracována  ve  čtyřech  stejnopisech,  každý  v platnosti
originálu,  z nichž  dva  obdrží  objednatel  a  dva  zhotovitel.  Dohoda  nabývá  účinnosti  dnem  písemného  oznámení
faktického zahájení zemních prací (viz část II. této dohody).

Změny  dohody lze  provádět  pouze  písemnými  dodatky  odsouhlasenými  objednatelem a  zhotovitelem.  Pokud  není
stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

Vysoké Mýto dne  27.7.2017

____________________________ ____________________________

Mgr. Jiří Junek ………
ředitel ………

za zhotovitele za objednatele
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