
DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
číslo dohody objednatele   89/16 

číslo dohody zhotovitele  A - 1613 

 

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost vyplývá ze 

zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zák. č. 147/2000 a zák. č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči. 

 

 

Objednatel : Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková  

  organizace 
se sídlem : K majáku 5001, 761 23 Zlín 

zápis v obchodním rejstříku : Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ : 70934860 

zastoupena : Ing. Bronislavem Malým, ředitelem organizace  

zástupce jednání ve věcech   

technických : Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro investiční přípravu 

technický dozor stavebníka :    Valdemar Dohnal 

tel. :  739 684 143 

e – mail :  dohnal@rszk.cz  

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3464732/0800  

  

 (Dále jen objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 

  příspěvková organizace 

se sídlem :  Smetanovy sady 179,686 01Uherské Hradiště 

zastoupený : PhDr. Ivo Frolcem 

  ředitel 

věcný garant : Mgr. Tomáš Chrástek 

  tel. 572 501 844 

  734 282 496  

nadřízený orgán . Zlínský kraj 

  Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

bankovní spojení : Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. 2030-721/0100 

IČ : 09 21 26 

DIČ : CZ00092426 

(Dále jen zhotovitel) 

 

I. Předmět dohody  

 

Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě „Silnice II/495: Vlčnov - 

Uherský Brod“. ZAV bude proveden ve dvou etapách: 

      I. etapa: formou dohledu při zemních pracích; 

      II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem při pozitivním zjištění archeologických objektů a  

                     situací.  

 

1. Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV, která bude objednateli předaná 1x v digitální formě a 3x 

v písemných vyhotoveních. Pro potřeby kolaudačního řízení vydá oprávněný pracovník zhotovitele ZAV 

písemné potvrzení o provedení terénní části průzkumu, a to do 5 pracovních dnů po jeho dokončení. 

 

II. Čas plnění 

 

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v předpokládaném termínu jejich zahájení: od 15. 7. 

2016. Datum ukončení bude stanoven na základě zjištěné archeologické situace a s ohledem na ukončení 

stavby  

 

2. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 2 měsíců po ukončení terénních prací.  
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III. Výše a úhrada nákladů za ZAV 

1. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran je maximální a nepřekročitelná celková cena za dílo 

stanovena na 74 380,00 Kč bez DPH (sedmdesátčtyřitisíctřistaosmdesát korun českých).  

2. Cena (bez DPH) je stanovena jako nejvýše přípustná dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném 

znění takto: 

I. etapa max. 13 560,00 Kč 

II. etapa max. 60 820,00 Kč dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce; 

skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do stavebního deníku zhotovitele, 

který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele. 

Fakturace za terénní práce a za zpracování závěrečné zprávy s nálezovou dokumentací se uskuteční 

hodinovými sazbami pro jednotlivé profese zhotovitele, a to: 

      max. poč. hodin I. et max. poč. hodin II. et 

- VŠ pracovník 400,00 Kč (bez DPH)  20   50 

- SŠ pracovník 220,00 Kč (bez DPH)  20   50 

- dělník   140,00 Kč (bez DPH)     100  

Přílohou a nedílnou součástí této dohody o dílo je Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV při stavbě 

„Silnice II/495: Vlčnov - Uherský Brod“  

3. K nákladům bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši a bude zaplacena v souladu se zák. č. 

235/2004 Sb. v platném znění. Rozsah skutečně provedených prací  ZAV bude zhotovitelem zapisován v 

deníku výzkumu a bude podkladem pro jejich písemné odsouhlasení objednatelem a následnou fakturaci 

zhotovitele dle přílohy č. 1 této dohody. 

4. Fakturu za provedené dílo vystaví zhotovitel objednateli po vyhotovení závěrečné zprávy. Podkladem 

pro vystavení faktury (daňového dokladu) bude předávací protokol o předání závěrečné zprávy spolu 

s nálezovou dokumentací podepsaný zhotovitelem a objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat 

pouze skutečně provedené práce a činnosti.  

5. V případě, že ZAV bude ukončen negativním zjištěním, tj. I. etapou, je v ceně stanovené pro tuto etapu 

zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy a konečná cena za ZAV bude činit max. 13 560,00 Kč bez 

DPH.  

6. Splatnost faktur je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli, 

a to na účet zhotovitele uvedený v dohodě o dílo. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 

563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.  

7. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti účetního dokladu – skutečně provedené práce, počet hodin, 

hodinovou sazbu a výše úhrady celkem. 

8. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za 

každý den prodlení.  

9. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s 

objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  

 

IV.  Jiná ujednání 

 

1. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli v předstihu nejméně 7 dnů zahájení zemních prací (email:        

tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz Mgr. Tomáš Chrástek). 

 

2. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce. 

 

3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP. 

 

4. Za porušení povinnosti zhotovitele splnit dílo v dohodnuté době, tj. předat dílo – závěrečnou zprávu o 

ZAV objednateli ve sjednaném času plnění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z fakturované výše úhrady nákladů ZAV za každý den prodlení.  

 

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně škoda.  
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Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je smluvní pokutou zajišťováno, trvá i po zaplacení smluvní 

pokuty a náhrady škody. 

Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 

uhrazení. 

 

5. Pokud není stanoveno jinak, řídí se dohoda ustanoveními občanského zákoníku a s ním souvisejícími 

předpisy. 

 

6. Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této dohody je možné provést pouze písemným dodatkem 

dohody se souhlasem obou smluvních stran. 

 

7. Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.  

 

Objednatel: 

 

Ve Zlíně dne 14.7.2016 

 

 

 

 

 

………………………. 

Ing. Bronislav Malý 

ředitel ŘSZK 

Zhotovitel: 

 

V Uherském Hradišti dne 11.7.2016 

 

 

 

 

 

……………………….. 

PhDr. Ivo Frolec 

ředitel Slováckého muzea 

 


