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DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
 

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Zhotovitel 
 

Zhotovitel : Ústav archeologické památkové péče Brno, 
 veřejná výzkumná instituce 
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR 

Se sídlem : Kaloudova 1321/30 
614 00 Brno 

Zástupce  : Mgr. Andrea Matějíčková 
ředitelka 

Smluvní záležitosti vyřizuje : Mgr. Bc. Klára Prokopová 
Tel. č.: +420 721 876 755 

Věcný garant : Mgr. Miroslav Popelka 
+420 727 818 523 

Zřizovatel : Jihomoravský kraj 
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 
č. ú. 114134621/0100 

IČ : 48 51 10 05 
DIČ : CZ48511005 

Dále jen „zhotovitel“ 
 

2. Objednatel 

Stavebník : Město Kroměříž 

Se sídlem : Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
Zástupce  : Mgr. Jaroslav Němec 

starosta 
jaroslav.nemec@mesto-kromeriz.cz 

Osoba oprávněná jednat ve věcech stavby : PhDr. Jana Pšejová, vedoucí ORM 
Tel.: 573 321 122, jana.psejova@mesto-
kromeriz.cz  
Ing. Jana Kotková, projektová manažerka, 
Tel.: 573 321 263, jana.kotkova@město-
kromeriz.cz 

IČ : 00 287 351 
DIČ : Město Kroměříž není plátcem DPH 

Dále jen „objednatel“ 
 

 
II. Předmět díla                                                                                                                                  
 
1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě: 

Název stavby : Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol  
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v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění 

Katastrální území : Kroměříž  
Parcela č. : 1500/239, 1500/241 
Rozloha stavby : Provedení 34 ks geotermálních zemních vrtů o hloubce 73 m 

včetně osazení potrubí a napojení na 2 sběrné jímky 
s rozdělovači  a sběrači (20/20, 14/14) a provedení 
podzemního horizontálního PE potrubí mezi jímkami a 
strojovnou TČ. 

 
2. ZAV bude proveden ve dvou částech – terénní části a zpracování závěrečné zprávy. 
3. Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:  

I. etapa: formou dohledu při zemních pracích; 
II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem při pozitivním zjištění archeologických 

objektů;  
 
4. Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.  
 
 
III. Čas plnění 
 
1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v předpokládaném termínu jejich zahájení: od 
8/2015.  Termín ukončení bude stanoven dohodou smluvních stran na základě zjištěné archeologické 
situace.   
 
2. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénních prací. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby objednatele (pro účely vydání kolaudačního souhlasu), 
vydá mu na žádost písemné potvrzení o provedení ZAV, po ukončení jeho terénní části.  
 
 
IV. Cena za dílo 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV: 
 

I. etapa: dle zák. č. 526/1990 Sb. v platném znění stanovena smluvní cena ve výši 5.000,- Kč, 
bez DPH.  

 
II. etapa: fakturací dle skutečně vynaložených nákladů na ZAV v hodinových sazbách 

pracovníků zhotovitele, a to:  
 

VŠ pracovník : 420,- Kč/1 hod. 
SŠ pracovník : 300,- Kč/1 hod. 
dělník-specialista/dodav.fy : 200,- Kč/1 hod. 
dělník : 150,- Kč/1 hod. 

 
2. Cena za zpracování závěrečné zprávy, tj. za práce laboratorní konzervátorské, dokumentační, 

digitalizaci nálezů ad., bude fakturována dle přímých nákladů ve výše uvedených hodinových 
sazbách a zhotovitel se zavazuje, že nepřesáhne 50% výši ceny vykázané za terénní část ZAV.   

 
3. V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě, je v ceně stanovené pro tuto zahrnuto i 

zpracování závěrečné zprávy.  
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4. Objednatel se zavazuje uhradit cenu zahrnující veškeré práce zahrnuté v předmětu díla včetně 

prací uskutečněných před uzavřením smlouvy. 
 
5. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 

pozdějších právních předpisů.    
 

6. V případě pozitivního zjištění narušení archeologických nálezů stavbou, neměly by náklady při 
předpokládaném rozsahu archeologického výzkumu (přibližně tři dny terénních archeologických 
prací) přesáhnout částku 30.000,-Kč (bez DPH), včetně Závěrečné zprávy. V případě, že budou 
narušeny archeologické nálezy ve větším, nepředpokládaném rozsahu, bude uzavřen dodatek 
k dohodě.  

 
7. Fakturace bude provedena na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem v 

následujícím časovém sledu: 
 

a) po ukončení I. etapy ZAV; 

b) po ukončení II. etapy ZAV, případně v jejím průběhu v termínech upřesněných zástupci 
smluvních stran s ohledem na rozsah archeologického zjištění a harmonogram stavebních prací. 
Nedílnou součástí faktury bude vždy stavební deník; 

c) po odeslání závěrečné zprávy. 
 
 
V. Jiná ujednání 
 
1. Objednatel má povinnost podle §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn 
účel státní památkové péče. 
 

2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací 
(545242342, věcný garant) a zajistit pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností 
provádět výzkumné práce podle potřeby.  

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

práce podle potřeby a umožní mu, v případě potřeby, umístění mobilní buňky v prostoru 
staveniště, a to po dohodě mezi odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.  

 
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí 

zkoumané plochy, provedení sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných 
prací.  Tento požadavek se zavazuje zhotovitel konzultovat s odpovědným zástupcem 
objednatele tak, aby nedošlo k časovému narušení stavby. 

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

 
6. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení II. etapy záchranného archeologického výzkumu stavební 

deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; 
především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci 
přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního 
stupně.  Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním 
deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem. 
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7. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel 
zavazuje nakládat na vlastní náklady. 

 
8. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek může 

dojít k přerušení záchranných prací na nezbytně nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které 
vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci smluvních stran zaznamenány ve stavebním 
deníku.   

 
9. Faktura-daňový doklad zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne vystavení. V případě prodlení s 

úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za 
každý den prodlení.  

  
10. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit 

objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní 
pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení díla. 

 
11. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních 

stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného. 
 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a 
zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu 
veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o 
uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách 
objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu 
platby. 

14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech 
stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.   

 
 

 
 
 

V Kroměříži dne 28.08.2015  V Brně dne 24.08.2015 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Němec v.r. 
starosta 

 Mgr. Andrea Matějíčková v.r. 
ředitelka 

 
 
 
 
 


