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Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, IČO: 71191283
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Litomyšl, č.ú. 188726427/0300
tel: 461615287, e-mail: info@rml.cz
č.j.: RML/152/20/Ne-361

ZAV 33/20

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

OBJEDNATEL
Město Litomyšl
se sídlem:
V zastoupení:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní telefon:
Adresa pro fakturaci:

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M – starosta města
00276944
CZ00276944
Komerční banka a. s., pobočka Litomyšl
19-926-591/0100
461 653 300 ; daniel.brydl@litomysl.cz
Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

a
ZHOTOVITEL
Regionální muzeum v Litomyšli
se sídlem:
Jiráskova čp. 9, 570 01 Litomyšl
Zastoupené:
ředitelem Mgr. René Klimešem
IČ:
71191283
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a. s. Litomyšl
Číslo účtu:
188726427/0300
Kontaktní telefon:
461 615 287; mobil: 739 031 857 (Mgr. J. Němcová)
461 615 287; mobil: 737 415 272 (Bc. P. Kejval)

I. Předmět dohody
Provedení záchranného archeologického výzkumu (I. a II. fáze ZAV) vč. dokumentace a dalšího zpracování
nálezů na akci:
Sociální bydlení v Litomyšli, parc. č.112/1, 2172/10, 2172/11, 3248, 3171
II. Způsob a termín plnění
Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti:
1.
2.
3.

vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů (archeologických situací) a jejich kresebnou,
fotografickou a geodetickou dokumentaci;
separaci movitých archeologických nálezů nacházejících se v rámci výše zmíněných archeologických
situací;
další odborné zpracování v rámci výzkumu identifikovaných movitých i nemovitých archeologických
nálezů.
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Terénní výzkum a další odborné zpracování nálezů bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací,
které proběhnou v termínu: 12. 3. 2020 – 30. 3. 2021
Nejpozději 5 dnů před faktickým zahájením zemních prací objednatel oznámí prokazatelným způsobem
(elektronicky, písemně) 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.
Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení ZAV bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při
ukončení archeologických prací.

III. Návrh rozpočtu nákladů na archeologický výzkum
Náklady na záchranný archeologický výzkum nepřekročí částku:
80 000 Kč
(slovy: osmdesáttisíckorunčeských)
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 ZAV bude vystaveno až po úhradě nákladů na záchranný archeologický výzkum.

IV.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Níže podepsaný (dále jen „Subjekt“) poskytuje Regionálnímu muzeu v Litomyšli, IČO 71191283, se sídlem
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl (dále jen „Muzeum“) své osobní údaje za účelem úkonů spojených s prováděním
archeologických výzkumů a uchovávání archeologických nálezů Muzeem a pro „Archeologickou mapu ČR“
provozovanou Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., systémovou aplikaci určenou pro sběr, správu
a prezentaci informací o archeologických výzkumech prováděných na území ČR. Subjekt uděluje tímto Muzeu
svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění, se zpracováním Subjektem poskytnutých osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Subjekt Muzeu na dobu neurčitou, a tento souhlas může být
Subjektem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu sídla Muzea.
Muzeum garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
V. 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;
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b) uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou provede Regionální muzeum v Litomyšli, a to
bezodkladně po uzavření této smlouvy, nejpozději však do 30 dní od uzavření smlouvy.

VI. 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 dvou stejnopisech, každý v platnosti
originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Dohoda nabývá účinnosti dnem 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.
V případě, že předmětné zemní práce nebudou realizovány ve výše uvedeném termínu, pozbývá dohoda
platnosti.
Tato dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje
povinnosti podstatným způsobem. Dohoda bude ukončena okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V Litomyšli

4. 3. 2020

za zhotovitele:

Regionální muzeum v Litomyšli
Ředitel Mgr. René Klimeš

za objednatele:

Město Litomyšl
Mgr. Daniel Brýdl, L.L.M.
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