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1. Archeologický výzkum a jeho definice.
Archeologický výzkum je ucelený soubor specializovaných vědeckých a
výzkumných
činností, zajišťujících vědecké poznání, záchranu, uchování a
dokumentaci archeologických nálezů jako dokladů o činnosti člověka v minulosti, a to
včetně interpretace jejich kulturní a památkové hodnoty.
Tato směrnice se týká pouze terénního archeologického výzkumu a jeho
bezprostředních výstupů. Podle podnětu rozlišuje výzkum záchranný (prvotně
vyvolaný vnějším podnětem) a výzkum badatelský (vyvolaný pouze odborným
záměrem).
2. Záchranný archeologický výzkum.
Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) je odbornou archeologickou
činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy.
Výsledkem výzkumu je soubor artefaktů, ekofaktů a vzorků (movitých nálezů) a
nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce §21, odst. 3 zákona č.
20/87 Sb. v platném znění), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické
situace (nemovité nálezy) nenávratně ničené stavební, těžební a jinou činností. Z
tohoto důvodu se výzkumem rozumějí veškeré etapy archeologické práce na území
s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce
(odkryv), provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření
plochy výzkumu, evidence a laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů,
odborné zpracování terénní dokumentace do čistopisu (např. překreslení plánů,
digitalizace), dokumentace movitých nálezů včetně jejich případné konzervace,
uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků (kromě
artefaktů také např. zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, mineralogických
materiálů atd.) a vyhodnocení získaných poznatků. Nedílnou součástí výzkumu je
také jeho přípravná fáze, tj. terénní průzkum území s archeologickými nálezy (např.
povrchový sběr, geofyzikální měření, letecké snímkování), shromáždění informací o
starších nálezech z odborných archivů a jejich vyhodnocení.
2.1. Podnět k provedení záchranného archeologického výzkumu.
Záchranný archeologický výzkum je vyvolán narušením území s archeologickými
nálezy stavební, těžební nebo jinou činností, která vede k likvidaci území

s archeologickými nálezy v úplnosti nebo částečně, k jeho dlouhodobému
znepřístupnění nebo k ohrožení (např. pojezdy těžké mechanizace, prosakováním
betonových směsí apod.). Podnětem k němu je zpravidla oznámení investora této
činnosti, stavebního úřadu, orgánu památkové péče, event. zjištění vlastní aktivitou
pracovníků Archeologického ústavu (dále jen ARÚP).
Podněty k provedení záchranného archeologického výzkumu se zaznamenávají
v evidenční databázi v Referátu památkové péče (dále jen RPP). Podnětu je
v evidenční databázi přiděleno číslo, které se nadále používá jako číslo akce, a
které se posléze uvádí na všechnu dokumentaci, vznikající v souvislosti s tímto
výzkumem. Pod stejným číslem se evidují i získané movité nálezy, pokud se
nedohodne jinak (viz níže). Záchranný archeologický výzkum malého rozsahu může
být proveden na základě objednávky. Plošně rozsáhlý či složitý záchranný
archeologický výzkum se provádí na základě dohody o provedení záchranného
archeologického výzkumu.
2.2. Záchranný archeologický výzkum malého rozsahu.
Podnětem k provedení ZAV malého rozsahu je obvykle objednávka, která musí
obsahovat základní identifikační údaje o objednateli (investorovi, stavebníkovi,
vlastníkovi), potřebné pro následnou fakturaci (jméno, adresa, IČ, bankovní spojení),
lokalizaci místa ZAV, termín prací, z nichž vyplývá nutnost provedení ZAV a zpravidla
maximální finanční částku, představující náklady na provedení ZAV. Maximální
částkou, za níž je možné provést ZAV na základě objednávky, je 15000,- Kč. Vyšší
částku je možné akceptovat jen v odůvodněných případech a po konsultaci
s ředitelstvím ARÚP.
Pracovník ARÚP, pověřený provedením tohoto ZAV, potvrdí objednávku a
dohodne prokazatelným způsobem s objednatelem další náležitosti nezbytné k jeho
provedení (termín, přístup na místo výzkumu, evidence přítomnosti archeologa na
místě výzkumu, způsob fakturace apod.). Tato dohoda může mít formu souhlasu
objednatele s podmínkami provedení ZAV, navrženými v potvrzení objednávky.
Součástí dohody by mělo být také ustanovení o postupu v případě, že rozsah ZAV, a
tudíž i jeho náklady, přesáhnou původní předpoklad.
ZAV na základě objednávky bude nejčastěji prováděn formou dohledu při
stavebních či výkopových pracích nebo formou jednorázové záchrany nerozsáhlé
archeologické situace (několik objektů, úseky kulturních vrstev). Jednotlivé návštěvy
na místě výzkumu a jeho průběh se zapisuje do Listu záchranného
archeologického výzkumu (viz příloha 1), který je archeologovi předán Referátem
památkové péče po zaznamenání akce v evidenční databázi.
Pro potřeby objednatele obvykle stačí o výsledcích ZAV vypracovat Expertní list
(který je formou zprávy o výsledcích výzkumu §21, odst. 3 zákona č. 20/87 Sb. - viz
příloha 2), event. doplněný fotodokumentací. Výstupem pro ARÚP je Zpráva o
archeologické akci (dále ZAA, formulář viz internetová stránka ARÚP), doplněná
mapovým podkladem, umožňujícím bezproblémovou lokalizaci zkoumaného místa.
V případě negativního zjištění se stává spolu s Expertním listem a Listem
záchranného archeologického výzkumu jediným výstupem, evidovaným v archivu
ARÚP. Tyto výstupy předává vedoucí výzkumu Referátu památkové péče. Na
základě hlášení ZAA je akce zároveň vedena v evidenční databázi jako ukončená.
2.3. Výzkum na základě dohody o provedení ZAV.
Dohoda o provedení ZAV se vypracovává na základě objednávky pro akce
většího rozsahu. Objednávku předá RPP archeologovi, pověřenému provedením

ZAV (vedoucímu výzkumu). Součástí objednávky musí být všechny údaje,
umožňující její vypracování (identifikační údaje o objednateli, lokalizaci místa ZAV,
termín prací apod). Obvykle je nezbytné vyžádat si další podklady (např. projekt
stavby; výsledky průzkumů provedených v souvislosti s přípravou stavby, např.
geologický, statický; mapové podklady apod.), které dovolují kvalifikovaně odhadnout
plošný a objemový (horizontální i vertikální) rozsah stavebními a dalšími
souvisejícími pracemi ohrožených archeologických památek a stanovit rozsah ZAV,
především jeho časové a finanční nároky.
Pro ZAV jsou formou kalkulace (viz příloha 3) stanoveny jeho předpokládané
náklady. Obvykle se určují jako maximální pro nejnáročnější možnou variantu, tj. pro
nejsložitější očekávanou archeologickou situaci. Kalkulace nákladů zahrnuje terénní
část výzkumu (hodinové náklady na jednotlivé kategorie pracovníků, věcné náklady,
cestovní výdaje apod.) a náklady na zpracování výzkumu (minimálně základní
laboratorní ošetření movitých nálezů, jejich evidenci a uložení, vypracování čistopisu
dokumentace a vypracování zpráv – viz definice archeologického výzkumu).
Hodinové sazby jednotlivých kategorií pracovníků jsou určovány ředitelem ARÚP
pro každý kalendářní rok (viz aaa.posta). Kalkulaci nákladů větších akcí je nutné
konsultovat ještě před jednáním s objednatelem s ředitelstvím ARÚP. Znění dohody
o provedení ZAV je nutné nechat schválit ředitelstvím ARÚP ještě před podpisem
objednatelem.
V případě, že jsou pochybnosti o rozsahu archeologických situací na místě, kde
má být proveden ZAV, je vhodné s objednatelem dohodnout jeho provedení ve dvou
etapách. V prvé se provede zjišťovací fáze (obvykle v rozsahu do 10% plochy určené
k provedení ZAV) a teprve podle jejích výsledků se stanoví definitivní rozsah ZAV.
Pro obě části se doporučuje uzavřít samostatné smlouvy. Není přípustné před
ukončením zjišťovací fáze s objednatelem určovat konečné náklady ZAV.
Po podpisu dohody o provedení ZAV je vystaveno Pověření k provedení ZAV
(viz příloha 4), které stanoví možnosti čerpání nákladů na věcné náklady, mzdy
najímaných pracovníků (OON) a na subdodávky. Určení částky na OON zohledňuje
povinnost odvodu pojištění zaměstnavatelem.
Pokud některé práce zajišťuje formou služby externí subdodavatel, musí být
dohoda s ním podepsána ředitelem ARÚP. V případě velké finanční částky je nutné
výběr subdodavatele konsultovat s ředitelstvím ARÚP. U částek nad 2.000.000,- Kč
v případě, že objednatelem je státní či samosprávný subjekt, musí být vypsáno
výběrové řízení podle směrnice vypracované ředitelstvím ARÚP (viz aaa.posta). U
částek nad 300.000,- Kč je nutné poptat nejméně 3 firmy (adresář a bližší údaje o
možných subdodavatelích jsou přístupné na aaa.posta).
Dohoda o provedení ZAV se vypracovává podle vzorové dohody (viz příloha 5),
v níž jsou zohledněny podmínky konkrétního naleziště, časové a prostorové
možnosti, jakož i konkrétní požadavky objednatele. Při konkretizaci jednotlivých
ustanovení je nutné vyvarovat se znění, které by znamenalo vznik
nepředpokládaných a objednatelem nehrazených nákladů na straně ARÚP.
U ZAV většího rozsahu (ZAV trvající déle než 1 měsíc nebo plošně přesahující
100 m2) je vedoucímu výzkumu přidělen ředitelstvím ARÚP koreferent ZAV.
V případě ještě rozsáhlejšího ZAV vedoucí výzkumu spolu s koreferentem navrhnou
složení odborné komise. Komise, jejíž jednání svolává na základě podnětu
vedoucího výzkumu ředitel ARÚP, sleduje průběh výzkumu, hodnotí vhodnost
zvolených výzkumných metod a doporučuje další postup. Stanovisko komise je
zvlášť významné v případě, že výzkum musí z vnějších příčin rezignovat na část
zkoumané situace. U složitého ZAV je vhodné komisi svolat už při jeho přípravě a

konsultovat metodiku a postupy chystaného ZAV. Koreferent vypracovává o ZAV
zprávu, hodnotící jeho zejména z hlediska použité metody, postupu a naplnění
očekávaných cílů (viz příloha 6). Odborná komise vypracovává o svých jednáních
zápisy. Zpráva koreferenta a zápisy z komisí se stávají součástí dokumentace ZAV.
2.4. Realizace záchranného archeologického výzkumu.
Vlastní terénní práce probíhají podle zvolené metodiky s využitím doporučení
odborné komise, pokud byla ustavena. Dokumentace využívá postupy tzv.
formulářové archeologie. Zvláště na rozsáhlých a složitých výzkumech je nezbytné
udržovat přehled o jednotlivých částech dokumentace a dbát na takovou formu
evidence, podle níž může být snadno ověřována její úplnost.
Dokumentace ZAV zahrnuje:
- kontextové listy popisující jednotlivé stratigrafické jednotky (uloženiny, výkopy,
zdiva, stykové plochy)
- seznam jednotlivých stratigrafických jednotek (nejlépe samostatně dle
jednotlivých kategorií)
- deník výzkumu (prezence, základní postup prací, návštěvy komisí apod.)
- plány a řezy a jejich seznam
- seznam nálezů a vzorků
- přehled stratigrafického vývoje (Harrisův diagram) v případě výzkumu
složitých statigrafií
- fotodokumentaci
- geodetickou dokumentaci (zejména připojení na nadmořskou výšku a
souřadnice výzkumu apod.)
U fotodokumentace se osvědčilo doplnění jednotlivých záběrů tabulkou
s jednoduchou identifikací (lokalita, číslo stratigrafické jednotky/objektu, event. sondy
apod.). Popis fotografií se řídí směrnicí Dokumentace terénních výzkumů v ARÚP.
Při evidenci nálezů (nejčastěji po jednotlivých sáčcích či jiných obalových
jednotkách) se doporučuje její vedení ve dvou řadách. Jedna eviduje vzorky pro
různé analýzy, které během zpracování zaniknou, a druhá ostatní movité nálezy,
které se ukládají ve sbírkotvorné instituci.
Nálezy se označují minimálně číslem akce (výzkumu) a číslem sáčku. Číslo akce
může být nahrazeno vhodně zvolenou zkratkou naleziště. V odůvodněných
případech může být doplněno pořadové číslo nálezu (zlomku keramiky, kosti apod.)
v rámci sáčku. Při předávání nálezů sbírkotvorné organizaci je nutné dohodnout, aby
při eventuálním novém označení nálezů nezaniklo označení původní.
Je-li to možné, doporučuje se přizpůsobit evidenci nálezů zvyklostem
sbírkotvorné organizace, které budou nálezy předány, pokud je tato skutečnost
známa již v době ZAV. ARÚP ukládá nálezy ve sbírkotvorných organizacích
zřizovaných státem (především Národní muzeum Praha). Možnost uložení do
sbírkotvorné organizace jiného zřizovatele než státu je nutné projednat s ředitelstvím
ARÚP, nejlépe ještě před zahájením ZAV.
U ZAV, které probíhají déle než 3 měsíce, podává vedoucí výzkumu RPP měsíční
hlášení formou jednoduchého souhrnu zjištěných skutečností (typy zkoumaných
archeologických situací, datování a další závažná zjištění). Tato hlášení se stávají
součástí dokumentace výzkumu (viz příloha 7).
Náklady ZAV se ve vztahu k objednateli zapisují do stavebního deníku. Podrobně
evidovány jsou hodiny, které jednotlivé kategorie pracovníků strávily při realizaci
ZAV, věcné náklady a dále všechny skutečnosti podstatné pro průběh ZAV

s ohledem na ujednání v Dohodě o provedení ZAV. Zápisy ve stavebním deníku jsou
pravidelně odsouhlasovány (podepisovány) objednatelem nebo jeho zástupcem
(např. stavbyvedoucím, technickým dozorem investora apod.). V této formě se stávají
podkladem pro fakturaci a jsou předávány účtárně ARÚP. Stavební deník je veden
vedoucím výzkumu. V odůvodněných případech mohou být náležitosti související se
ZAV zapisovány do stavebního deníku objednatele. V tomto případě obdrží vedoucí
výzkumu objednatelem odsouhlasenou kopii.
2. 5. Ukončení záchranného archeologického výzkumu vůči objednateli.
Terénní část záchranného archeologického výzkumu končí předáním zkoumané
plochy objednateli, nejlépe formou předávacího protokolu nebo zápisu ve stavebním
deníku, které vyloučí event. následné požadavky objednatele přesahující ujednání
podle Dohody o provedení ZAV. Zpracování výzkumu je ukončeno vypracováním
zprávy pro objednatele (tzv. zprávy pro investora) a nálezové zprávy podle směrnice
schválené ředitelem ARÚP (viz směrnice Dokumentace terénních výzkumů v ARÚP)
a předáním movitých archeologických nálezů sbírkotvorné organizaci.
V případě ZAV menšího rozsahu je možné vypracovat zprávu pro objednatele tak,
že splňuje náležitosti nálezové zprávy. Nálezová zpráva se vypracovává minimálně
ve třech exemplářích (pro Archiv ARÚP; pro sbírkotvornou organizaci, v níž bude
uložen movitý archeologický materiál a pro vedoucího výzkumu). Doporučuje se však
vypracovat ji ve větším počtu exemplářů a tyto uložit v archivech institucí,
zabývajících se podobnou problematikou (v případě výzkumu zapsaných památek či
v chráněných památkových areálech v Národním památkovém ústavu).
Poslední fakturace nákladů ZAV zároveň ukončuje možnosti čerpaní finančních
prostředků na tuto akci, s čímž je potřeba počítat např. při zadávání analýz mimo
ARÚP.
3. Badatelský archeologický výzkum.
Badatelský archeologický výzkum je prováděn za účelem vyřešení vědeckého
archeologického problému. V praxi bývá realizován v návaznosti na grantové projekty
ARÚP v rámci základního výzkumu. Badatelský výzkum, pokud předpokládá zásah
do terénu (včetně průzkumu detektory), musí být s ohledem na ustanovení tzv.
Maltské konvence předem řádně zdůvodněn a schválen ředitelem ARÚP (viz příloha
8 – Žádost o souhlas s provedením badatelského archeologického výzkumu).
Průběh badatelského výzkumu se řídí stejnými postupy jako ZAV. Ustavení
odborné komise je jeho povinnou součástí. Také na tento výzkum je vystaveno
Pověření k provedení archeologického výzkumu. Zároveň musí být uzavřena
dohoda s vlastníkem pozemku, na němž se badatelský výzkum odehrává. Dohoda
zejména stanoví podmínky vstupu a pohybu na místě výzkumu a náhrady za
majetkovou újmu vlastníka. Uvedení zkoumaného místa do původního stavu je
samozřejmým požadavkem vyplývajícím z platné legislativy.
Pokud se předpokládá provádění badatelského výzkumu ve více etapách
(sezónách), může být další etapa realizována pouze po vypracování nálezové zprávy
za etapu předchozí a po schválení ředitelem ARÚP.

Přílohy:
1. List záchranného archeologického výzkumu
2. Expertní list
3. Kalkulace nákladů ZAV
4. Pověření k provedení ZAV
5. Vzorová dohoda o provedení ZAV
6. Hlášení koreferenta o průběhu ZAV
7. List měsíčního hlášení o průběhu ZAV
8. Žádost o souhlas s provedením badatelského archeologického výzkumu
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LIST ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
Číslo akce:

DATUM PŘEDÁNÍ OZV, ZS:

Lokalizace:
Lokalita:

Číslo parcely/číslo popisné:

Katastrální území:

Obec:

Objednatel:

OBJEDNÁVKA:
Kontaktní osoba:

Adresa:

Okres:

ANO/NE

Název stavební akce:

Datum ukončení akce:
Poznámka:

DATUM:

PODPIS:

Ostatní náklady:

(datování, druh obj., počet)

Auto služební
počet najetých km

Charakteristika pozitivně narušených
situací

Pracovníků
v terénu:

Narušeny důležité
arch.nemovité
terény

Vedoucí výzkumu:

Terénní
dokumentace
ANO/ NE

Průběh akce:
Zapsáno do
stavebního deníku
ANO/ NE

/nebo/ Koordináty:
ZM 1:10 000:
1:1000:

Návštěva dne:

GPS:
souřadnicová síť:

V terénu hodin vč.
cesty:

Zaměření:

Vyúčtování:

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ
REPUBLIKY, PRAHA, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, tel. 257014300, fax. 257532288

EXPERTNÍ LIST KE STAVBĚ
Dokument je určen pro investora stavby jako doklad realizovaného záchranného
archeologického výzkumu a je formou zprávy o výsledcích výzkumu.
Je nedílnou součástí konkrétní stavební akce.

V souvislosti s jinou stavební aktivitou je neplatný
ČÍSLO AKCE:
LOKALITA:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
OBEC:
OKRES:
PARCELNÍ ČÍSLO:
ČÍSLO POPISNÉ:
KOORDINÁTY - ZM 1 : 10000:
1 : 1000:
GPS:
INVESTOR:
DODAVATEL:
NÁZEV A DRUH STAVBY:
DOBA STAVBY:
FORMA ZÁCHRANNÉHO
ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU:

PŘEDSTIHOVÝ
ZÁCHRANNÝ
DOHLED

VÝSLEDEK:

ÚZEMÍ ZASAŽENÉ STAVEBNÍ ČINNOSTÍ POSOUDIL:
DATUM:

Č.J.

PODPIS:

PŘÍLOHA č. .. – KALKULACE NÁKLADŮ
Akce: ………………………………
(název akce shodný s názvem akce v článku I dohody o provedení ZAV)

Hodinové sazby:
archeolog
technik/dokumentátor
archeologický dělník/laborant
geodet
specialista (geofyzika, geologie aj.)
věcné náklady
autoprovoz

427,- Kč/hod
268,- Kč/hod
155,- Kč/hod
297,- Kč/hod
427,- Kč/hod
1000,- Kč/den
9,- Kč/km

Poznámka: hodinové sazby budou uvedeny podle aktuálních sazeb, uvedených v příkazu
ředitele nebo na AAApoště
A) Charakteristika prací: např. druhá etapa výzkumu na ploše xxx
Doba trvání: např. 160 dní (tj. 1280 hodin); autoprovoz = vzdálenost 30 km
Archeolog (hlavní vedoucí – počet osob)
Archeolog (počet osob)
Geodet (počet osob)
Terénní technik/dokumentátor (počet osob)
Archeologický dělník (počet osob)
Věcné náklady (např. materiál, foto, cestovné)
Autoprovoz (počet aut)

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Celkem

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
dní
dní

xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
------------------xxxx Kč

B) Obdobně, bude-li mít výzkum více etap
C) Charakteristika prací: Zpracování (očištění, konzervace a evidence materiálu,
zpracování dokumentace,vyhotovení zpráv pro investora):
Doba trvání: např. 200 dní (tj. 1600 hodin); věcné náklady 1000,- Kč/den
Archeolog (hlavní vedoucí výzkumu - 1)
Archeolog (3)
Geodet (1)
Technik/dokumentátor (4x)
Archeologický dělník (5x)
Antropologický průzkum, analýzy (apod.)
Konzervace nálezů
Věcné náklady (materiál, foto, hardware)
Uložení nálezů (obalový materiál, bedny)
Celkem
Součet za části A + B + C

xx
xx
xx
xx
xx

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

xx dní

xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
xxxx Kč
------------------xxxx Kč
xxxxx Kč (bez DPH)

Interní sdělení
Pro:
Jmenuji Vás vedoucí/ m záchranného archeologického výzkumu (ZAV) při akci:
Sděluji vám, že na tento výzkum byla uzavřena smlouva:
a odsouhlasen následující rozpis nákladů:
Interní číslo ZAV v knize výzkumů ARÚ:
Archeolog:

hodin

Odborný pracovník:

hodin

OON

Kč

vč. 37% pojištění

Subdodávky mimo ARÚ

Kč bez DPH 19%

Subdodávky v ARÚ (antropologie ap.)

Kč

Laboratoře ARÚ

Kč

Ostat. náklady (materiál, cestovné)
vč. DPH 19%
Služební automobil

Kč

Fakturace celkem (bez DPH)

Kč

9,- Kč/1km

Koreferentem ZAV byl jmenován: Přesuny mezi jednotlivými položkami rozpisu jsou možné jen po dohodě s ředitelstvím ústavu
na základě písemného zdůvodnění. Upozorňujeme Vás, že všechny výdaje je nutno provádět
hospodárně a v souladu s rozpisem a v žádném případě nelze přidělené prostředky překročit
či použít k jiným účelům, než k jakým jsou podle smlouvy určeny. V případě, že náklady na
výzkum byly nižší než plánované, je Vaší povinností o tom okamžitě uvědomit
ředitelství.

V Praze dne:
10.8.2006
doc.PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
ředitel ústavu
Archeolog převzal dne:

Čerpání prostředků bylo definitivně ukončeno k datu:…………………..

Podpis vedoucího výzkumu:……………………………………….

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
č. -----uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění, mezi:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4
118 01 Praha 1
zastoupený: Doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc.
ředitelem
bankovní spojení:
Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 68727011/0710
IČ: 67985912
DIČ: CZ 67985912
dále jen zhotovitel
a
------------------zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
dále jen objednatel

Článek I.
PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNÉNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím
spojené odborné práce při akci „xxxx“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je
přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plánek staveniště s vyznačením
zkoumané plochy.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení
záchranného archeologického výzkumu.
3. Záchranný archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní
část výzkumu). Dále laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a
vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování
výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst.
(1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.
Článek II.
DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne od xxxx do xxxx.
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z nepříznivých klimatických
důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba
prodlužuje. O každém přerušení bude vyhotoven písemný záznam, např. zápisem do stavebního
deníku nebo deníku záchranného archeologického výzkumu.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na
dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. Výzkum (zpracování výzkumu) bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude
vyhotovena do xx měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu, tj. nejpozději ke
dni xxxx.

Článek III.
CENA
1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur
- daňových dokladů, vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za záchranný
archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je xxxx Kč včetně DPH (tj. xxxx Kč
bez DPH).
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých
v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve
zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení
celkové sjednané ceny.
4. V případě že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného
archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po
dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. ARÚ je plátcem DPH.
Článek IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Fakturace terénní části záchranného archeologického výzkumu bude prováděna měsíčně, a to
tak, že první faktura (daňový doklad) bude vystavena za období xxxx, a to nejpozději k xxxx.
Další faktura/faktury (daňový doklad) bude vystaven nejpozději xxxx a bude obsahovat údaje
vždy ke dnům xxxx.
2. Fakturace nákladů zpracování výzkumu bude uskutečněna ke dnům xxxx.
3. Nejpozději s předáním souhrnné závěrečné zprávy objednateli, tj. xxxx, mu bude zhotovitelem
vydána konečná faktura (daňový doklad).
4. Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.
5. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05%
z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
6. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze
náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
7. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu xxxx. Tato adresa je fakturační adresou této
dohody.
Článek V.
PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
1.

2.

Záchranný archeologický výzkum při akci „xxxx“, v rozsahu definovaném v článku I,1. této
dohody, proběhne jako plošný odkryv zastavované plochy. Pro potřeby tohoto výzkumu zajistí
objednatel skrývku plochy až na povrch archeologických nemovitých nálezů dle pokynů zástupce
zhotovitele, a to na základě předchozí dohody s pověřeným zaměstnancem objednatele.
Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na
náklady objednatele.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele
maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv.
dorovnávací lžíci).
Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie
zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
Objednatel se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k
zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby záchranného archeologického výzkumu sociální
zázemí a dále poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a dočasné uložení
archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.
Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede stavební deník, ve kterém jsou
zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického
výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o
přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv
k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu
požadován ke schválení je po ukončení záchranného archeologického výzkumu považován za
vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného
archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
Pověřeným pracovníkem zhotovitelem (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného
archeologického výzkumu je xxxx (tel. ……, e-mail ……)
Pověřeným pracovníkem objednatele je xxxx (tel. ……, e-mail …..)
Článek VI.
KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1.
2.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména
pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován
záchranný archeologický výzkum.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí
v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu
není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním
plánku (příloha č. 3).
Článek VII.
ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1.

Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností
k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku
objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu
osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu
způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací
objednatele.
Článek VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.
2.
3.
4.
5.

Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3.
nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných
předpisů, zejména Občanského zákoníku.
Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Přílohy:
1. Situační plánek akce a výpis z katastru nemovitostí pozemku

2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Situační plánek s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše.

V Praze dne:

V

za objednatele:
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Ředitel ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.

za zhotovitele:

dne:

ČJ.: ….. /……
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY,
PRAHA, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, tel. 257014300, fax. 257532288

ZPRÁVA KOREFERENTA VÝZKUMU
ČÍSLO AKCE:

VEDOUCÍ VÝZKUMU:

LOKALITA:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
OBEC:
OKRES:
DOBA VÝZKUMU (od-do):
DATOVÁNÍ (KULTURA/OBDOBÍ):
CHARAKTER NALEZIŠTĚ (AREÁL/AKTIVITY):
ZHODNOCENÍ/VÝSLEDEK:

´

DATUM:

JMÉNO:

PODPIS:

ČJ.: ……/…..
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY,
PRAHA, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, tel. 257014300, fax. 257532288

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝZKUMU
ČÍSLO AKCE:

ZA OBDOBÍ (od-do):

LOKALITA:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
OBEC:
OKRES:
DATOVÁNÍ (KULTURA/OBDOBÍ):
CHARAKTER NALEZIŠTĚ (AREÁL/AKTIVITY):
VÝSLEDEK:

DATUM:

JMÉNO:

PODPIS:

Žádost o souhlas ředitele ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ)
k realizaci badatelského archeologického výzkumu na neohrožené lokalitě
nebo lokalitě ohrožené jinou než stavební činností ve smyslu § 22, odst. 2 zákona 20/87
Sb.:
1. Identifikační údaje o zkoumané lokalitě:
Lokalita:………………………………………………………………………………………………………..
k.ú.: ……………………………………………
p.č.: ……………………………………………
Stupeň ochrany lokality (rejstříkové číslo KP, je-li prohlášena): …………………………………………
Souřadnice středu plochy (mm na ZM10; JTSK, S42, UTM-WGS84):
Easting (mm od Z) ………………………….

Northing (mm od J) ………… …………. ……

(ZM10; pás: …………………..)

2. Vedoucí výzkumu a odborný garant výzkumu:
………………………………………….
4. Navrhovaný koreferent výzkumu:
………………………………………….
Prohlášení:
Žadatel si je vědom mimořádné zodpovědnosti za průběh badatelského archeologického výzkumu včetně finančních nákladů,
které vzniknou s jeho realizací i následným nutným uvedením lokality do náležitého stavu po jeho ukončení (zahrnutí sond,
úprava povrchu apod.).
Žadatel se zavazuje po ukončení terénní části výzkumu vypracovat zprávu o jeho výsledcích formou komplexní nálezové
zprávy a tuto zprávu předat do archivu (prokazuje se č.j. přiděleným podatelnou ARÚ) ARÚ, a to nejpozději do 1 kalendářního
roku od data ukončení terénní části výzkumu.
Žadatel vyjednal s majitelem pozemku náležitosti dle §22, odst.1 a zejm. §24 zákona č. 20/87Sb., v platném znění

Povinné přílohy k žádosti:
Příloha č. 1 (na volném listu)
Cíle a navrhované metody
Shrnutí dosavadních poznatků o lokalitě, otázky na které má výzkum odpovědět apod. Důraz musí být kladen na
maximální využití nedestruktivních metod, vedoucí k minimalizaci plošného rozsahu destruktivního výzkumu včetně
předpokládaného odborného přínosu výzkumu
Příloha č. 2 (na volném listu)
Předpokládaná publikace a jiná prezentace výsledků výzkumu:
Příloha č. 3 (na volném listu)
Předpokládaný dopad výsledků výzkumu na lokalitu z hlediska archeologické památkové péče:
Zde např. návrh na zápis do Ústředního seznamu KP ČR, dohoda s majitelem o zamezení orby a prezentaci
nemovité památky přímo v terénu apod. - obecně předpokládaný dopad výsledků výzkumu na další památkový
režim na lokalitě a jeho prosazování.
Příloha č. 4
Mapový podklad v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozsahu zamýšlené sondáže.
Příloha č. 5 (u zapsaných KP)
Stanovisko příslušného územního pracoviště NPÚ k záměru zjišťovací sondáže.

