česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad
DOHODA
,,o provedení záchranného archeologického výzkumu staveniště sídla NKÚ"
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů za použití § 22 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda").
Smluvní strany
Číslo Dohody Zhotovitele

Číslo Dohody Objednatele

Al/2019

1/100/2019
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad
(dále jen „Objednatel")

ARCHAIA Praha z.ú.
(dále jen „Zhotovitel")

Zastoupený:

Vratislavova 22/20,
128 00 Praha 2
Mgr. Vojtěch Kašpar

Funkce:

Ředitel Ústavu

Se sídlem:

Kontaktní osoba: David Polcar
asistent archeologického
výzkumu
606 931 553
Tel.:
E-mail:
12olcar@archaia.cz
26701227
IČO:
CZ26701227
DIČ:
Bankovní spojení ČSOB Praha 1
182850830/0300
Číslo účtu:
U Městského soudu
Zapsaná
v obchodním
v Praze v rejstříku ústavů
v odd. U vložka č. 722
rejstříku:
Funkce:

1.
2.
3.

Se sídlem:
Jejímž jménem
jedná:
Funkce:

Jankovcova 1518/2,
170 04 Praha 7
PhDr. Radek Haubert

vrchní ředitel správní
sekce
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Bednář
Funkce:

vedoucí oddělení
investiční výstavby
Tel.:
+420 233 045 135
E-mail:
vladimir.bednar@nku.cz
IČO:
49370227
DIČ:
není plátce DPH
Bankovní spojení ČNB Praha 1
Zapsaná
v obchodním
rejstříku:

Nezapsán

Preambule
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Dohody odpovídají
skutečnosti v době uzavření Dohody. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu
oznámit druhé smluvní straně.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této Dohody.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Dohodu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Dohody s odbornou péčí a zavazuje se
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu Dohodou nebo
veřejnoprávními předpisy orgány.
Článek I.
Předmět Dohody
1.1. Předmětem Dohody je provedení předběžného, zjišťovacího archeologického
výzkumu před zahájením výstavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu na rohu ulic
Komunardů a U Uranie, na parcele parc. č. 708/4 v katastrálním území Praha - Holešovice v
Praze 7 (plocha určená k výzkumu dle této Dohody je vyznačena žlutým podbarvením v
Příloze č. 1, společně s vyznačením průběhu stávajících inženýrských sítí). Účelem uzavření
této Dohody je provedení zjišťovacího archeologického výzkumu realizovaného
k výstavbovému projektu budovy sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (dále též „sídlo
úřadu"), dále případné určení charakteru, rozsahu a důležitosti archeologických památek
ohrožených plánovanou výstavbou a tedy i případně určených k následné záchraně
samotným záchranným/předstihovým archeologickým výzkumem.
1.2. Konkrétním předmětem zjišťovacího archeologického výzkumu je:
1.2.1. Provedení archivní rešerše v archivech archeologických i historických a
dokumentace archeologických objektů a situací (dále jen „terénní část výzkumu")
zachycených minimálně pěti až deseti bagrovanými a ručně dokopávanými řezy na
parcelách (jejich přesný počet i rozměry budou průběžně přizpůsobovány potřebám
výzkumu; předpokládaná poloha zjišťovacích sond je vyznačena červeně na Příloze č. 1.
k této Dohodě), které provede Zhotovitel vlastní malou mechanizací (minirypadlo Takeuchi)
na předmětné ploše v místech projektovaných suterénů sídla úřadu.
1.2.2. Zpracování a vyhodnocení nalezených památek a odhalených situací do
nálezové zprávy (dále jen „zpracování výzkumu").
1.3. Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude
obsahovat:
1.3.1. popis, výkresovou dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené
situace,
1.3.2. v případě pozitivního archeologického zjištění zejména určení plochy, na které
bude nezbytné provést záchranný/předstihový archeologický výzkum, upřesnění doby jeho
trvání a ohodnocení jeho finančních nákladů platné pro dobu svého vzniku,
1.3.3. v případě negativního archeologického zjištění,
1.3.3.1. buď potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve
stavebním řízení a pro potřeby Objednatelovy další dokumentace, byly-li archeologické
situace prokazatelně zničeny v minulosti,
1.3.3.2. anebo požadavek na záchranný archeologický výzkum prováděný formou
dohledu v průběhu zemních prací stavby v ostatních případech.
4.

Článek li.
Doba plnění
2.1. Zhotovitel je povinen zahájit terénní část výzkumu dle odst. 1.2.1. této Dohody
po podpisu této Dohody oběma smluvními stranami a do 15 pracovních dnů poté, co budou
splněny všechny podmínky uvedené v odstavcích 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 4.7. a 4. 8. této
Dohody.
2.2. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že v termínu od 23. 1. do 25. 1. 2019 včetně
Objednatel pronajal pozemek sídla úřadu společnosti MVP events s.r.o. se sídlem
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Poupětova 3, Praha 7 Holešovice za účelem odstavení vozidel na základě uzavřené Dohody.
V tomto termínu nebude umožněno Zhotoviteli na pozemku sídla úřadu provádět terénní
část výzkumu.
2.3. Terénní část výzkumu bude ukončena do deseti (10) pracovních dnů od svého
zahájení za podmínky plnění součinnosti zejména dle odstavců 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 4.7.
a 4.8. této Dohody.
2.4. Zpracování výzkumu Zhotovitel zahájí ihned po ukončení terénní části výzkumu
a ukončí ho do dvaceti (20) pracovních dnů od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném
termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 1.3. této Dohody.
2.5. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur Zhotovitele vystavených dle této
Dohody, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této Dohodě o počet
dnů prodlení Objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc
oprávněn po dobu prodlení Objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela
zastavit práce na provádění díla.
Článek Ill.
Cena díla
3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo na základě daňových
dokladů - faktur. Celková cena za dílo v souladu s předloženou nabídkovou cenou
Zhotovitele, viz příloha 2 - varianta 1, se sjednává ve výši 215 000 Kč bez DPH. K ceně bude
účtována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Výše uvedená cena je
maximální a nepřekročitelná. V celkové ceně jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady
Zhotovitele na splnění předmětu plnění dle této Dohody. Žádné další ani související náklady
nebudou Objednatelem uhrazeny, s výjimkou změny sazby DPH.
3.2. Po ukončení terénní části výzkumu předloží Zhotovitel Objednateli fakturu, ve
které budou zúčtovány práce provedené v rámci terénní části výzkumu.
3.3. Fakturu s celkovým vyúčtováním předloží Zhotovitel Objednateli ihned po
vyhotovení a předání nálezové zprávy dle odst. 1.3. spolu s předávacím protokolem na celé
dílo.
3.4. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli fakturovanou částku do 14 dnů ode
dne doručení faktury, kterou je tato částka účtována. Dnem úhrady se rozumí den, kterým
je fakturovaná částka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura je
považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
3.5. Faktura bude obsahovat číslo Dohody Objednatele a všechny údaje uvedené
v§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
dále údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána
elektronicky do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu:
podatelna@nku.cz.
3.6. V případě nezaplacení elektronické faktury ve lhůtě splatnosti ani po
předchozím písemném upozornění na prodlení, má oprávněná smluvní strana nárok na
zaplacení úroku z prodlení ve výši, která se stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3

3.7. Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze smluvních stran s úhradou
peněžité částky bude ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
Článek IV.
Součinnost
4.1. Objednatel poskytl Zhotoviteli geometrický plán v digitální podobě (ZVS a
bodové pole), ve kterém jsou vyznačeny neaktivní inženýrské sítě (s výjimkou dešťové
kanalizace), které se nacházejí na ploše určené k výzkumu, včetně dokladové části (tento
plán označený jako Příloha č. 1 a je nedílnou součástí této Dohody).
4.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nutnou
k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o pozemcích, objektech a
inženýrských sítích, které se na předmětné parcele nacházejí.
4.3. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektu, které způsobí
jeho pracovníci anebo osoby jím k provedení díla pověřené, kteří v důsledku nesprávných či
neúplných informací od Objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností
nezpůsobí.
4.4. Zhotovitel díla provede zpětný zához sond zjišťovacího výzkumu. Zhotovitel
nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, které nebude použita jako zpětný
zához sond zjišťovacího výzkumu.
4.5. Objednatel je povinen zajistit uvolnění míst určených k provádění sond.
4.6. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli stavbou nerušené provádění terénní
části výzkumu dle odst. 1.2. a bezpečný a bezproblémový přístup k plochám výzkumu dle
odst. 1.2. této Dohody a to po dobu specifikovanou v článku li. této Dohody.
4.7. Objednatel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění terénní části výzkumu
specifikovanou v článku li. této Dohody ohrazení plochy specifikované v příloze 1 této
Dohody tak, aby byl zamezen vstup cizích osob na plochu výzkumu.
4.8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přímo na ploše výzkumu po dobu
terénní části výzkumu bezúplatně deponovat mobilní toaletu a stavební buňku, která bude
sloužit Zhotoviteli jako sklad, kancelář a šatna.
4.9. Během provádění díla bude Zhotovitel evidovat ve vlastním deníku počet a
funkční zařazení pracovníků přítomných na archeologickém výzkumu dle této Dohody.
Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci Zhotovitele.
Článek V.
Převzetí prací
5.1. Zhotovitel předá provedené práce a nálezovou zprávu Objednateli takto:
5.1.1. Terénní části výzkumu dle odst. 1.2.1. této Dohody bude ukončena podpisem
předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
5.1.2. Zpracování výzkumu dle odst. 1.2.2. a 1.3. této Dohody bude ukončeno
podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
5.1.3. Nálezovou zprávu Zhotovitel předá Objednateli při podpisu předávacího
protokolu.
5.2. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 6.1. Dohody je
za Objednatele oprávněn Ing. Vladimír Bednář, vedoucí oddělení investiční výstavby.
Článek VI.
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Následující dílo
6.1. Po ukončení předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu muze
následovat samotný záchranný/předstihový archeologický výzkum, jehož rozsah a forma
bude upřesněna předmětným dílem.
6.2. Záchranný archeologický výzkum nebude následovat v případě zjištění
charakterizovaného v odst. 1.3.3.1.
Článek č. VII.
Odpovědnost za vady
7.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň díla dle této Dohody. Právo na
náhradu škody vzniklé neodborným provedením díla se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Zhotovitel podpisem této Dohody čestné prohlašuje, že má uzavřeno pojištění
z odpovědnosti za škody způsobené jinému v souvislosti s plněním předmětu této Dohody
ve výši min. 2 000 000 Kč a kdykoli jej přeloží Objednateli na vyžádání.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
8.1. Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této Dohody je možné provést
pouze písemným dodatkem Dohody a to se souhlasem obou smluvních stran.
8.2. Tato Dohody je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu,
přičemž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
8.3. Nedílnou součástí této Dohody je Příloha č. 1 (plocha určená k výzkumu se
zaměřením stávajících inženýrských sítí) a Příloha č. 2 (položkový rozpočet Zhotovitele na
dílo ve variantě 1 s uvedenými jednotkovými cenami).

1 7 -01- 2019

8

V Praze dne .................. ..

-

'

V Praze dne .. �.�.:-.. :".\.:..�.� <3

f9.

J\RCHAIA
Praha z.ú.

za Objednatele
PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce

ARCHAIA Pr

-

za Z otovitele
Mg ojtěch Kašpar
aitel společnosti
v.

5

a z.ú.

Vratislavova 20
8 00 Praha 2
tel.: 224 317 3, IČ 26701227
@archaia.cz
e- ail: r
. lapraha.cz
www
1
�

A:

1 D □�I

�

.... .... .
..,..

;

+

+

=-=-=-=-=-=-=-=-=+

+

.

LL

+

+

i

+

:
·
'f;;.:/f

I

= =

t

+

i
I

$
;::

I/

�

, I

.;.I

�I
:::,
o

+

+

(l_ �

Vč_ '

/ i

+ 'l
)

I '·
·. (

�'

.
c;.c_j-

'

......J,,.-l-·.

+

1

(
I

�

I

. ·•t···_·_· ·.
.

. ..

.

-�--.
I
I

•<

ť·' {
��+
�-l
(

�
I,

ť
�-

ARCHAIA Praha o.p.s.

zapsána u Městského soudu v Praze v rejstříku OPS v odd. O vložka č. 252
Sídlo: Truhlářská 20/1119, PSČ 11O 00, Praha 1 - Nové Město, Czech republic
kancelář: Vratislavova 20/22, PSČ 128 00, Praha 2 - Vyšehrad, Czech republic
tel.: 224 317 913, 224 314 978; datová schránka: qg4rgrk
www.archaiapraha.cz, e-mail: praha@archaia.cz
IČ: 26701227, DIČ: CZ26701227, bank. spojení: 182850830/0300
Praha o. p. s.

číslo jednací: 30/2018

vyřizuje:

PM6, s.r.o.
Vít Červený
Provaznická 385/3
110 00 Praha 1

V Praze dne 24. ledna 2018
Věc:

Praha 7 - Holešovice, Komunardů, U Uranie parc. č. 708/4, výstavba sídla
Nejvyššího kontrolního úřadu - archeologický výzkum - vyjádření a návrh
dalšího postupu

Vážený pane!
Děkujeme za zaslání dokumentace k předmětné stavbě a dovolujeme si vám zaslat
vyjádření s návrhem dalšího postupu ve dvou variantách, včetně cenových nabídek.
Vzhledem ke značnému rozsahu zemních prací a dosavadnímu stavu poznání
archeologických památek a situací v okolí je nutno z hlediska archeologické památkové
péče akci věnovat náležitou pozornost.
Plocha se nachází v prostoru se značnou mírou pravděpodobnosti výskytu
archeologických památek a situací. V blízkosti sledovaného území byly doposud zjištěny tři
archeologické lokality. První z nich představuje nález žárových hrobů knovízské kultury s
výbavou (mladší doba bronzová) z prostoru "návrší holešovického přístavu", "v písečníku Na
klíně... " a "v úhlu ulice Štítného a U Průhonu", tedy na rohu dnešních ulic U Uranie a U
Průhonu. Další známou holešovickou lokalitou jsou nálezy protoúnětických žárových hrobů s
výbavou (starší doba bronzová) v poloze "u plynárny", "v plynárně v Holešovicích", tedy v
bloku mezi ulicemi Plynární, U staré plynárny a Argentinskou. A především vlastní areál
holešovického pivovaru je třetí významnou archeologickou lokalitou, odkud pocházejí nálezy
z období mladší doby bronzové (knovízská kultura) a pozdní doby kamenné - eneolitu
(kultura zvoncovitých pohárů). Jedná se o historickou polohu "u pivovaru" či "stavba nového
pivovaru", tedy z bloku ulic U Průhonu, Na Maninách, Komunardů a U Uranie.
Jelikož jste se na nás obrátili v dostatečném předstihu před zahájením vlastních
zemních prací stavby, je možno zajištění záchranného archeologického výzkumu realizovat
dvěma variantními způsoby.
Od 1.září 2014 máme novou adresu kanceláře:

Vratislavova 20, 128 00 Praha 2. Adresa sídla zůstává původní.

VARIANTA!
Abychom vyloučili možnost kolize záchranného archeologického výzkumu se
stavbou, navrhujeme provést předběžný zjišťovací archeologický výzkum (varianta 1)
formou bagrovaných lineárních řezů (skrývek) či bodových sond.
Podoba: V místě projektovaného stavebního zásahu bude v předstihu drobnou stavební
mechanizací vyhloubeno cca 10 liniových řezů či bodových sond. Sondy budou v případě
pozitivního archeologického zjištění následně ručně dokopány až na povrch geologického
podloží, zaměřeny, zdokumentovány, vyhodnoceny a zahrnuty.
Zahájení a termín provedení: Zahájení do 3 dnů od podpisu smlouvy. Terénní část
výzkumu 10 pracovních dnů.
Náklady: 215.000,- Kč + 21 % DPH. Následovat může plošný předstihový záchranný
archeologický výzkum v případě pozitivního archeologického nálezu a jeho konfliktu se
stavbou.
Cíle: Prokázat absenci či existenci archeologických památek a situací a přesněji specifikovat
rozsah a význam těchto památek (včetně časové a finanční náročnosti následného
předstihového záchranného archeologického výzkumu).
Výsledky: Budou prezentovány do 20 pracovních dnů od ukončení terénní části výzkumu ve
formě písemné nálezové zprávy (předběžné výsledky výzkumu bude možno formulovat ihned
po ukončení terénní části výzkumu).
Nálezová zpráva bude obsahovat:
1) Popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení zjišťovacím výzkumem zachycené situace.
2) V případě pozitivního archeologického zjištění:
- určení plochy, na které bude třeba provést následný předstihový záchranný
archeologický výzkum
- upřesnění doby jeho trvání a ohodnocení jeho finančních nákladů platné pro dobu
jeho vzniku
3) V případě negativm'ho archeologického zjištění:
- potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním
řízení a pro potřeby další dokumentace objednatele, byly-li archeologické situace
prokazatelně zničeny v minulosti
- nebo požadavek na záchranný archeologický výzkum prováděný formou dohledu v
průběhu zemních prací stavby v ostatních případech.
VARIANTA2
S ohledem na částečné narušení plochy stávající zástavbou a úpravou původního
terénu je možno uvažovat o realizaci záchranného archeologického výzkumu
prováděného formou odborného dohledu v průběhu vlastních výkopových prací stavby
(varianta2).
Podoba: Průběžný odborný dohled při provádění zemních prací stavby (výkop stavební
jámy). V případě pozitivního archeologického zjištění výškové a plošné omezení zemních
prací, aby nedošlo k poškození archeologických nálezů a situací, průběžné začišťování plochy
za účelem identifikace archeologických nálezů a situací.
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V případě realizace varianty 2 však upozornuJeme na skutečnost, že pokud na
předmětné ploše dojde k objevu archeologických památek, k jejichž záchraně a dokumentaci
bude nutné provedení záchranného archeologického výzkumu, budou stavební i zemní práce
zastaveny v místě nálezu a nastalá situace bude řešena uzavřením dohody o provedení
záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění. Na základě tohoto Zákona vyplývá i povinnost stavebníka
plně hradit náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu.
Zahájení a termín provedení:
1) Zahájení do 3 dnů od zaslání objednávky a ohlášení výkopových prací stavby.
2) Doba trvání po celou dobu provádění zemních prací stavby. Náš předpoklad je cca
10 půldenních návštěv v průběhu zemních prací stavby. Cena bude pochopitelně
upravena dle skutečnosti.
3) V případě pozitivního archeologického zjištění budou archeologické situace
začištěny pracovníky archeologického výzkumu ( 1 asistent, 1 specialista a 2
pracovníci po dobu 5 dnů). Cena bude pochopitelně rovněž upravena dle
skutečnosti.
4) Po začištění a přípravě plochy s pozitivním archeologickým zjištěním může
následovat záchranný archeologický výzkum, jehož rozsah a předpokládané
náklady budou stanoveny na základě realizovaného záchranného archeologického
výzkumu formou odborného dohledu (předmětného díla).
Náklady: 74.020,- Kč + 21 % DPH. Předpokládané maximální náklady na tuto Variantu 2
jsou uvedeny v přiloženém rozpočtu, šedě vyznačené položky budou čerpány pouze v případě
pozitivního archeologického zjištění. Maximální náklady na provedení archeologického
výzkumu v případě negativního zjištění nepřesáhnou 34.020,- Kč + 21 % DPH. Cena za
vlastní dohled bude pochopitelně upravena dle skutečné doby provádění zemních prací
stavby.
Pokud byste chtěli zajistit záchranný archeologický výzkum naší společností a pokud s
některým z výše uvedených návrhů souhlasíte, vyzvěte naši kancelář (možno i telefonicky či
e-mailem na: kaspar@archaia.cz), abychom mohli připravit návrh Dohody či podklady k
objednávce. V takovém případě bychom Vás také požádali o projektovou dokumentaci či
zaměření stávajícího stavu, včetně průběhu inženýrských sítí v digitální podobě (Microstation
či Autocad - dwg či dgn soubory).
V případě dotazů či žádosti o konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.
S pozdravem

Přílohy:

1 x rozpočet na předběžný zjišťovací archeologický výzkum (Varianta 1)
1 x rozpočet na záchranný archeologický výzkum prováděný formou odborného dohledu (Varianta 2)
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Rozpočet na předběžný zjišťovací archeologický výzkum prováděný formou lineárních zjišťovacích sond (řezů)
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Praha 7 - Holešovice, Komunardů, U Uranie parc. č. 708/4
výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
funkce
vvkon

archeolog - terénní část yýzkumu
archeolog - zpracování výzkumu
asistent archeologického yýzkumu - terénní část výZkumu
asistent archeologického výzkumu - zpracování VÝzkurnu
specialista archeolo�ckého výzkumu - terénní část výzkumu
pracovník archeologického výzkumu - terénní část wzkumu
vedoucí laborant - zpracování výzkumu
1pracovník archeologického výzkumu - laborant - zpracování výzkumu
zázerrú (stavební buňka, sociální zařízení)
zemní práce stro;em (bagrování a zahrnutí zjišťovacích sond a fezó)
!geodetické práce - Laměferú vý:,Jrnmu a zpracování dokumentace
speciální posudky a analýzy - geologie, pedologie

počet
nracovníků

hodinová
sazba

počet dnu
oo 8 hod

celkem

I
I
I
I
I
1
I
I

540
540
360
360
260
190
320
190

IO
5

I

540

43 200,00 Kč
21 600,00 Kč
28 800,00 Kč
8 640,00 Kč
20 800,00 Kč
15 200,00 Kč
2 560,00 Kč
4 560,00 Kč
10 000,00 Kč
43 200,00 Kč
IO 000,00Kč
5 000,00Kč
I 440.00 Kč

-

-

10
3

10
10

1

3
10

-

-

-

rezerva
Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou
při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

Celkem

215 000,00 Kč

+21 % DPH
Celkem s DPH

260 150,00 Kč

Varianta 2
Rozpočet na záchranný archeologický výzkum prováděný formou odborného dohledu
a přípravy plochy pro následný 7.,áchranný archeologický výzkum pozitivruno archeologického nálezu
Praha 7 - Holešovice, Komunardů, U Uranie parc. č. 708/4
výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
Práce

počet

celkem

počet
návštěv

počet
pracovníkd

dohled v průběhu
zemních prací stavby

IO

I

archeolog

540,00 Kč

4

21 600,00 K1

tpráce v terénu. zá.:hrana a dokumentace ZJ1štených archeolog1ckých
Mtuacf (pffprova plochy pro záchranný archeologický výzkum)

5

J

360.0ÓK(

8

l4 400.00 Kl

5

I

26Q,00 KJ

8

1040000 Kt

5

2
I

as.istent arch
vfa)mmu
speciahsta arck.
vfalc,umu
1>racovníl< arch.
výzkumu
archeolog

190,00 Kč
540,00 Ke

8

IHOQJ)OKč

16

8 640,00 Kl

l

archeolog

360,00 Kč
360,00 Kč
540,00Kl

8
I

360,00 K,
2 880,00 Kl
540,00 Kl

vyhodnocení archeologického
výzkumu v pfípadě negativního
archeologického nálezu,
vypracování nálezové zprávy
evidence pam. oéče
adrrůnistrati va
vvoracování hlášení AU AV CR

-

funkce

-

-

I

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou
v průběhu prací pfi respektování maximální nepřekročitelné ceny.

hodinová
sazba

hodin

celkem

74 020,00Kč

+21 % DPH
Celkem s DPH

Šedě vyznačené položky budou čerpány pouze v případě pozitivního archeologického zjištění.
V případě negativmno archeologického zjištění maximální cena nepřesáhne 34.020,- Kč + 21 % DPH.
Celková cena bude upravena podle skutečně realizovaných návštěv na stavbě.

89 564,20 Kč

