
DODATEK č. 1

k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu staveniště sídla NKÚ,
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů za použití § 22 zákona č. 20/1987, o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů („dále je „Dodatek“)

Smluvní strany

Číslo smlouvy Zhotovitele Číslo smlouvy Objednatele

A1/2019 1/100/2019

ARCHAIA Praha z.ú.

 (dále jen „Zhotovitel“)

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

(dále jen „Objednatel“)

Se sídlem: Vratislavova 22/20, 
128 00 Praha 2 

Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 
170 04 Praha 7

Zastoupený: Mgr. Vojtěch Kašpar Jejímž jménem 
jedná:

PhDr. Radek Haubert

Funkce: ředitel Ústavu Funkce: vrchní ředitel správní sekce

Kontaktní osoba: Jan Jeřáb Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Bednář

Funkce: archeolog Funkce: vedoucí oddělení investiční 
výstavby

Tel.: +420 606 728 374 Tel.: +420 233 045 135

E-mail: jan.jerab@archaia.cz E-mail: vladimir.bednar@nku.cz

IČO: 26701227 IČO: 49370227

DIČ: CZ26701227 DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení ČSOB Praha 1 Bankovní spojení ČNB Praha 1

Číslo účtu: 182850830/0300

Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

U Městského soudu v Praze 
v rejstříku ústavů v odd. U 
vložka č. 722

Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

Nezapsán

uzavírají tento Dodatek k Dohodě, uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 1. 2019.
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Preambule

1. Zhotovitel provedl pro Objednatele předběžný zjišťovací archeologický výzkum před zahájením 
výstavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na parcele č. 708/4 v katastrálním 
území Praha – Holešovice. Archeologický výzkum neprokázal přítomnost archeologických 
památek či situací. Kompletní výsledky výzkumu jsou uvedeny v Nálezové zprávě ze dne 25. 3. 
2019.

2. Staveniště pro výstavbu sídla NKÚ je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a je stanovená povinnost 
před či v průběhu výstavby provést záchranný archeologický výzkum formou odborného dohledu. 

3. Požadavek na záchranný archeologický výzkum prováděný formou dohledu v průběhu zemních 
prací stavby obsahuje podle čl. I. bod. 1.3.3.2. Dohody a je obsažen v Nálezové zprávě Zhotovitele 
ze dne 25. 3. 2019.

I. Předmět Dodatku

Zhotovitel provede pro Objednatele záchranný archeologický výzkum formou odborného dohledu a 
následný záchranný archeologický výzkum v případě pozitivního archeologického nálezu malého 
rozsahu na staveništi sídla NKÚ na parcele č. 708/4 v katastrálním území Praha – Holešovice.

II. Doba plnění

Předmět plnění bude proveden před výstavbou sídla NKÚ (hloubení stavební jámy) a v jejím průběhu.

III.Cena plnění

1. V případě negativního archeologického zjištění nepřesáhne cena částku 50 760 Kč bez DPH, 
tj. 61 420 Kč včetně DPH.

2. V případě pozitivního archeologického zjištění cena nepřesáhne částku 146 440 Kč bez DPH, 
tj. 177 192 Kč včetně DPH.

3. Předpokládané náklady na předmět plnění jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku.  Celková 
cena za poskytování předmětu plnění je stanovena jako nejvýše přípustná. V celkové ceně 
jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady Zhotovitele. Žádné další ani související náklady 
nebudou Objednatelem uhrazeny, s výjimkou změny sazby DPH. 

IV.Součinnost

1. Součinnost k plnění předmětu Dodatku podle čl. I. zajistí za Objednatele v následujících 
bodech správce stavby, kterým je společnost PM6 s. r. o. Pověřenými osobami za správce 
stavby jsou Ing. Vít Červený (v.cerveny@pm6.cz) a Ing. Alena Manová (a.manova@pm6.cz). 
Správce stavby za Objednatele zajistí: 

a. písemné (možno i e-mailem na praha@archaia.cz) oznámení Zhotoviteli přesného 
termínu zahájení jednotlivých etap zemních prací v rámci stavby, a to alespoň tři 
pracovní dny předem (každou konkrétní etapu zvláště),

b. odborný dohled nad statikou výkopů a objektů přiléhajících k místu provádění 
archeologického výzkumu,

c. podmínky pro dodržení BOZP na staveništi,
d. poskytnutí součinnosti Zhotoviteli nutné k provedení díla, jakož i všech jemu 

dostupných informací o inženýrských sítích, které se na předmětné ploše nacházejí,
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e. Zhotoviteli nerušené provádění výkopových  prací souvisejících bezprostředně 
s prováděním archeologického výzkumu na plochách určených k provedení 
záchranného archeologického výzkumu; zástupce Zhotovitele bude během provádění 
zemních prací oprávněn upřesňovat rozsah zemních prací, zejména jejich hloubku,

f. Zhotoviteli nerušené provádění archeologického výzkumu a bezpečný a 
bezproblémový přístup k plochám výzkumu, a to po celou dobu provádění zemních 
prací stavby.

2. Zhotovitel neodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy v rámci výkopových prací 
souvisejících bezprostředně s prováděním archeologického výzkumu na plochách určených 
k provedení záchranného archeologického výzkumu.

3. V případě ojedinělého nálezu malého rozsahu bude jeho záchrana a dokumentace provedena 
v rozsahu tohoto Dodatku jakožto součást předmětného díla. Stavební práce budou v tomto 
případě zápisem ve stavebním deníku zastaveny v místě nálezu na dobu nutnou k provedení 
záchranného archeologického výzkumu, a to po dobu minimálně jednoho až maximálně tří 
po sobě jdoucích pracovních dnů následujících po dni, kdy k nálezu došlo.

4. Během provádění díla bude Zhotovitel evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení 
pracovníků přítomných na archeologickém výzkumu. Takto Zhotovitelem vedené záznamy 
budou podkladem pro fakturaci.

5. V případě, že na předmětné ploše dojde k objevu takového množství archeologických 
památek, k jejichž záchraně a dokumentaci bude nutné provedení záchranného 
archeologického výzkumu, jehož rozsah bude větší nežli rozsah díla specifikovaný 
v příloze k tomuto Dodatku, budou stavební i zemní práce zastaveny v místě nálezu a 
nastalá situace bude řešena uzavřením nového Dodatku o provedení záchranného 
archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění.

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha Předpokládané náklady na záchranný 
archeologický výzkum prováděný formou odborného dohledu a následný záchranný 
archeologický výzkum pozitivního archeologického nálezu malého rozsahu.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Tato Smlouva je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými 

podpisy. 

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

  



Příloha

Předpokládané náklady na záchranný archeologický výzkum prováděný formou odborného dohledu a následný 
záchranný archeologický výzkum pozitivního archeologického nálezu malého rozsahu.

  
Počet 

návštěv Počet pracovníků
Hod. 
sazba

Počet 
hod Celkem

návštěva na stavbě, dohled 10 1 archeolog 540,00 Kč 8 43 200,00 Kč
v průběhu skrývky či    
hloubení stavební jámy       

práce v terénu a  5 1 vedoucí archeolog 540,00 Kč 8 21 600,00 Kč
dokumentace zjištěných 5 1 asistent arch. 360,00 Kč 8 14 400,00 Kč
archeologických situací   výzkumu    

  5 1 specialista arch. výzkumu 260,00 Kč 8 10 400,00 Kč

    pracovník arch. výzkumu 190,00 Kč  0,00 Kč
keramická laboratoř 1 1 vedoucí laborant 320,00 Kč 8 2 560,00 Kč

  1 1 specialista arch. výzkumu 260,00 Kč 8 2 080,00 Kč

  2 1 pracovník arch. výzkumu 190,00 Kč 8 3 040,00 Kč
geodetické zaměření      20 000,00 Kč
vyhodnocení archeologického   - 1 archeolog 540,00 Kč 40 21 600,00 Kč
 výzkumu v případě pozitivního        
archeologického nálezu, 
rešerše        
v archeo. archivech, 
vypracování        
závěrečné nálezové zprávy        
vyhodnocení archeologického   - 1 archeolog 540,00 Kč 8 4 320,00 Kč
 výzkumu v případě 
negativního        
archeologického nálezu,        
vypracování nálezové zprávy        
evidence pam. péče -   360,00 Kč 2 720,00 Kč
administrativa -   360,00 Kč 4 1 440,00 Kč
vypracování hlášení AÚ AV ČR - 1 archeolog 540,00 Kč 2 1 080,00 Kč

celkem
146 440,00 

Kč
Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou   + 21 % DPH

v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny. celkem s DPH
177 192,40 

Kč

Celková cena bude upravena podle skutečně realizovaných návštěv na stavbě.
V případě negativního archeologického zjištění maximální cena nepřesáhne 50.760,- Kč + 21 % DPH.
Šedě vyznačené položky budou čerpány pouze v případě pozitivního archeologického zjištění.
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