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OBJEDNÁVKA  

na realizaci 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 

Čj. RML/        /        /Ne/361                                                                      ZAV:           /                                    

Objednatel:  Zhotovitel: Regionální muzeum v Litomyšli 

Název:  Název: Regionální muzeum v Litomyšli 

Sídlo:  Sídlo: Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl 

IČ: 

DIČ: 

název banky: 

č. účtu: 

tel.: 

email:  

IČ: 71191283 

specifikace služby: archeologický dohled na stavbě (1. fáze ZAV ) * viz. str. 2, definice pojmů 

        název stavby: 

katastrální území: 

             č. parcely: 

                     termín realizace stavby: 

  

      … 

      … 

      … 

     …. 

přílohy: 1. kopie stavebně-územních dokladů (územní nebo stavební rozhodnutí, ohlášení       

               2. situace znázorňující průběh stavby v rámci intra i extravilánu     

               3. řez z projektové dokumentace, ze kterého je zřejmý rozsah zemních prací  

                  (hloubka a šířka výkopu, atd.) 

               4. odborná vyjádření, apod. (pokud byla vydána a mají vliv na prováděný ZAV). 

Cena                             

 
 

místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace: 
  

                                                                                              

V ……………….. :   

 

     ……………………………..  

………………….                                                         

………………….                                                          

………………….    

        

 

 

 V   Litomyšli:           

                                   

 

                                   ……………………………..  

Mgr. René Klimeš                                                                                                        

ředitel                                                               

Regionální muzeum v Litomyšli 
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DEFINICE POJMŮ 

a) I. fáze záchranného archeologického výzkumu (dále jen I. FZAV) bude provedena formou odborných dozorů při zemních pracích. 

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. 

b) II. fáze záchranného archeologického výzkumu nastane v případě objevení archeologických situací v prostoru, kde proběhla I. FZAV, 

jde o vlastní archeologický výzkum zjištěných objektů, tzn. vybrání, zdokumentování, vyfotografování a geodetické zaměření 
archeologických situací (dále jen II. FZAV). Tato fáze následuje bezprostředně po I. FZAV a smluvní strany se zavazují, že v tomto 

případě vejdou v další jednání a náklady spojené s II. FZAV budou řešeny dodatkem k dohodě  ZAV  

c) III. fáze záchranného archeologického výzkumu zahrnuje zpracování nálezové zprávy z II. FZAV (zpracování zahrnuje laboratorní 
ošetření movitých nálezů z II. FZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, digitalizace zaměření, kresebná dokumentace 

vybraných movitých nálezů a zpracování nálezové zprávy podle pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.). Dále jen III. 

FZAV. Pokud nenastane II. FZAV, zahrnuje III. fáze zpracování situací zjištěných archeologickým dozorem, vyhotovení Expertního 
listu a případně odborné zprávy. 

 


