Dohoda
o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů
uzavřená podle ~ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
mezi smluvními stranami
1)

Česká republika Akademie věd České republiky
se sídlem Národní 1009/3, 111 42 Praha I
lČ: 60165171
zastoupená prof. Ing. Jiřím Drahošem, DrSc., dr. h. c., předsedou AV ČR
(dále jen „AV ČR«),
-

a
2)

ZIP o.p.s.
se sídlem Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň Jižní Předměstí
lČ: 26324185
zastoupená Mgr. Radkem Sirokým, Ph.D., ředitelem
(dále Jen „ZIP“)
-

níže uvedeného data, jak následuje:
Vzhledem k tomu, že ZIP Je na základě povolení Ministerstva kultury ČR č.j. 3573/3/2001
OPP organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů ve smyslu zák. č. 20/1 987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon“),
—

dohodly se smluvní strany takto:
Článek I
Pojmy a definice
Pojmy užívané v této smlouvě mají význam uvedený níže:
1.1 záchranné archeologické výzkumy mají za cíl záchranu a dokumentaci bezprostředně
ohrožených archeologických nemovitých a movitých nálezů a jsou vyvolány stavební či jinou
činností na území s archeologickými nálezy ve smyslu znění ~ 22 odst. 2 zákona;
1.2 badatelské archeologické výzkumy mají za cíl získání nových odborných informací o území
s archeologickými nálezy nebo také (dle použité metody výzkumu) získání movitých
archeologických nálezů; jsou to takové výzkumy, které nebyly vyvolány stavební či jinou
činností na území s archeologickými nálezy dle ~ 22 odst. 2 zákona.
Článek 2
Předmět dohody
2.1 Předmětem této dohody je vymezení rozsahu a stanovení podmínek pro provádění
archeologických výzkumů podle ~ 21 odst. 2 zákona na vymezeném území.
2.2 ZIP se ve shodě s ustanovením ~ 22 odst. 2 zákona zavazuje vykonávat veškeré činnosti
spojené s prováděním archeologických výzkumů výhradně na principu neziskovosti.
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Článek 3
Věcný a územní rozsah výzkumu
3.1 ZIP může provádět záchranné archeologické výzkumy, a to na základě dohody se
stavebníkem ve smyslu zákona.
3.2 V případě těch badatelských archeologických výzkumů, které mají za cíl získání movitých
archeologických nálezů jinak, nežli pouhým sběrem z povrchu terénu (tj. destruktivními
metodami), se ZIP zavazuje oznámit záměr provádět takový výzkum AV ČR a zároveň se
zavazuje vyčkat se zahájením výzkumu do obdržení písemného stanoviska AV CR k tomuto
záměru. AV ČR se k záměru vyjádří zejména s ohledem na ochranu archeologického
dědictví dle znění ~ 21 odst. I zákona a dle čI. 4 odst. (ii) Úmluvy o ochraně
archeologického dědictví Evropy (ETS 143), tzv. Maltské konvence. Vyjádření se
vypracovává vždy pro jednotlivý archeologický výzkum, a to na základě písemného
oznámení, jehož aktuální vzorová verze je dostupná na webových stránkách AV ČR. AV
ČR se zavazuje vypracovat příslušné vyjádření do 30 dnů od obdržení žádosti.
3.3 ZIP je oprávněna provádět archeologické výzkumy výhradně na správním území
Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského kraje a v Praze.
Článek 4
Doba platnosti doh~dy
4.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let.
4.2 Doba trvání této dohody může být prodlužována vždy o 5 let, a to za podmínek, že ZIP o
prodloužení písemně požádá nejméně 6 měsíců předem a zároveň v průběhu 2 let před
uplynutím doby trvání nedojde ze strany ZIPu k žádnému porušení povinností stanovených
ZIPu touto dohodou nebo platným zákonem o státní památkové péče (v dóbě uzavření této
dohody č. 20/1 987 Sb.). O prodloužení doby trvání musí být vždy sepsán písemný dodatek.
Článek 5
Povinnosti oprávněné organizace
5.1 ZIP se zavazuje v souladu s ~ 21 odst. 2 a 3 zákona garantovat profesionální úroveň své
práce a prohlašuje, že:
a) ke dni uzavření této dohody disponuje fyzickými osobami v pracovněprávním vztahu,
které mají pro odborné provádění archeologických výzkumů zákonem požadovanou
odbornou kvalifikaci, tj. ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném
magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii
a 2 roky odborné praxe;
b) tuto personální způsobilost bude garantovat Po celou dobu platnosti této dohody;
c) disponuje potřebným laboratorním zařízením, pracovními a depozitárními prostory
a souvisejícím technickým vybavením odpovídajícím územnímu rozsahu dohody a dále
rozsahu archeologických metod, které bude pro plnění z toho plynoucích úkolů
bezprostředně používat.
d) zajistí, aby fyzické osoby garantující odbornou způsobilost oprávněné organizace
v souladu s ~ 21 odst. 3 zákona, které jsou k této organizaci v pracovněprávním či jiném
obdobném vztahu, nebyly současně v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu
k vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy
provádět, ve smyslu ~ 22 odst. I zákona, nebo ke stavebníkovi ve smyslu ~ 22 odst. 2
zákona a aby tak nedocházelo ke střetu zájmů;
5.2 ZIP je povinna evidovat předepsaným způsobem všechny vlastní terénní výzkumy, při nichž
dochází k zásahům do terénu nebo k povrchovému sběru nálezů. Informaci o
naplánovaných terénních akcích (záchranné archeologické výzkumy dle ~ 22 odst. 2 zákona
a badatelské archeologické výzkumy) podává v souladu s ~ 21 odst. 4 zákona
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha, v. v. i (dále jen „ARÚ«), nejpozději 5 dnů
Po zahájení terénní části výzkumu, informaci o neplánovaných zjištěních, náhodných
nálezech dle ~ 23 odst. 2 zákona nejpozději 20 dnů po jejich učinění. Informace se podává
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na formuláři „Oznámení o zahájení archeologického výzkumu“, který je dostupný na
webových stránkách AV CR.
5.3 ZIP je povinna v souladu s ~ 21, odst. 4 zákona po ukončení každého vlastního
archeologického výzkumu podat ARU zprávu o jeho výsledcích, a to formou řádně
vyplněného formuláře „Zpráva o archeologické akci“ (v rámci systému jednotné
Archeologické databáze Čech), který je dostupný na webových stránkách AV ČR, a to
nejpozději do 31. 3. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl výzkum
ukončen. V případě dlouhodobých výzkumů odevzdává ZIP průběžnou „Zprávu o
archeologické akci“ jednou za kalendářní rok, a to ve stejném termínu. ZIP bere na vědomí,
že základní údaje obsažené v příslušné „Zprávě o archeologické akci“ budou v tištěné nebo
elektronické podobě zveřejněny v periodiku Výzkumy v Čechách.
5.4 ZIP se zavazuje zpracovat výsledky každého archeologického výzkumu do nálezové
zprávy. V případě, že při výzkumu nebyly odkryty nemovité archeologické nálezy a
z výzkumu nepochází žádná kresebná, fotografická ani geodetická dokumentace, postačí
jako ekvivalent nálezové zprávy řádně vyplněná „Zpráva o archeologické akci“. Jedno
vyhotovení nálezové zprávy se zavazuje předat ARU v tištěné podobě, a to nejpozději do
31.3. roku následujícího po kalendářním roku, ve kterém byla zpráva vyhotovena. Pokud
některé součásti nálezové zprávy nelze z technických důvodů předat v tištěné podobě, lze je
Po dohodě s odpovědným pracovníkem nahradit digitální formou. Po dohodě lze rovněž
odevzdat i digitální data nad rámec nálezové zprávy. Nálezová zpráva má závaznou
strukturu, která je k dispozici na webových stránkách AV ČR. ZIP se zavazuje nálezovou
zprávu vyhotovit nejpozději do tří let Od ukončení terénní části příslušného archeologického
výzkumu. Termín pro odevzdání nálezové zprávy může být v odůvodněných případech
prodloužen maximálně o 3 roky. O toto prodloužení musí ZIP písemně požádat AV ČR
nejpozději 6 měsíců před uplynutím řádného termínu. Rozhodnutí o prodloužení
i s odůvodněním obdrží ZIP písemnou formou nejpozději tři měsíce před uplynutím řádného
termínu.
5.5 ZIP bere na vědomí, že dnem odevzdání nálezové zprávy počíná běžet lhůta pěti let
nezbytná pro vědecké zpracování výsledků. Po uplynutí této lhůty bude text nálezové zprávy
i další poskytnutá dokumentace realizovaného archeologického výzkumu v souladu s ~ 1
odst. 2 zákona předmětem studia a bude tak veřejně přístupná. Před uplynutím této lhůty
budou text nálezové zprávy a další dokumentace poskytnuty třetí osobě jen se souhlasem
ZIP.
5.6 ZIP se zavazuje při své činnosti souvisící s obsahem této dohody aktivně usilovat o
součinnost s ostatními oprávněnými organizacemi, zejména v rámci příslušné regionální
archeologické komise (archeologických komisí) podle odst. 3.3 této dohody, a to na úrovni
pověřené fyzické osoby garantující odbornou způsobilost oprávněné organizace dle znění ~
21 odst. 3 zákona (tj. archeologa).
5.7 ZIP svolá odbornou komisi, je-Ii to nutné k posouzení závažných skutečností souvisejících s
prováděním jí realizovaných archeologických výzkumů, zejména za účelem posouzení
metodiky a průběhu archeologického výzkumu. Poskytne jí veškerou potřebnou součinnost
nutnou ke kvalifikovanému posouzení předmětu jednání, zejména umožní členům komise
přístup na plochu příslušného výzkumu a zabezpečí dostupnost projednávané skutečnosti
(příslušné nemovité památky, její terénní situace, dále movitých nálezů, relevantní
dokumentace atd.) a doporučení komise zohlední v dalším průběhu příslušného
archeologického výzkumu. ZIP se zavazuje do odborné komise přizvat zástupce AV CR a
oprávněných organizací působících v daném regionu, další odborníky, popř. zástupce
orgánů státní správy a samosprávy, orgánů státní památkové péče nebo zástupce vlastníka
(správce, uživatele) nebo stavebníka (ve smyslu ~ 22 odst. I a 2 zákona). ZIP svolá
odbornou komisi také na návrh AV ČR či regionální archeologické komise.
5.8 ZIP se zavazuje Po celkovém zpracování archeologických movitých nálezů vyzvat jejich
vlastníky k převzetí nálezů včetně odpovídající dokumentace ve smyslu ~ 23a zákona
5.9 ZIP je povinna zajistit dočasné uložení archeologických nálezů z jí prováděných
archeologických výzkumů v takových podmínkách, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě či
ke znehodnocení jejich vypovídací hodnoty, a to až do doby jejich předání jejich vlastníkovi,
resp. do příslušné sbírkotvorné organizace dle odst. 5.8 tohoto článku. Zároveň se zavazuje
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zpřístupnit uložené archeologické nálezy z jí prováděných archeologických výzkumů,
pověřenému zástupci (zástupcům) AV ČR či MK ČR k případné kontrole způsobu jejich
dočasného uložení.
5.10 ZIP se zavazuje zpřístupnit za účelem vědeckého výzkumu movité archeologické nálezy
z jí prováděných archeologických výzkumů včetně související dokumentace osobě či
osobám, splňujícím kvalifikační předpoklady dle znění ~ 21 odst. 2 a 3 zákona, a to
nejpozději po uplynutí doby 5 let ode dne odevzdání nálezové zprávy. Tato lhůta se netýká
movitých nálezů, které jsou v té době prokazatelně předmětem vědeckého výzkumu, např.
grantového projektu.
5.11 ZIP se zavazuje aktivně spolupracovat s AV ČR a podílet se na vytváření a uplatňování
systému směřujícího k ochraně archeologického dědictví ČR (prostorová identifikace
archeologických nálezů, zpracování návrhů na prohlášení archeologických nálezů a lokalit
za kulturní památku, revize lokalit zapsaných ve státním seznamu kulturních památek ČR,
apod.).
5.12 ZIP je povinna oznámit AV CR neprodleně všechny změny, které by ohrozily její
způsobilost garantovat profesionální úroveň své práce zejména ve smyslu odst. 5.1. této
dohody.
5.13 ZIP se zavazuje Po ukončení platnosti dohody splnit veškeré povinnosti a smluvní závazky
plynoucí ze zákona i z této dohody, a to do 5 let od data ukončení platnosti dohody.
Zejména se zavazuje dokončit a předat ARU všechny „Zprávy o archeologické akcľ‘ a
nálezové zprávy jí provedených archeologických výzkumů konaných v době platnosti
dohody.
.

Článek 6
Závazky AV CR
6.1 AV ČR umožní ZIP bezplatný přístup do archivní databáze „Archeologická databáze Čech“
a poskytne jí bezplatně příslušnou aplikaci nutnou k využívání této elektronické databáze.
ZIP bere na vědomí, že tato data nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytnout
třetí osobě ani je využít ve svůj prospěch či prospěch třetích osob a nesmí je použít
v rozporu s právními předpisy.
6.2 AV ČR umožní zaměstnancům ZIP bezplatný přístup do svých odborných knihoven.
6.3 AV ČR se zavazuje archivovat tištěné i digitální dokumenty předané ZIP v dohodnuté
podobě s maximálním využitím svých technických možností.
6.4 AV ČR umožní ZIP za podmínek stanovených směrnicí ARU přístup k dokumentům
uloženým v digitálním archivu. Ani V tomto případě nesmí ZIP tato o data poskytnout třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu AV ČR, ani je využít ve svůj prospěch či
prospěch třetích osob a nesmí je použít v rozporu s právními předpisy.
6.5 AV ČR poskytne ZIP na požádání digitální kopie těch dokumentů z digitálního archivu,
které jí byly ZIP poskytnuty.
6.6 AV CR poskytne podle svých možností bezplatně ZIP konzultační a metodickou pomoc ve
věcech souvisejících s plněním závazků podle této dohody.

Článek 7
Odstoupení od dohody
7.1 Poruší-li kterákoliv ze smluvních stran závazky vyplývající pro ni z této dohody, je druhá
smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
7.2 Poruší-li závazky vyplývající pro ni z této dohody ZIP, zejména neplní-li opakovaně
některou z povinností vyplývajících pro ni z ustanovení čI. 5 této dohody, upozorní ji AV ČR
na neplnění povinností vyplývajících z této dohody a stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění
nedostatků.
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7.3 Neodstraní-li ZIP ve stanovené lhutě zjištěné nedostatky, má AV ČR právo odstoupit od
této dohody a současně předložit Ministerstvu kultury České republiky návrh, aby bylo ZIP
odebráno oprávnění k provádění archeologických výzkumů podle ~ 21 odst. 2 zákona.
7.4 Po dobu odstraňování zjištěných nedostatků nebudou ZIP uzavírány nové dohody o
provedení archeologických výzkumu dle ~ 22 odst. I zákona. Dokončeny smí být pouze
archeologické výzkumy, na které byla před datem doručení výzvy k napravení závadného
stavu při plnění závazků plynoucích z dohody uzavřena dohoda dle znění ~ 22 odst. I
zákona.
7.5 Odstoupení od dohody nabývá účinnosti posledním dnem měsíce, ve kterém bylo smluvní
straně porušující závazky z této dohody, doručeno písemné oznámení o odstoupení od této
dohody.
Článek 8
Další ustanovení
8.1 AV ČR tímto bere zpět svou výpověď ze dne 22.12.2010 udělenou z Dohody o rozsahu a
podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené dne 27.10.2006 mezi AV ČR a
ZIP a ZIP se zpětvzetím této výpovědi souhlasí.
8.2 Tato dohoda nahrazuje ke dni své účinnosti předchozí Dohodu o rozsahu a podmínkách
provádění archeologických výzkumů uzavřenou dne 27.10.2006 mezi AV ČR a ZIP.
8.3 Obě smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody jsou vypořádány veškeré
případné právní nároky vzniklé v souvislosti s výpovědí ze dne 22.12.2010 udělené ze
strany AV ČR z Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze
dne 27.10.2006, a to jak v souvislosti s podáním předmětné výpovědi ze strany AV ČR, tak
s činností ZIP v době po udělení této výpovědi.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
9.1 Pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními
stranami vzniklé v souvislosti s uzavřením této dohody, ale touto dohodou neupravené,
platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
9.2 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.3 Tato dohoda může být v případě změněných podmínek měněna či upravována. Změny
a doplňky je možné provádět pouze písemnými dodatky, které podepíší obě smluvní strany.
9.4 Tato dohoda je podepsána v 5 vyhotoveních. Každé z nich má platnost originálu. ZIP
obdrží 2 vyhotovení a AV ČR 3 vyhotovení.

VPrazedne

VPlznidne

za Českou republiku Akademii věd ČR

za ZIP o.p.s.

prof. Ing. Jiří Drahoš,

Mgr. Radek Siroký, Ph.D.

předseda AV ČR
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