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Dodatek č. 1
k Dohodě o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumu
uzavřené podle ~ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
mezi smluvními stranami
Smluvní strany
Česká republika Akademie věd České republiky
se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
iČ: 60165171
zastoupená prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc., předsedkyní
—

ZIP o. p. S.
se sídlem Tomanova 3, 301 00 Plzeň
iČ: 26324105
zastoupená Mgr. Radkem Širokým, Ph.D., ředitelem
I.
Identifikace Dohody, k níž je dodatek sepsán
ZIP je na základě povolení Ministerstva kultury ČR č. j. 3573/3/2001 OPP organizací
oprávněnou k provádění archeologických výzkumů ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon“).
Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2013 Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů (dále jen Dohoda), jejímž předmětem je vymezení rozsahu
a stanovení podmínek pro provádění archeologických výzkumu podle ~ 21 odst. 2
zákona.
—

II.
Změny Dohody
Tento dodatek dále uvedeným zpusobem upravuje a mění tuto Dohodu:
Článek 4
Doba platnosti dohody
Odst. 4.1. Dohody se doplňuje a mění takto:
4.1. Tímto dodatkem se prodlužuje doba trvání Dohody do 9. 7. 2023.
Článek 5
Povinnost oprávněné organizace
Odst. 5.2. Dohody se upravuje a mění takto:
5.2. ZIP je povinna evidovat předepsaným zpusobem 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
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a badatelské archeologické výzkumy) podává v souladu s ~ 21 odst. 4 zákona Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR, Praha, v. v. i (dále jen „ARUP“) nejpozději 5 dnu po zahájení terénní
části výzkumu, informaci o neplánovaných zjištěních, náhodných nálezech dle ~ 23 odst. 2
zákona nejpozději 20 dnu po jejich učinění. Informace se podává zápisem do aplikace
„Archeologická mapa CR“.
Odst. 5.3. Dohody se upravuje a mění takto:
5.3. ZIP je povinna v souladu s ~ 21 odst. 4 zákona Po ukončení každého vlastního
archeologického výzkumu podat ARUP zprávu o jeho výsledcích, a to formou zápisu do
aplikace „Archeologická mapa CR“, a to nejpozději do 31. 3. kalendářního roku následujícího
Po roce, ve kterém byl výzkum ukončen. V případě dlouhodobých výzkumů odevzdává ZIP
průběžnou zprávu formou zápisu do aplikace „Archeologická mapa CR“, a to ve stejném
termínu.
Odst. 5.4. Dohody se upravuje a mění takto:
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 vyplněný zápis do aplikace „Archeologická mapa CR“. Jedno
vyhotovení nálezové zprávy se zavazuje předat ARUP v digitální podobě ve formátu PDF, a to
nejpozději do 31. 3. roku následujícího po kalendářním roku, ve kterém by zpráva vyhotovena.
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 CR. ZIP se zavazuje
nálezovou zprávu vyhotovit nejpozději do tří let od ukončení terénní části příslušného
archeologického výzkumu. Termín pro odevzdání nálezové zprávy muže být v odůvodněných
případech prodloužen maximálně o 3 roky. O toto prodloužení musí ZIP písemně požádat AV
CR nejpozději 6 měsícu před uplynutím řádného termínu. Rozhodnutí o prodloužení
i s odůvodněním obdrží ZIP písemnou formou nejpozději tři měsíce před uplynutím řádného
termínu.
Odst. 5.6. Dohody se upravuje a mění takto:
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), a to na úrovni pověřené fyzické osoby
garantující odbornou zpusobilost oprávněné organizace dle znění ~ 21 odst. 3 zákona (tj.
archeologa).
Článek 6
Závazky AV ČR
Doplňuje se nový odst. 6.7.:
6.7. AV ČR umožní ZIP bezplatný přístup do aplikace „Archeologická mapa ČR“.
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