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LABR_YS o.p.s.
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158 00 Praha 13 — Nové Butovice
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Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 19.06.2017

8479/2017 MK 40418/2017 OPP

z 13.6.2017 MK-S 7302/2017 OPP

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 1116/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo kultury obdrželo dne 14. 6. 2017 žádost LABRYS o.p.s., Mezi školami

2321/95, 158 00 Praha 13 — Nové Butovice, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu kinformacím, „ohledně oprávnění společnosti SYRAKUS z.s.

(dříve o.s.) IC: 2273328 ".

Konkrétně jsou požadovány následující informace:

I) „Žádáme o poskytnutí všech oprávnění kprovádění archeologických výzkumů (podle
zákona 20/1987 Sb.), které byly společnosti SYRAKUS, z.s. za dobu její existence

uděleny.

2) Žádáme o poskytnutí všech Dohod s AVČR Qwdle zákona č. 20/198 7 Sb.), které
se společností SYRAKUS, z.s. za dobujejí existence uzavřeny

3) Pokud byla platnost některého zpovolení nebo dohody sAVČR přerušena nebo

obnovena popřípadě pokud společnost pozbyla nebo získala oprávnění nebo dohody
s A VČR, žádáme Vás oposkytnutí dokumentu, na jehož základě se tak stalo.

Ministerstvo kultury žádost posoudilo a

a) informaci uvedenou pod bodem 1) podle © 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „InfZ“)

poskytuje

u

byly
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Ministerstvo kultury
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formou fotokopií rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 18. 12. 2015, č.j. MK

74176/2015 OPP, sp.zn. MK-S 1404/2015 OPP; rozhodnutí Ministerstva kultury ze

dne 18. 3. 2013, \��r���qg��m MK 12409/2013 OPP, sp. zn. MK-S 18938/2013 OPP;
rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 23. 5. 2011, č.j. MK 22193/2011, sp.zn. MK-S

1136/2011 OPP; a rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 30. 4. 2009, č.j.
15946/2008.

Uvedená rozhodnutí Ministerstva kultury byla vydávána vždy na dobu určitou tak, jak
je uvedena ve výroku těchto rozhodnutí.

b) Žádost o ínfonnaci uvedenou pod bodem 2), podle 5 14 odst. 5 písm. c) InfZ

Důvodem pro odložení žádosti o informaci uvedenou pod bodem 2) je skutečnost, že

požadovaná informace, tedy dohody uzavřené mezi Akademií věd ČR a společností

SYRAKUS, z.s., se nevztahuje k působnosti Ministerstva kultury, tak jak to stanoví © 2 odst.

1 InfZ.

Předmětná dohody jsou sice uzavírány ve smyslu š 21 odst. 2 zákona č. 20/ 1987 Sb., o

státní památkové péči, ve znění pozděj ších předpisů, jde však o dvoustranný právní akt, jehož
účastníkem jsou výlučně pouze Akademie věd ČR a tzv. oprávněné organizace, vdaném

případě společnost SYRAKUS, z.s., nikoliv Ministerstvo kultury.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Ministerstva

kultury podat stížnost dle ý“ I 6a InfZ, a to na výše uvedené adrese

ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížností bude rozhodovat ministr

kultury.

Příloha: dle textu

MINISTERSTVO KULTURY

Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha l- Malá Strana

uč: 00023671 4

odbor ury

odkládá.



Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

V Praze dne 18. prosince 2015

č.j.: MK 74176/2015 OPP

sp. zn. MK-S 1404/2015 OPP

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155

E-mail:

Ministerstvo kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodlo ve věci

žádost; občanského sdružení Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova 1026/6, 110 00 Praha l

Nové Město, o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů, takto:

Ministerstvo kultury v řízení, jehož účastníkem je

Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova 1026/6, 110 00 Praha - Nové Město,

podle ustanovení 521 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, znění

pozděj ších předpisů (dále též „zákon o státní památkové péči?, uděluje žadateli

Pro provádění archeologických výzkumů stanoví Ministerstvo kultury po dohodě

s Akademií věd České republiky (dále těž „AV CR“) níže uvedené podmínky:

l. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí uzavře Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova

1026/6, 110 OO Praha 1 - Nové Město (dále též „oprávněná organizace“) podle
ustanovení š 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči dohodu o rozsahu a

podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd České republiky.
Oprávněná organizace bude po celou dobu platnosti uděleného povolení

karcheologickým výzkumům v souladu s ustanovením š 21 odst. 3 zákona o státní

památkové péči disponovat:
0 odborně kvalifikovanými fyzickými osobami v počtu, odpovídajícím rozsahu

předpokládané činnosti (zejména ve vztahu k územnímu rozsahu povolení),
0 kapacitně a technicky vyhovujícím laboratorním zařízením a prostory nezbytně

nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů a

1

p o v o l e n í k provádění archeologických výzkumů .
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současně pro dočasné uložení movitých nálezů, pocházejících

z archeologických výzkumů (zejména s ohledem na územní rozsah povolení).

Oprávněná organizace bude bez prodlení informovat Ministerstvo kultury o jakékoliv

změně, která by mohla ohrozit naplňování uvedených zákonných požadavků, zejména

o tom, že nadále (byť dočasně) nedisponuje fyzickou osobou, schopnou vést

archeologický výzkum, která zároveň splňuje zákonem stanovené kvaliňkační

předpoklady, nebo o ztrátě schopnosti zajistit dočasné uložení archeologických

movitých nálezů tak, aby nedošlo kohrožení jejich existence či ztráty vypovídací

schopnosti.
3. Oprávněná organizace

bude v souladu s Úmluvou o ochraně archeologického kulturrnho dědictví Evropy
(č. 99/2000 Sb.m.s.) a s ustanovením š 21 odst. l zákona o státní památkové péči

předem konzultovat s územně příslušným archeologickým ústavem AV ČR

provádění archeologických výzkumů, které nebyly vyvolány stavební či jinou
činností ve smyslu ustanovení š 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči (tzv.

badatelských),

spolupracovat s AV smyslu ustanoveni š 3 odst. 1 zákona o státní

památkové péči při přípravě návrhů na prohlášení věci za kulturní památku,

podávaných Ministerstvu kultury.
4. Oprávněná organizace v souladu s ustanovením š 21 odst. 4 zákona o státní

památkové péči a zněním dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických

výzkumů:

oznámí územně příslušnému archeologickému ústavu AV ČR zahájení každého

archeologického výzkumu standardizovanou formou, a to v termínu, stanoveném

dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,

podá územně příslušnému archeologickému ústavu AV ČR zprávu o výsledcích

archeologického výzkumu formou Zprávy o archeologické akci a Nálezově zprávy,

a to do 3 let od ukončení terénní části archeologického výzkumu, není-li tento

termín dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů

upraven jinak.

Zahájení archeologických výzkumů na území, prohlášeném za kulturní památku,

národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu, oznámí

oprávněná organizace ve smyslu ustanovení š 21 odst. 4 zákona o státní

památkové péči Národnímu památkovému ústavu, se sídlem Valdštejnské náměstí

3, 118 01 Praha l, jemuž také oprávněná organizace podá zprávu o jejich
výsledcích.

5. Oprávněná organizace zajistí ve smyslu ustanovení š 23a odst. 3 zákona o státní

památkové péči zpracování movitých archeologických nálezů do podoby, která se

slučuje se stavem, kdy je budou moci sbírkotvomé organizace krajů, státu či obcí

převzít podle navazující platné legislativy (zejm. zákon č. 122/2000 Sb.).

6. Oprávnění k provádění archeologických výzkumů se uděluje pro území Středočeského

kraje.
7. Oprávnění k provádění archeologických výzkumů se uděluje na dobu tří let, s platností

od 25. května 2015.

Odůvodnění

ČR ve



Ministerstvo kultury obdrželo dne 2. února 2015 žádost občanského sdružení Syrakus,
o.s., se sídlem Havlíčkova 1026/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále též „žadatel“), o

prodloužení povolení k provádění archeologických výzkumů podle ustanovení š 21 odst. 2
zákona o státní památkové péči. Zákon o státní památkové péči nezná pojem prodloužení
povolení kprovádění archeologických výzkumů, proto byla žádost Ministerstvem kultury
posouzena podle jejího obsahu jako žádost o udělení nového povolení kprovádění
archeologických výzkumů dle š 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči.

Vžádosti datované dne 2 února 2015 žadatel mj. uvádí, že uvedl, že vzhledem k

neměnnosti stavu organizace odkazuje na podklady doložené v předchozím řízení

zakončeném rozhodnutím č.j. MK 12409/2013 OPP. Jedná se de facto o doklady zaslané

Ministerstvu kultury k řízení, které bylo zakončeno rozhodnutím č.j. 15946/2008 z 30. dubna

2009, kterým bylo žadateli uděleno oprávnění k provádění archeologických výzkumů na

území Středočeského kraje na dobu 2 let. Na tyto podklady odkázal i v řízení, které bylo
zakončeno rozhodnutím č.j. MK 22193/2011 OPP ze dne 23. května 2011, kterým bylo
žadateli uděleno oprávnění k provádění archeologických výzkumů na území Středočeského

kraje na dobu 1 roku. Z důvodu, že odkazované podklady a informace z nich vyplývající,
zejména v oblasti fyzických osob - odborných garantů občanského sdružení - lVIinisterstvo

kultury nepovažovalo nadále za aktuální, vyzvalo žadatele k poskytnutí aktuálních dokladů ve

smyslu š 21 odst. 3 památkového zákona a š 45 odst. 2 správního řádu.

Žadatel uvedl v předchozích žádostech předpokládaný rozsah prací:
1. kompletní zajištění terénních, technických, dokumentačních a laboratorních prací
při archeologických výzkumech,

2. provádění stavebně historických výzkumů na historických objektech a ohrožených
lokalitách,

3. publikační, přednášková a vzdělávací činnost pro odbornou a laickou veřejnost,
4. zajištění odborných analýz,
5. vybudování osvětové-kulturního centra, pořádání výstav,
6. restaurování a konzervování předmětů historické povahy,
7. badatelská činnost ve spolupráci s vědeckými institucemi,
8. využití grantů k prohloubení odborného potenciálu sdružení.

Žadatel žádá o povolení k provádění archeologických výzkumů pro území

Středočeského kraje.
Odbornost provádění archeologických výzkumů bude zajišťovat dále uvedený

pracovník u něhož žadatel dokládá zákonem o státní památkové

péči požadované vzdělání s doložením příslušných dokladů o pracovním nebo obdobném

poměru odborného garanta k žadateli a dobu praxe, dále popis odborných předpokladů a

publikační činnosti odborného garanta žadatele.

Žadatel též uvedl, že disponuje prostorem pro dočasné uložení materiálu archeologické
povahy — v objektu na adrese Vrabčí Brod 192, Poříčí nad Sázavou, který je v majetku pana

(příl. č. 4).
doplňuje svou činnost za uplynulé období tří let, kdy realizoval 11 záchranných

archeologických výzkumů v Příbrami, Tišicích, Mšenu, Obořišti, Dobříši aj. Dokončil výstup
ze záchranného archeologického výzkumu v Příbrami s názvem „Tajemství pod povrchem
náměstí T.G.M. v Příbrami“ ( , který bude vydán jako publikace. Ostatní
výsledky záchranných archeologických výzkumů byly publikovány na stránkách

Středočeského vlastivědného sbomíku č. 31, 32 a 33.

Ve vyjádření AV ČR \ r qۉlnKAV—1570/SAR/2015 ve věci ze dne 20. listopadu 2015
Ministerstvu kultury, doručeném dne 25. listopadu 2015, se zejména uvádí, že v přílohách
žádosti je v souladu s ustanovením š 21 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. doložena kvalifikace i



nejméně dvouletá odborná praxe Žadatel dle AV ČR rovněž

doložil, že disponuje vybavením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a

dokumentaci archeologických nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů.

Žadatel od roku 2010 provádí archeologické výzkumy na území Středočeského kraje, zejména
v okresech Příbram a Mělník, kde úzce spolupracuje s Regionálním muzeem vMělníce a

Hornickým muzeem vPř-rbrami. Vletech 2013 — 2015 provedl celkem 495 záchranných
archeologických výzkumů a o jejich výsledcích podal zprávu ARUP. Občanské sdružení

Syrakus se aktivně podílí na péči o archeologické dědictví a jeho činnost pokrývá zejména
stavební zásahy, které nemohou provádět příslušná regionální muzea. Syrakus, o.s., se

soustředí především na drobné záchrarmé akce související s výstavbou drobných inženýrských
sítí. Jedinou výjimkou od zahájení činnosti občanského sdružení byl záchranný archeologický
výzkum na náměstí TGM v Příbrami, který probíhal v termínu od 4. srpna 2011 do 26. června

2012. S ohledem na skutečnost, že V době doručení žádosti se blížila tříletá lhůta pro dodání

nálezové zprávy, požádal ARÚ Praha předsedu Syrakus, o.s., pana o její
zaslání. Nálezová zpráva byla doručena do archivu ARÚ Praha 8. července 2015. Jelikož však

obsahovala řadu formálních i technických nedostatků, požádal ARÚ Praha o jejich odstranění

dopisem ze dne 20. července 2015 (č.j. ARUP-7076/2015). Opravená nálezová zpráva byla
doručena ARÚ Praha dne 23. října 2015. Po splnění této povinnosti, která vyplývá z dohody o

podmínkách provádění archeologických výzkumů, uzavřené mezi AV ČR a žadatelem, a na

základě stanoviska Archeologické evaluační komise AV ČR, doporučuje vydání povolení
k provádění archeologických výzkumů žadateli na dobu tří let na území Středočeského kraje.

Žadateli byla v souladu s ustanovením š 36 odst. 1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád"), dána možnost vyjádřit se

kpodkladůrn rozhodnutí, konkrétně kvyjádření AV ČR, a to formou výzvy kseznárnení

s podklady rozhodnutí ze dne 11. prosince 2015, doručené žadateli (datovou schránkou) dne
11. prosince 2015, a to do 10 dnů od doručení této výzvy. Žadatel reagoval e—mailem dne 11.
12. 2015 stím., že podklad pro vydání rozhodnutí obdržel a neuplatňuje kněmu žádné

námitky.

Při rozhodování o tom, zda má být žadateli povolení kprovádění archeologických
výzkumů uděleno, se Ministerstvo kultury zabývalo především otázkou, zda žadatel splňuje
podmínku pro udělení tohoto povolení, tedy předpoklady požadované v š 21 odst. 2 a

obsažené v š 21 odst. 3 zákona o státní památkové péči. Prvním předpokladem pro udělení

povolení kprovádění archeologických výzkumů je odborná kvaliňkace osoby nebo osob,
jejichž prostřednictvím bude žadatel zajišťovat odbornou úroveň archeologických výzkumů,
která se prokazuje splněním dosažené kvalifikace, jíž je vysokoškolské vzdělání získané

studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se

zaměřením na archeologii, a dokladem o splnění požadavku let odborné praxe. Druhým
předpokladem pro udělení výše uvedeného povolení je vybavenost žadatele laboratorním

zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických
nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů.

Na základě uvedené žádosti a přiložených dokladů a dalších doplňujících dokumentů

(viz podrobná rekapitulace výše) a skutečností uvedených ve vyjádření AV ČR č.j KAV-

1570/SAR/2015 ve věci ze dne 20. listopadu 2015, Ministerstvo kultury považuje výše

popsanou zákonnou podmínku za splněnou.

Obligatomím podkladem rozhodnutí o povolení k provádění archeologických výzkumů
je dohoda Ministerstva kultury s Akademií České republiky, resp. právní úkon Akademie věd
České republiky, jehož obsahem je její souhlas s udělením povolení Ministerstvem kultury
žadateli. Ze souhlasného vyjádření AV ČR vyplývá, že považuje oba nutné předpoklady
k udělení povolení k provádění archeologických výzkumů, tedy jak personální tak materiální,
za splněné, a po splnění povinností, které vyplývají zdohody o podmínkách provádění
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archeologických výzkumů uzavřené mezi AV ČR a žadatelem a na základě stanoviska

Archeologické evaluační komise AV ČR, AV ČR doporučuje vydání povolení k provádění

archeologických výzkumů žadateli na dobu tří let na území Středočeského kraje.
Po provedeném řízení dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že zákonem stanovené

předpoklady žadatel splňuje, a že je možno mu udělit povolení k provádění archeologických
výzkumů za podmínek, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, které vycházejí ze zákona o

státní památkové péči a zvýše citovaného sdělení AV ČR a jejího doporučení, které

Ministerstvo kultury akceptuje.
V této souvislosti Ministerstvo kultury upozorňuje, že povolení kprovádění

archeologických výzkumů může podle ustanovení š 21 odst. 5 zákona o státní památkové péči
oprávněné organizaci po dohodě s AV ČR odejmout, pokud dojde k porušení podmínek, za

kterých jí bylo povolení uděleno. Rovněž je nutno připomenout skutečnost, že pokud by
oprávněná organizace prováděla archeologické výzkumy bez uzavřené dohody sAV ČR,
dopustila by se správního deliktu podle ustanovení š 35 odst. 2 písm. g) zákona o státní

památkové péči.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení š 152 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15
dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle š 40 odst. 1

písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení

písemnosti pomocí datové schránky upravuje š 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování

prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10

dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za

doručeny posledním dnem této lhůty. Doručení písemnosti upravuje š 23 a š 24 správního
řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v

provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě

10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních
služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle š 24 odst. 1 správního řádu za

doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání
rozkladu). O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává
u Ministerstva kultury.

vedoucí právního oddělení

odboru památkové péče Ministerstva kultury

Otisk úředního razítka

Poučení



iÚMinisterstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo kultury, jako příslušný organ státní památkové péče, rozhodlo ve věci žádosti

občanského sdružení Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova 1026/6, 110 00 Praha l Nové

Město, o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů, takto:

Ministerstvo kultury v řízení, jehož účastníkem je

Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova 1026/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město,

podle ustanovení š21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozděj ších předpisů (dále též „zákon o státní památkové péči“), uděluje žadateli

p o v o l e ní k provádění archeologických výzkumů,

Pro provádění archeologických výzkumů stanoví Ministerstvo kultury po dohodě

s Akademií věd České republiky (dále též „AV ČR“) níže uvedené podmínky:

1. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí uzavře Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova

1026/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále též „oprávněná organizace“) podle
ustanovení š 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči dohodu o rozsahu a

podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd České republiky.
2. Oprávněná organizace bude po celou dobu platnosti uděleného povolení

k archeologickým výzkumům v souladu s ustanovením š 21 odst. 3 zákona o státní

památkové péči disponovat:
0 odborně kvalifikovanými fyzickými osobami v počtu, odpovídajícím rozsahu

předpokládané činnosti (zejména ve vztahu k územnímu rozsahu povolení),

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155

V Praze dne 18. března 2013

Č.j.: MK 12409/2013 OPP

Sp. zn. MK-S 1393/2012 OPP

ep_odatelna©mkcr.czE-mail:
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kapacitně a technicky vyhovujícím laboratorním zařízením a prostory nezbytně

nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů a

současně pro dočasné uložení movitých nálezů, pocházejících

z archeologických výzkumů (zejména s ohledem na územní rozsah povolení).

Oprávněná organizace bude bez prodlení informovat Ministerstvo kultury o jakékoliv

změně, která by mohla ohrozit naplňování uvedených zákonných požadavků, zejména

o tom, že nadále (byť dočasně) nedisponuje fyzickou osobou, schopnou vést

archeologický výzkum, která zároveň splňuje zákonem stanovené kvalifikační

předpoklady, nebo o ztrátě schopnosti zajistit dočasné uložení archeologických

movitých nálezů tak, aby nedošlo kohrožení jejich existence či ztráty vypovídací

schopnosti.
3. Oprávněná organizace

bude v souladu s Úmluvou o ochraně archeologického kulturního dědictví Evropy

(č. 99/2000 Sb.m.s.) a s ustanovením š 21 odst. 1 zákona o státní památkové péči

předem konzultovat s územně příslušným archeologickým ústavem AV ČR

provádění archeologických výzkumů, které nebyly vyvolány stavební či jinou

činností ve smyslu ustanovení š 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči (tzv.

badatelských),

spolupracovat sAV ČR ve smyslu ustanovení š 3 odst. 1 zákona o státní

památkové péči při přípravě návrhů na prohlášení věci za kulturní památku,

podávaných Ministerstvu kultury.
4. Oprávněná organizace v souladu s ustanovením š 21 odst. 4 zákona o státní

památkové péči a zněním dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických

výzkumů:

oznámí územně příslušnému archeologickému ústavu AV ČR zahájení každého

archeologického výzkumu standardizovanou formou, a to v termínu, stanoveném

dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,

podá územně příslušnému archeologickému ústavu AV ČR zprávu o výsledcích

archeologického výzkumu formou Zprávy o archeologické akcí nebo Nálezově

zprávy, a to do 3 let od ukončení terénní části archeologického výzkumu, není-li

tento teririín dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických

výzkumů upraven jinak.

Zahájení archeologických výzkumu na území, prohlášeném za kulturní památku,

národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu, oznámí

oprávněná organizace ve smyslu ustanovení š 21 odst. 4 zákona o státní

památkové péči Národnímu památkovému ústavu, se sídlem Valdštejnské náměstí

3, 118 01 Praha 1, jemuž také oprávněná organizace podá zprávu o jejich

výsledcích.

5. Oprávněná organizace zajistí ve smyslu ustanovení š 23a odst. 3 zákona o státní

památkové péči zpracování movitých archeologických nálezů do podoby, která se

slučuje se stavem, kdy je budou moci sbírkotvomé organizace krajů, státu či obcí

převzít podle navazující platné legislativy (zejm. zákon č. 122/2000 Sb.).

6. Oprávnění k provádění archeologických výzkumů se uděluje pro území Středočeského

kraje.
7. Oprávnění k provádění archeologických výzkumů se uděluje na dobu tří let, s platností

od 24. května 2012.



Ministerstvo kultury obdrželo dne 21. ledna 2012 žádost občanského sdružení

Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova 1026/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále též „žadatel“),

o prodloužení povolení k provádění archeologických výzkumů podle ustanovení š 21 odst. 2

zákona o státní památkové péči. Zákon o státní památkové péči nezná pojem „prodloužení

povolení kprovádění archeologických výzkumů“, proto byla žádost Ministerstvem kultury

posouzena podle jejího obsah jako žádost o udělení nového povolení k provádění

archeologických výzkumů dle š 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči.

V žádosti datované dne 22. ledna 2012 žadatel mj. uvádí, že platnost povolení

k provádění archeologických výzkumů uděleného mu Ministerstvem kultury končí dne 23.

května 2012, platnost Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů

uzavřené s Akademií věd České republiky končí dne 7. července 2012. Žadatel by rád navázal

na práci započatou během zkušebního období tří let a dále se věnoval ochraně kulturního a

archeologického dědictví České republiky s územní působností Středočeského kraje. Žadatel

požaduje maximální dobu platnosti licence, a to z důvodu rozvoje společnosti a personální

stabilizace kolektivu v dlouhodobějším vývoji neziskové organizace.

Výše uvedená žádost neobsahovala žádné přílohy, které by obsahovaly doklady
požadované š 21 odst. 3 o státní památkové péči, Ministerstvo kultury tedy žadatele dne 13.

února 2012 vyzvalo formou e-mailu k jejich doplnění, nebo pokud nedošlo ke změně,

kdoplnění žádosti o konstatování, že žadatel odkazuje na podklady zaslané Ministerstvu

kultury v minulém řízení. Dne 15. února 2012 bylo Ministerstvu kultury doručeno doplnění

žádosti, vněmž žadatel svoji žádost doplnil odkazem na podklady, zaslané Ministerstvu

kultury v minulém řízení.

Ve vyjádření AV ČR \��r���q�>mm KAV-SS/O6-ŘKAV/2012 ve věci ze dne 23. dubna 2012

Ministerstvu kultury (po urgenci ze dne 12. dubna 2012 ohledně žádosti o vyjádření AV ČR

ve věci ze dne 20. února 2012) doručeném dne 24. dubna 2012 se zejména uvádí, že v roce

2011 bylo společnosti Syrakus, o.s., uděleno oprávnění provádět archeologické výzkumy

s platností na jeden rok, tuto dobu měla společnost Syrakus, o.s., využít k realizaci odborných

záměrů, které byly uvedeny v žádosti o vydání oprávnění provádět archeologické výzkumy.

Záměrem společnosti Syrakus, o.s., byla v rámci svých badatelských aktivit především

problematika montánní archeologie a nedestruktivního výzkumu v regionech, kde v současné

době působí. Bohužel vtéto oblasti společnost Syrakus, o.s., žádnou činnost nevyvíjela.

Vprůběhu roku 2011 provedla společnost Syrakus, o.s., 178 záchranných archeologických

výzkumů na území okresu Příbram a Rakovnik. Jako vedoucí těchto výzkumů jsou uvedeni

pouze dva členové sdružení ( , kteří jsou současně

garanty jiných oprávněných organizací (Muzeum TGM v Rakovníku, Regionální muzeum

Mělník). AV ČR vyjádřila pochybnost, zda jejich postavení jako vedoucích archeologických

výzkumů není pouze formální. Společnost Syrakus, o.s., ve svojí žádosti o udělení povolení

uvedla čtyři osoby (

, které by měly garantovat odbornou způsobilost kprovádění

archeologických výzkumů, tento seznam dle AV ČR ovšem neodpovídá skutečnosti, jelikož

byli ze sdružení 21. září 2009 vyloučeni.

Zuvedených skutečností vyplývá, že společnost Syrakus, o.s., se soustředí především na

provádění drobných záchranných archeologických výzkumů, zatímco odborné cíle jsou
sledovány zcela okrajově, dalším problematickým bodem činnosti společnosti Syrakus, o.s., je
personální zajištění provádění archeologických výzkumů. AV ČR uzavírá, že nedojde-li
v těchto dvou bodech k nápravě, nemůže AV ČR vyjádřit souhlas s udělením povolení

provádění archeologických výzkumů společnosti Syrakus, o.s.

Odůvodnění



Žadateli byla v souladu s ustanovením š 36 odst. 1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řá “), dána možnost vyjádřit se

kpodkladům rozhodnutí, konkrétně kvyjádření AV ČR, a to formou výzvy kseznárnení

s podklady rozhodnutí ze dne 30. dubna 2012 doručené žadateli dne 7. května 2012, a to do

10 dnů od doručení této výzvy.

Dne 10. května 2012 v 9:00 hod. se na Ministerstvo kultury, odbor památkové péče,

dostavil pan zástupce

občanského sdružení Syrakus, se sídlem Havlíčkova 1026/6, Praha 1, aby osobně podal

(prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury) písemnou žádost účastníka o prodloužení

lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí ve smyslu š 36 správního řádu, a dále požádal o

nahlédnutí do správního spisu ve smyslu š 38 správního řádu. Totožnost ověřena dle OP. Spis

byl předložen jmenovanému k nahlédnutí. Jmenovaný byl poučen o předmětu řízení a jeho

dalším průběhu, zejména o procesních právech účastníka řízení, jako je zejména právo

vyjadřovat se k průběhu řízení, navrhovat a předkládat důkazy na podporu svých tvrzení,

právo seznámit se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, právo nahlížet do spisu a

pořizovat si z něj kopie a právo odvolat se. Žádost doručená Ministerstvu kultury dne 10.

května 2012 obsahovala žádost o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí o 30

dní, z důvodu vyžádání si kopie zápisu Archeologické evaluační komise s podpisy účastníků,

vzhledem k pochybnostem, z jakých skutečností tato komise při vydání stanoviska

kprodloužení licence na provádění archeologických výzkumů žadateli vycházela. Žádosti

bylo Ministerstvem kultury vyhověno usnesením č.j. MK 28672/2012 OPP ze dne 17. května

2012, doručeném žadateli dne 20. května 2012, které prodloužilo žadateli lhůtu k vyjádření o

30 dní od doručení výzvy k seznámení s podklady rozhodnutí.

Dne 6. června 2012 bylo Ministerstvu kultury doručeno vyjádření k podkladům

rozhodnutí, nazvané „Vyjádření ke stanovisku Akademické rady AV CR ze dne 23. dubna

2012 č.j KAV 88/06/ŘKAV/2012. V zastoupení žadatele jej podal

advokát, ev. č. , se sídlem Lazarská 8, 120 00 Praha 2, na základě přiložené plné moci

ze dne 4. června 2012. Přílohou výše uvedeného vyjádření byly dále následující dokumenty:

usnesení o prodloužení lhůty kvyjádření, předpoklady odbornosti, kopie diplomu

kopie diplomu , kopie diplomu , dopis

Regionálního muzea Mělník, vyjádření , zrušení členství

, žádost na Archeologickou evaluační komisi AV ČR. Vyjádření

reaguje na námitky uvedené v zamítavém stanovisku AV ČR týkajícím se udělení povolení

žadateli. Nejdříve uvádí řadu příkladů, které mají prokázat, že Syrakus, o.s. se zabývá kromě

drobných záchranných archeologických výzkumů i důležitými projekty, které jsou spojeny

s montánní archeologií a archeologií nedestruktivního výzkumu. Syrakus, o.s. se například

podílel i na záchranných archeologických výzkumech, jejichž garantem je mimo jiné

Archeologický ústav AV ČR — jedná se o výzkumy: Mělník — Revitalizace historického jádra

2009 — 201 l
,
Mšeno — revitalizace historického jádra 2011 - 2012 a Mělník — Nůšařská ulice

(mycí centrum) 2012. Dále se Syrakus, o.s. podílel na záchranných archeologických

výzkumech velkého rozsahu — Příbram — Revitalizace náměstí T.G.M. 2012, který se týká

montánní archeologie. S publikovanými výsledky těchto záchranných archeologických

výzkumů se bude mocí seznámit veřejnost. Dalšími. plánovanými akcemi, na kterých by se

měl Syrakus, o.s., podílet, a které souvisejí s montánní archeologií jsou Revitalizace

Březových Hor v Příbrami (2012 — 2013) a Revitalizace města Nový Knín (2011 — 2012) ,

které má stejně jako Příbram bohatou hornickou minulost. Velmi důležitý bude rovněž

záchranný archeologický výzkum Tišice 2012. Syrakus, o.s. se dále finančně podílel na

vydání publikace „Bitva u Rakovníkať Problematice nedestruktivní archeologie se Syrakus,

o.s., věnuje v programu na rozsah poškození lokalit na Příbramsku (2012 — 2017). Jedná se o

stupeň poškození lokalit archeologického významu těžbou nerostných surovin v regionu
"



poškozování samozvanými návštěvníky s detektory kovů. První oblastí bádání je hradiště u

obce Počáply v okolí Březnice, které je velmi poškozené.
Ohledně personálních výtek uvedených v zamítavém stanovisku AV ČR Syrakus, o.s. důrazně

odmítá, že by byly pouze foimálními členkami tohoto

občanského sdružení z důvodů naplnění principu odborných garantů oprávněných organizací.

Obě archeoložky pracují díky účasti ve sdružení Syrakus na projektech, které nemohou

v rámci jejich působení v muzeu vykonávat — jedná se především o různé druhy terénních

prací. Dle názoru žadatele je zcela přirozené, že zkušení archeologové se podílejí na více

projektech současně, neboťpouze tak mohou získat potřebné zkušenosti a znalosti z obom
,

a

taková praxe je běžná i v jiných oblastech, nejen varcheologii. Ředitelé oprávněných

organizací, v nichž obě archeoložky pracují jsou obeznámeni s jejich činností ve sdružení

Syrakus a nemají kní žádných námitek, neboť tato spolupráce přispívá jejich dalšímu

profesnímu rozvoji (příloha - vyjádření ). Dne l. listopadu 2010 na základě

smlouvy navázal Syrakus, o.s. spolupráci s Hornickým muzeem v Příbrami. Žadatel dále ve

svém vyjádření uvádí na pravou míru nedostatek vytýkaný AV ČR v jejím zamítavém

stanovisku k vydání povolení žadateli, a to neaktuální seznam členů, resp. odborných garantů

žadatele, nicméně má za to, že tato skutečnost neměla vliv na kvalitu práce žadatele, neboť

ve sdružení vždy působili čtyři kvaliňkovaní archeologové spožadovanou praxí. Nedošlo

tedy k porušení podmínek, k nimž se sdružení zavázalo v čl. 5.1 Dohody o rozsahu a

podmínkách provádění archeologických výzkumů. K aktualizaci seznamu nedošlo pouze

nedopatřením, které žadatel nyní napravuje, tím, že ke svému vyjádření přikládá aktuální

seznam a dokumenty osvědčující vzdělání a praxi nových členů). V současnosti tým Syrakus,
o.s. tvoří tito zkušení archeologové:

Jelikož žadatel chce zkušenosti svých členů předávat i

dále, tak s ním spolupracují i dvě studentky archeologie -

Žadatel dále ve svém vyjádření vyjadřuje nespokojenost s tím, že je mu ze strany Ministerstva

kultury povolení prodlužováno vždy jen o jeden rok, což brzdí jeho snahu o vytvoření co

nejkvalitnějšílío zázemí, vykonávání činnosti v co největší kvalitě, stejně tak jako to

komplikuje jeho postavení při jednání s ostatníníi partnery. Není mu tak dána šance plánovat

svou činnost déle než v horizontu jednoho roku, byť vždy splňoval všechny zákonné

podmínky pro udělení povolení. Za takového stavu a s ohledem na časovou náročnost celého

administrativmho procesu je žadatel nucen značnou část svého času a úsilí věnovat

neustálenému jednání se správními orgány namísto provádění vlastní činnosti, ke které mu

bylo oprávnění uděleno. V souvislosti sdélkou časového období, na které jsou povolení

k provádění archeologických výzkumů udělována žadatel poukazuje na š 2 odst. 4 správního

řádu tedy že o právech osob nacházejících se ve stejném či obdobném postavení, je správní

orgán zavázán rozhodnout se shodným výsledkem, podle stejných pravidel. Žadatel je toho

názoru, že by Ministerstvo kultury mělo vzít jeho požadavek o poskytnutí povolení na dobu

nejméně 5 let V potaz právě i z toho důvodu, že ostatní jemu podobné subjekty, tak jak

vyplývá z webových stránek Archeologického ústavu AV ČR (viz ,
povolení na delší dobu či dokonce na dobu neurčitou získaly. Pokud Syrakus, o.s. od svého

založení plní stanovené podmínky dohody, mělo by mu být měřeno „stejným metrem" jako

jemu podobným subjektům. Žadatelé rovněž zaráží postup Akademické rady AV ČR vůči

němu, neboť mu v předchozí době nebyly žádné nedostatky v jeho činnosti vytýkány a dva

členové Archeologické evaluační komise, mají s činností žadatele zkušenosti -

s ním odborně spolupracoval na ZAV a , se s ním jednou
měsíčně setkává na Středočeské archeologické komisi (SAK). Ačkoliv posláním SAK je
mimo jiné poukazovat na nedostatky držitelů oprávnění, Syrakus, o.s., nebylo nikdy



upozorňováno na to, že by své povinnosti jakkoliv porušovalo. Zápis z jednání Archeologické
evaluační komise, o jehož kopii žadatel zažádal dne 10. května 2012, dosud neobdržel.

Závěrem se žadatel pozastavuje nad délkou trvání řízení o udělení povolení kprovádění

archeologických výzkumů a dále konstatuje, že má za to, že splňuje podmínky k provádění

archeologických výzkumů, a proto by mu mělo být toto povolení uděleno.

Dne 25. června 2012 bylo Ministerstvu kultury doručeno vyjádření žadatele učiněné

prostřednictvím jeho výše jmenovaného zástupce, nazvané „Doplnění vyjádření ke stanovisku

Akademické rady AV ČR ze dne 23. dubna 2012, č.j. KAV-88/06—ŘKAV/20l2“. v tomto

vyjádření žadatel vyjadřuje a odůvodňuje názor, že Akademie věd ČR je tzv. jiný orgán dle

dikce š 1 odst. l správního řádu a spolu s Ministerstvem kultury správním orgánem, který se

spolupodílí na rozhodování o udělení povolení žadateli. Závěrem vyjádření žádá, aby
Ministerstvo kultury v rámci posouzení žádosti žadatele příhlédlo také ktomu, jakým

způsobem a za jakých okolností bylo stanovisko Akademie věd ČR ze dne 23. dubna 2012

vydáno a jaký přístup Akademie věd ČR vůči žadateli zaujímá po celou dobu tohoto řízení.

Stanovisko, které nebylo vydáno v souladu s procesními či materiálními požadavky, nemůže

totiž jako podklad pro rozhodnutí Ministerstva kultury obstát.

Ve vyjádření AV ČR \��r���qv�:a KAV-43/O9-SAR/2012 ve věci ze dne 21. srpna 2012

Ministerstvu kultury (po urgenci ze dne 15. srpna 2012 ohledně žádosti o vyjádření AV ČR -

reakci na vyjádření žadatele ve věci ze dne 21. června 2012) doručeném dne 21. srpna 2012

se zejména uvádí, že v případě záchranných archeologických výzkumů velkého rozsahu —

Mělník (Revitalizace historického jádra 2009 — 2011), Mšeno (Revitalizace historického jádra

2011-2012), Mělník (mycí centrum v Nůšařské ulici 2012) je třeba uvést, že je realizoval

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Syrakus, o.s., prováděl na objednávku pouze

pomocné práce spojené s post-exkavační částí archeologického výzkumu. Záchranný

archeologický výzkum prováděný v souvislosti s revitalizací náměstí TGMasaryka lze dle

názoru AV ČR právem považovat za výjimku z běžných žadatelových aktivit. V průběhu
tohoto výzkumu však nebyla svolána žádná odborná komise, jak je v případě rozsáhlejších

výzkumů běžné, navíc Syrakus, o.s. k tomuto datu dosud neoznámil zahájení tohoto výzkumu,

jak mu ukládá š 21 odst. 4 zákona o státní paníátkové péči. Ohledně působení žadatele

voblasti nedestruktivní archeologie se AV ČR nemůže vyjádřit, neboť o této činnosti

zástupce Syrakus, o.s. neinforinoval ani na pravidelných jednáních Středočeské archeologické

komise, a také není zaznamenána v internetové databázi archeologických výzkumů.
Hlavní výtkou AV ČR vůči žadateli však i nadále zůstává způsob personálního zajištění

archeologických výzkumů. Znovu byla vyjádřena pochybnost ohledně a

Jak je v tomto vyjádření AV ČR podrobně popsáno a vysvětleno, množství a

rozsah záchrarmých archeologických výzkumů evidovaných v evidenci Archeologického
ústavu AV ČR provedený těmito dvěma archeoložkami jako garanty vždy dvou oprávněných

organizací, se jeví velníi nereálně, resp. vedení těchto výzkumů se jeví spíše formální, než

skutečné. Dále vyjádření AV ČR řeší splnění zákonem požadovaných odborných předpokladů

u dalších garantů uvedených žadatelem, a to

V případě na základě předložených dokumentů a zjištění AV ČR lze

uznat zákonné požadavky na odbornost garanta oprávněné organizace dle š 21 odst. 3 zákona

o státní památkové péči za splněné. Vpřípadě je vpři'loze doplnění
žádosti “předpoklady odbomosti“ uveden podil na výzkumech v Mělníku

(2010-2012) a Mšeně (2011-2012), nicméně vedoucí těchto výzkumů

PhD., se s tímto pracovníkem sdružení Syrakus osobně nesetkal, a proto uvedení praxe na

těchto výzkumech AV ČR považuje za nedůvěryhodné. Kdélce praxe na záchranném

archeologickém výzkumu - Revitalizace náměstí T.G. Masaryka vPříbrami — se nelze

vyjádřit, neboť Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. dosud nebyl informován o termínu

zahájení a ukončení archeologického výzkumu. AV ČR uzavírá, že celkově lze považovat



dosavadní činnost Syrakus, o.s., za netransparentní a nedůvěryhodnou, a z tohoto důvodu AVČR nepovažuje za vhodné jí udělit oprávnění k provádění archeologických výzkumů.
Předpokladem pro kladné stanovisko Akademie věd ČR je doložení garanta odborné
způsobilosti podle š 21 odst. 3 zákona o státní památkové péči, který není současně ve stejnépozici zaměstnán jinou oprávněnou organizací, vypracování zpráv o výsledcích výzkumuů
(nálezových zpráv), které dosud nebyly Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v.v.i.,
předány a předložení záměru odborné činností sdružení Syrakus.

Žadateli byla v souladu s ustanovením š 36 odst. l a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správnířád ve znění pozdějších p" pisů, dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
konkrétně k vyjádření AV ČR, a to formou výzvy k seznámení s podklady rozhodnutí ze dne
3. září 2012 doručené žadateli dne 7. září 2012, a to do 15 dnů od doručení této výzvy. Dne
ll. září 2012 byla Ministerstvu kultury doručena žádost zástupce žadatele o prodloužení
lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí neméně do 10. října 2012, z důvodu značného
časového vytížení žadatele i jeho zástupce. Žládosti bylo Ministerstvem kultury vyhověno
usnesením č.j. MK 58941/2012 OPP ze dne 26. září 2012, domčeném žadateli dne 4. října2012, které žadateli lhůtu k vyjádření přiměřeně prodloužilo do 20. října 2012.

Dne 19. října 2012 bylo Ministerstvu kultury doručeno vyjádření žadatele nazvané
„Doplnění vyjádření ke stanovisku Akademické rady AV ČR ze dne 21. srpna 2012, č.j.
KAV-43/09—SAR/2012". V tomto vyjádření žadatel uvádí, že v zhledem k předpokladům provydání kladného stanoviska ze strany AV ČR došlo dne 20. září 2012 na půdě
Archeologického ústavu AV ČR k jednání zástupců společnosti Syrakus a Archeologického
ústavu Praha, v.v.i. Zde se vyjasnily sporné otázky ze strany členů komise AV ČR k působenížadatele po celou dobu jeho činností od vydání licence. Po vysvětlení celé situace bylo ústně
sděleno ze strany zástupců Archeologického ústavu Praha, v.v.i., že v případě splnění
požadovaných připomínek souvisejících s personálním obsazením (nového garanta),
vypracováním nálezových zpráv a vědecko-populárnímu plánu (záměru odborné činnosti
sdružení), není námitek proti vydání kladného rozhodnutí.
Na pozici archeologa (garanta) byl vybrán pan a to na základě
výběrového řízení. Není zaměstnán v žádné jiné organizaci. Životopis, diplom spolu s
dosaženou praxí žadatel dokládá vpříloze tohoto vyjádření. O tomto kroku byli rovněž
informováni zástupci Archeologického ústavu Praha, v.v.i. Požadované materiály (diplom,praxe) k paní byly předány při žádosti o udělení licence ze dne 19.
listopadu 2008, v nichž je zřejmé, že je jedním z členů správní rady a zakladatelkou sdružení
Syrakus. Na základě smlouvy uzavřené společností Syrakus a AV ČR jsou stanoveny termínyodevzdání zpráv takto; odevzdání investorské zprávy do jednoho roku a nálezové do tří let od
data ukončení ZAV. V případě ztráty licence je termín odevzdání nálezové zprávy stanoven
na dobu pěti let. V tomto bodě došlo k dohodě, že do konce roku 2012 bude umožněno
zástupci Archeologického ústavu Praha, v.v.i. nahlédnout do části dokumentace a analýz,která bude v tomto termínu k dispozici. Jedná se zejména o dokumentaci ze ZAV Příbram,
která je průběžně zpracovávána na různých odborných pracovištích. Žadatel dále uvádí, že v
roce 20ll došlo k odevzdání koncepce plánu zástupci Archeologického ústavu Praha, v.v.i.
Tento plán byl použit jako předloha pro vypracování nového plánu, kde je jasná specifikace
žadatelových badatelských záměrů. V jednotlivých regionech jsou zde uvedeny jehokonkrétní plány a úkoly. O průběžném plnění budou informováni zástupci Archeologického
ústavu Praha, v.v.i. na zasedání regionálních komisí popř. budou přizváni ke spolupráci, abyzároveň došlo i kfyzické kontrole zadání daného úkolu. Proti tomuto postupu ze strany
Archeologického ústavu Praha, v.v.i., nebylo vzneseno námitek. V příloze vyjádření je
přiložena kopie nového plánu, která byla zároveň zaslána zástupcům Archeologického ústavu
Praha, v.v.i. Ostatní připomínky uvedené v původním stanovisku AV ČR byly již vysvětleny
při osobním jednání.
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Žadatel má za to, že došlo k faktickému splnění všech podmínek k udělení povolení
kprovádění archeologických výzkumů dle š 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, a tudíž mu bude na tomto základě prodloužena licence na dobu minimálně tří
let, a to zpětně od 7.července 2012.

Ve vyjádření AV ČR č.j. KAV-335/ŘKAV/20l3 ve věci ze dne 30. ledna 2013
Ministerstvu kultury (po urgenci ze dne 23. ledna 2013 ohledně žádosti o vyjádření AV ČR -

reakci na vyjádření žadatele ve věci ze dne 19. listopadu 2012) doručeném dne 30. ledna
2013 se zejména uvádí, že občanské sdružení Syrakus vypořádalo námitky kpředchozí
žádosti o udělení oprávnění k provádění archeologických výzkumů. Změnilo odborného
garanta a doplnilo informace o průběhu záchranného archeologického výzkumu prováděného
v souvislosti s revitalizací náměstí T.G.M. v Příbrami a předložilo plán vědecké a
popularizační činnosti. Na základě výše uvedeného AV ČR uzavírá, že doplnění informací,
plán činnosti a změna garanta, který nepůsobí kromě občanského sdružení Syrakus v žádné
jiné oprávněné organizaci je vyhovující, a proto doporučuje vydání povolení kprovádění
archeologických výzkumů žadateli na dobu tří let na území Středočeského kraje.

Dne 7. ledna 2013 byla formou e-mailu Ministerstvu kultury doručena žádost „aby
dokumenty týkající se udělení licence byly zaslány na adresu sdružení Syrakus“ a vzhledem
k tomu, že Ministerstvo kultury nemělo žádné informace ani dokumenty svědčící o tom, že by
Syrakus, o.s. v řízení již nebyl zastoupen se

, a rovněž vzhledem ke znění š 34 odst. 2 a 3 správního řádu, bylo nadále současně
doručováno zástupci žadatele.

Žadateli byla v souladu s ustanovením š 36 odst. l a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
konkrétně k vyjádření AV CR, a to formou výzvy k seznámení s podklady rozhodnutí ze dne
6. února 2013, doručené žadateli dne ll. února 2013, a to do 15 dnů od doručení této výzvy.Žadatel svého práva nevyužil.

Dne 15. února 2013 byla Ministerstvu kultury formou e-mailu doručena kopie
odvolání plné moci občanským sdružením Syrakus, o.s.,

datované dnem 7. ledna 2013.
Při rozhodování o tom, zda má být žadateli povolení kprovádění archeologických

výzkumů uděleno se Ministerstvo kultury zabývalo především otázkou, zda žadatel splňuje
podmínku pro udělení tohoto povolení, tedy předpoklady požadované v š 21 odst. 2 a
obsažené v š 21 odst. 3 zákona o státní památkové péči. Prvním předpokladem pro udělení
povolení kprovádění archeologických výzkumů je odborná kvalifikace osoby nebo osob,
jejichž prostřednictvím bude žadatel zajišťovat odbornou úroveň archeologických výzkumů,
která se prokazuje splněním dosažené kvalifikace, jíž je vysokoškolské vzdělání získané
studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se
zaměřením na archeologii, a dokladem o splnění požadavku 2 let odborné praxe. Druhým
předpokladem pro udělení výše uvedeného povolení je vybavenost žadatele laboratorním
zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických
nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů.

Na základě uvedené žádosti a přiložených dokladů a dalších doplňujících dokumentů
(viz podrobná rekapitulace výše) a skutečností uvedených ve vyjádření AV ČR č.j. KAV-
335/RKAV/20l3 ve věci ze dne 30. ledna 2013 Ministerstvo kultury považuje výše popsanou
zákonnou podmínku za splněnou.

Obligatomím podkladem rozhodnutí o povolení k provádění archeologických výzkumů
je dohoda Ministerstva kultury s Akademií věd České republiky, resp. právní úkon Akademie
věd České republiky, jehož obsahem je její souhlas sudělením povolení Ministerstvem
kultury žadateli. Ze souhlasného vyjádření AV ČR vyplývá, že považuje oba nutné
předpoklady k udělení povolení k provádění archeologických výzkumů, tedy jak personální



tak materiální za splněné, a to na základě doložených dokumentů a doplnění informací, plánu
činnosti a změny garanta, který nepůsobí kromě občanského sdružení Syrakus v žádné jiné
oprávněné organizaci, a proto AV ČR doporučuje vydání povolení k provádění
archeologických výzkumů žadateli na dobu tří let na území Středočeského kraje.

Po provedeném řízení dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že zákonem stanovené

předpoklady žadatel splňuje a že je možno mu udělit povolení k provádění archeologických
výzkumů za podmínek, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, které vycházejí ze zákona o
státní památkové péči a zvýše citovaného sdělení AV ČR a jejího doporučení, které
Ministerstvo kultury akceptuje. Povolení k provádění archeologických výzkumů žadateli se

uděluje s platností ode dne 24. května 2012, neboť dne 23. května 2012 skončila platnost
předchozího povolení k provádění archeologických výzkumů, uděleného Ministerstvem
kultury žadateli pod č.j. MK 22193/2011 OPP ze dne 23. května 20ll, a žadatel podal svou
žádost o udělení nového povolení kprovádění archeologických výzkumů již dne 21. ledna
2012.

V této souvislosti Ministerstvo kultury upozorňuje, že povolení k provádění
archeologických výzkumů může podle ustanovení š 21 odst. 5 zákona o státní památkové péči
oprávněné organizaci po dohodě s AV ČR odejmout, pokud dojde k porušení podmínek, za

kterých jí bylo povolení uděleno. Rovněž je nutno připomenout skutečnost, že pokud by
oprávněná organizace prováděla archeologické výzkumy bez uzavřené dohody sAV ČR,
dopustila by se správního deliktu podle ustanovení š 35 odst. 2 písm. g) zákona o státní

památkové péči.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení š 152 odst. l správního řádu podat ve lhůtě 15
dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle š 40 odst. 1
písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení
písemnosti pomocí datové schránky upravuje š l7 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování
prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě l0
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za

doručený posledním dnem této lhůty. Doručení písemnosti upravuje š 23 a š 24 správního
řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v

provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě
10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních
služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle š 24 odst. l správního řádu za
doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání
rozkladu).O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministryně kultury. Rozklad se

podává u Ministerstva kultury.

v o tva kultury

Poučení



Maltézské náměstí 471/1

118 ll Praha l

Telefon: 257 085

Fax: 224 318155

E-mail:

V Praze dne 23. května 20ll

č.j.: MK 22193/2011 OPP

sp. zn. MK-S 1136/2011 OPP

Ministerstvo kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodlo ve věci

žádosti občanského sdružení Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova 1026/6, ll0 OO Praha l -

Nové Město, ICO: 22736328, o udělení povolení kprovádění archeologických výzkumů,

takto:

Ministerstvo kultury v řízení, jehož účastníkem je občanské sdružení Syrakus, o.s., se

sídlem Havlíčkova 1026/6, ll0 00 Praha l - Nové Město, IČO: 22736328, podle ustanovení

š2l odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

(dále též „zákon o státní památkové péči“), uděluje žadateli

p o v o l e 11 í k provádění archeologických výzkumů

Pro provádění archeologických výzkumů stanoví Ministerstvo kultury po dohodě

Akademií věd České republiky (dále též „AV ČR“) níže uvedené podmínky:

l. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí uzavře občanské sdružení Syrakus, o.s., se

sídlem Havlíčkova 1026/6, 110 00 Praha l - Nové Město, IČO: 22736328 (dále též

„oprávněná organizace“) podle ustanovení š 2l odst. 2 zákona o státní památkové péči
dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd

České republiky.
2. Oprávněná organizace bude po celou dobu platnosti uděleného povolení

karcheologickým výzkumům v souladu s ustanovením š 21 odst. 3 zákona o státní

památkové péči disponovat:
odborně kvalifikovanými fyzickými osobami v počtu, odpovídajícím rozsahu

předpokládané činnosti (zejména ve vztahu k územnímu rozsahu povolení),

kapacitně a technicky vyhovujícím laboratorním zařízením a prostory nezbytně

nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů a

současně pro dočasné uložení movitých nálezů, pocházejících

z archeologických výzkumů (zejména s ohledem na územní rozsah povolení).
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Oprávněná organizace bude bez prodlení informovat Ministerstvo kultury o jakékoliv
změně, která by mohla ohrozit naplňování uvedených zákonných požadavků, zejména
o tom, že nadále (byť dočasně) nedisponuje fyzickou osobou, schopnou vést

archeologický výzkum, která zároveň splňuje zákonem stanovené kvalifikační

předpoklady, nebo o ztrátě schopnosti zajistit dočasné uložení archeologických
movitých nálezů tak, aby nedošlo kohrožení jejich existence či ztráty vypovídací

schopností.

3. Oprávněná organizace
*

bude v souladu s Úmluvou o ochraně archeologického kultumího dědictví Evropy
(č. 99/2000 Sb.m.s.) a s ustanovením š 21 odst. l zákona o státní památkové péči

předem konzultovat súzemně příslušným archeologickým ústavem AV ČR

provádění archeologických výzkumů, které nebyly vyvolány stavební či jinou
činností ve smyslu ustanovení š 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči (tzv.
badatelských),

spolupracovat sAV ČR ve smyslu ustanovení š 3 odst. 1 zákona o státní

památkové péči při přípravě návrhů na prohlášení věci za kulturní památku,

podávaných Ministerstvu kultury.
4. Oprávněná organizace v souladu s ustanovením š 21 odst. 4 zákona o státní

památkové péči a zněním dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických

výzkumů:

0 oznámí územně příslušnému archeologickému ústavu AV ČR zahájení každého

archeologického výzkumu standardizovanou formou (příslušný formulář je
dostupný např. na , a to

vtermínu, stanoveném dohodou o rozsahu a podmínkách provádění

archeologických výzkumů,

podá územně příslušnému archeologickému ústavu AV ČR zprávu o výsledcích

archeologického výzkumu formou Zprávy a archeologické akci nebo Nálezavé

zprávy, a to do 3 let od ukončení terénní části archeologického výzkumu, není-li

tento termín dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických

výzkumů upraven jinak.

Zahájení archeologických výzkumů na území, prohlášeném za kulturní památku,
národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu, oznámí

oprávněná organizace ve smyslu ustanovení š 2l odst. 4 zákona o státní

památkové péči Národnímu památkovému ústavu, se sídlem Valdštejnské náměstí

3, 118 01 Praha 1, jemuž také oprávněná organizace podá zprávu o jejich
výsledcích.

5. Oprávněná organizace zajistí ve smyslu ustanovení š 23a odst. 3 zákona o státní

památkové péči zpracování movitých archeologických nálezů do podoby, která se

slučuje se stavem, kdy je budou moci sbírkotvomé organizace krajů, státu či obcí

převzít podle navazující platné legislativy (zejm. zákon č. 122/2000 Sb.).
6. Oprávnění k provádění archeologických výzkumů se uděluje pro území Středočeského

kraje.
7. Oprávnění k provádění archeologických výzkumů se uděluje na dobu jednoho roku.

Odůvodnění

Ministerstvo kultury obdrželo dne 26. ledna 20ll podání občanského sdružení

Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova 1026/6, ll0 00 Praha l - Nové Město, ICO: 22736328

(dále též „žadate “), se žádostí o vydání povolení kprovádění archeologických výzkumů



podle ustanoveni š 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Na základě neúplnosti této

žádosti vyzvalo Ministerstvo kultury žadatele k jejímu doplnění.
V doplněné žádosti, doručené Ministerstvu kultury dne 8. 2. 20ll žadatel uvedl, že

odkazuje na podklady zaslané Ministerstvu kultury k řízení, které bylo zakončeno

rozhodnutím č. j. 15946/2008 z 30. dubna 2009, kterým bylo žadateli uděleno oprávnění
k provádění archeologických výzkumů na území Středočeského kraje na období dvou let.

Žadatel uvedl v minulé žádosti předpokládaný rozsah prací:

l. kompletní zajištění terénních, technických, dokumentačních a

laboratorních prací při archeologických výzkumech,
2. provádění stavebně historických výzkumů na historických objektech a

ohrožených lokalitách,

3. publikační, přednášková a vzdělávací činnost pro odbornou a laickou

veřejnost,

4. zajištění odborných analýz,

vybudování osvětově-kultumího centra, pořádání výstav,

6. restaurování a konzervování předmětů historické povahy,
7. badatelská činnost ve spolupráci s vědeckými institucemi

8. využití grantů k prohloubení odborného potenciálu sdružení.

Předpokládaná působnost zahrnuje území Středočeského kraje. Prostory nezbytně
nutné pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů jsou zatím zajištěny v sídle

žadatele, v případě rozšíření činnosti bude hledán za pomoci Městské části Praha l nebo

Magistrátu hl. m. Prahy další prostor vhodný pro naplnění cílů společnosti.
Odbornost provádění archeologických výzkumů budou zajišťovat dále uvedení

pracovníci, u nichž žadatel uvádí dosažené vzdělání s doložením příslušných dokladů a dobu

praxe:

Laboratorní zpracování bude zajišťovat paní na základě udělení

licence Ministerstva kultury ze dne 21. l0. 1992.

Žadatel disponuje prostorem pro dočasné uložení materiálu archeologické povahy -

Vrabčí brod l92, Poříčí u Sázavy, v objektu na pozemku číslo terý je v majetku pana

K žádosti byly přiloženy kopie následujících dokumentů:
l. zápis přípravného výboru,

2. stanovy občanského sdružení

3. doklady o vzdělání v textu uvedených odborných pracovníků
4. dohodu o spolupráci, oprávnění k restaurování-

5. nájemní smlouva, identifikace nemovitosti

Jedná se tedy fakticky o prodloužení stávajícího povolení Ministerstva kultury
uděleného rozhodnutím č. j. 15946/2008 z 30. dubna 2009. Na základě tohoto rozhodnutí

oprávněná organizace dne 7. července 2009 uzavřela dohodu o rozsahu a podmínkách

provádění archeologických výzkumů podle š 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči
s Akademií věd České republiky.

Ve vyjádření AV ČR č.j. KAV—11/09—SAR/20ll ze dne 13. dubna 2011 ve věci se

zejména uvádí, že žadatel začal provádět archeologické výzkumy až rok poté, co uzavřel

s AV ČR dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů (dále též

„dohoda“), tj. v polovině roku 2010, dále, že za dobu své činnosti občanské sdružení Syrakus
nenaplnilo odborné záměry, které byly uvedeny vžádosti o vydání oprávnění provádět

archeologické výzkumy. Příčinou tohoto stavu je rozsáhlá personální výměna pracovníků

zajišťujících odbornou způsobilost organizace. Ztěchto důvodů také žadatel výrazně

přehodnotil své odborné zájmy, které předložil v písemné podobě pro jednání Středočeské

archeologické komise. Dle AV ČR bude tak vpřípadě prodloužení platnosti oprávnění



záměrem žadatele sledovat vrámci svých badatelských aktivit především problematiku
montánní archeologie a nedestruktivního výzkumu v regionech, kde v současné době působí
(tj. především území okresů Příbram a Rakovník, kde v současné době realizuje záchranné

archeologické výzkumy vyvolané stavbami menšího rozsahu). AV ČR souhlasí s udělením

povolení k provádění archeologických výzkumů na dobu jednoho roku v územním rozsahu

Středočeský kraj s tím, že tuto lhůtu je třeba chápat jako nápravu současného stavu.

Žadateli byla v souladu s ustanovením š 36 odst. l správního řádu dána možnost

vyjádřit se kpodkladům rozhodnutí, konkrétně kvyjádření AV ČR, a to formou výzvy
k seznámení s podklady rozhodnutí ze dne 15

.
4. 20ll

,
doručené účastníkovi dne 26. 4. 20l l.

Žadatel reagoval dopisem ze dne 2. 5
.
20l 1, doručeným Ministerstvu kultury dne 2. 5.

20l l, v němž vyjadřuje nesouhlas s tvrzeními uvedenými ve stanovisku AV ČR, které jej dle

jeho názoru poškozují a zároveň staví do pozice instituce bez badatelského zájmu. Zejména
uvádí, že nerozumí stanovisku Archeologické evaluační komise, týkajících se odborných
záměrů činnosti organizace a rozsáhlé personální výměny pracovníků občanského sdružení

Syrakus. Za situace, kdy zástupci Syrakus, o.s. nebyli na jednání Archeologické evaluační

komise ani pozváni není žadateli jasné, z jakých zdrojů její tvrzení vycházelo. Žadatel

prohlašuje, že kžádným zásadním personálním změnám vorganizaci nedošlo, byl pouze
navýšen počet členů občanského sdružení. Kvýtce AV ČR týkající se časového období

zahájení archeologických výzkumů žadatel namítá, že přístup do databáze ZAV mu byl
povolen vprosinci 2009, od listopadu 2010 územní působnost. Dále se žadatel ve svém

vyjádření soustředil na vysvětlení situace, která vedla jak k přehodnocení jeho odborných
záměrů, tak k soustředění jeho činnosti zejména na jím spravovaná území Středočeského kraje
(Příbram, Rakovmk). Území Středočeského kraje v době uzavření dohody žadatele s AV ČR

bylo již obsazeno mnoha organizacemi, navíc neexistoval systém členění územní působnosti
Středočeského kraje pro organizace s jasnými pravidly. Syrakus, o.s., bylo jedním z hlavních

iniciátorů vytvoření systému úzenmí působnosti pro organizace. V březnu 20ll byla
vytvořena mapa o územní působností organizací ve Středočeském kraji a všechny organizace
byly povinny předložit vpísemné podobě své odborné záměry. Účastník též zdůraznil

konkrétní činnost, kterou se zabývá či zabýval, např. svůj podíl na záchranných
archeologických výzkumech vRoztokách a jejich zpracování vletech 2009 - 20ll, ve

spolupráci sArcheologickýrn ústavem Praha pod vedením

úspěšnou spolupráci s Regionáhiím muzeem Mělník, dále s Hornickým muzeem v Příbrami a

ÚAPPSČ v oblasti zajišťování záchranné památkové činnosti, spolupráci s AV ČR a

Regionálním Muzeem v Mělníku na publikaci prezentující záchranný archeologický výzkum
v Mělníku, na němž se občanské sdružení Syrakus rovněž podílelo.
V závěru svého vyjádření žadatel proti doporučení AV ČR udělit povolení na období pouze
jednoho roku namítá, že z jeho strany nedošlo k žádnému pochybení, a proto se mu udělení

povolení na tak krátké období jeví jako neoprávněné.
Při rozhodování o tom, zda má být žadateli povolení kprovádění archeologických

výzkumů uděleno, se Ministerstvo kultury zabývalo především otázkou, zda žadatel splňuje
podmínku pro udělení tohoto povolení, tedy předpoklady obsažené v š 21 odst. 2 zákona o

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Prvním předpokladem pro udělení

povolení k provádění archeologických výzkumů je odborná kvalifikace osob, jejichž
prostřednictvím bude žadatel zajišťovat odbornou úroveň archeologických výzkumů, která se

prokazuje splněním dosažené kvalifikace, jíž je vysokoškolské vzdělání získané studiem
v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se

zaměřením na archeologii, a dokladem o splnění požadavku 2 let odborné praxe. Dmhým
předpokladem pro udělení výše uvedeného povolení je vybavenost žadatele laboratorním

zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických
nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů.



Tím, že žadatel v doplněné žádosti, doručené Ministerstvu kultury dne 8. 2. 20l l, odkázal na

podklady zaslané Ministerstvu kultury křízení, které bylo zakončeno rozhodnutím č. j.
15946/2008 z 30. dubna 2009, kterým bylo žadateli uděleno oprávnění k provádění
archeologických výzkumů na území Středočeského kraje na období dvou let a že zjeho
dalšího vyjádření k řízení dále vyplývá, že v uvedených otázkách u něj nedošlo ke změně, lze

považovat výše popsanou zákonnou podmínku za splněnou. Uvedenému závěru svědčí též

fakt, že splnění obou nutných předpokladů k udělení povolení k provádění archeologických
výzkumů, tedy jak personálního tak materiálního, nebylo zpochybněno ani ve vyjádření AV
ČR, ač zde byla nepodložené konstatována „rozsáhlá personální výměna pracovníků
zajišťujících odbornou způsobilost organizace “.

Obligatomím podkladem rozhodnutí o povolení k provádění archeologických výzkumů
je dohoda Ministerstva kultury s Akademií České republiky, resp. právní úkon Akademie věd
České republiky, jehož obsahem je její souhlas s udělením povolení Ministerstvem kultury
žadateli. Ve svém vyjádření AV ČR žadateli vytkla, že archeologické výzkumy začal

provádět až rok poté, co uzavřel s AV ČR dohodu o podmínkách o provádění archeologických
výzkumů. Povinnost zahájit archeologické výzkumy do určité předem stanovené doby po
udělení povolení a následném uzavření dohody s AV ČR nestanoví zákon o státní památkové
péči, ale především nebyla obsahem podmínek udělení předchozího povolení žadateli

stanovených vrozhodnutí č. j. 15946/2008 z 30. dubna 2009. Další hlavní výtka AV ČR
žadateli spočívá vnedodržení odborných záměrů uvedených žádosti o udělení povolení
k provádění archeologických výzkumů a v následném období přehodnocení svých odborných
zájmů. Nedodržení odborných záměrů nebo přehodnocení odborných zájmů žadatele není

porušením podmínek udělení povolení tak, jak jsou stanoveny v rozhodnutí č. j. 15946/2008
z30. dubna 2009. Akademie věd České republiky přes vyjádření určité nespokojenosti
z působení žadatele doporučuje udělit mu povolení k provádění archeologických výzkumů na

dobu jednoho roku, přičemž tato lhůta má být chápána jako lhůta, určená k nápravě
stávajícího stavu. Žadatel reagoval na toto doporučení nesouhlasem a závěrem vyjádřil naději,
že bude moci svou činností pomáhat při ochraně kulturního, dědictví tohoto státu, a to po dobu
delší než jeden rok, tj. 5 let podle dosud platných zákonů. Z výroku žadatele není Ministerstvu
kultury jasné, jaké zákony má tento na mysli, nicméně proces udělování povolení k provádění
archeologických výzkumů spadá pod režim zákona o státní památkové péči ve znění

pozdějších předpisů, a subsidiárně se na něj vztahuje správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., ve

znění pozdějších předpisů). Žádný z těchto právních předpisů však ohledně doby, na kterou
může být povolení uděleno, nestanovuje žádné zvláštní požadavky. Omezení platnosti
povolení na dobu jednoho roku vychází z akceptace souhlasu AV ČR, jíž dochází k naplnění
požadavku zákona o státní památkové péči, konkrétně š 21 odst. 2 věty první. Po uplynutí
doby platnosti povolení může žadatel znovu požádat o jeho udělení stím, že bude opět
prověřeno splnění zákonem požadovaných předpokladů.

Po provedeném řízení dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že zákonem stanovené

předpoklady žadatel splňuje a že je možno udělit povolení kprovádění archeologických
výzkumů za podmínek, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, které vycházejí ze zákona o

státní památkové péči a zvýše citovaného sdělení AV ČR a jejího doporučení, které

Ministerstvo kultury akceptuje.
V této souvislosti Ministerstvo kultury upozorňuje, že povolení k provádění

archeologických výzkumů může podle ustanovení š 21 odst. 5 zákona o státní památkové péči
oprávněné organizaci po dohodě s AV ČR odejmout, pokud dojde k porušení podmínek, za

kterých jí bylo povolení uděleno. Rovněž je nutno připomenout skutečnost, že pokud by
oprávněná organizace prováděla archeologické výzkumy bez uzavřené dohody sAV ČR,
dopustila by se správního deliktu podle ustanovení š 35 odst. 2 písm. g) zákona o státní

památkové péči.



Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení š 152 odst. l správmlro řádu podat ve lhůtě 15
dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle š 40 odst. l

písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení

písemnosti pomocí datové schránky upravuje š 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování

prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za

doručený posledním dnem této lhůty. Doručení písemnosti upravuje š 23 a š 24 správního
řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v

provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě

l0 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních
služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle š 24 odst. l správního řádu za

doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání
rozkladu).O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u

Ministerstva kultury.

vedoucí právního oddělení

v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Otisk úředního razítka

Poučení



balaton: 25 085 111

lac 224318155

e-mail:

ViPraze dne 30.4.2009

č. j. 15946/2008

'
'

lvlinisterstvo kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodlo ve věci

žádosti občanského sdružení Syrakus, o.s., registrovaného u Ministerstva. vnitra pod č.j. VS/l-

l/7l594/O84R, se sídlem Havlíčkova 1026/6, ll0 O0 Praha l, IČ 22736328, o udělení

povolení k provádění archeologických výzkumů, takto:

Ministerstvo kultury (dále jen „MK“) v řízení, jehož účastníkem je občanské sdružení

Syrakus, o.s., podle ustanovení š Zl odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), uděluje žadateli

p o v o l e u l k provádění archeologických \��r���qjc�l

v

Pro provádění archeologických výzkumů stanoví MK po dohodě sAkadenúí věd

Ceské republiky (dále jen „AV ČR“) níže uvedené podmínky:

l. Po nabytí právni moci tohoto rozhodnutí uzavře občanské sdružení Syrakus, o.s. (dále jen
„oprávněná organizace? podle ustanovení š 2l odst. 2 zákona o státní památkové péči
dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s AV ČR.

2. Oprávněná organizace bude po celou dobu platnosti uděleného povolení k archeologickým

výzkumům v souladu s ustanovením š 2l odst. 3 zákona o státní památkové péči disponovat:
- odbomě kvalifikovanými fyzickými osobami v počtu, odpovídajícím rozsahu předpokládané
činnosti (zejména územní rozsah povolení),
- kapacitně a technicky vyhovujícím laboratorním zažízením a prostory nezbytně nutnými pro
vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů a současně pro dočasné uložení

movitých nálezů, pocházejících z archeologických výzkumů (zejména s ohledem na územní

rozsah povolem').

Oprávněná organizace bude bez prodlení informovat MK o jakékoliv změně, která by mohla

ohrozit naplňování uvedených zákonných požadavků, zejména o tom, že nadále (byťdočasně)

nedisponuje fyzickou osobou, schopnou vést archeologický výzkum, která zároveň splňuje

zákonem stanovené kvaliíikační předpoklady, nebo o ztrátě schopnosti zajistit dočasné

uložení archeologickýchmovitých nálezů tak, aby nedošlo k ohrožení jejich existence či ztráty

vypovídacíschopnosti.

3. Oprávněná organizace

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo kultury



5. Oprávněná organizace zajistí ve smyslu ustanovení š 23 odst. 3 zákona o státní památkovépéči zpracování movitých archeologických nálezů do podoby, která se slučuje se stavem, kdyje budou moci sbírkotvomé organizace krajů, státu či obcí převzít podle navazující platnélegislativy (zejm. zákon č. 122/2000 Sb.).

organizace ve smyslu ustanovení š 2l odst. 2 zákona o státní památkové péči Národnímupamátkovému ústavu, se sídlem Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha l, jemuž také podázprávu o jejich výsledcích.

7. Oprávnění kprovádění archeologických výzkumů se uděluje pro území Středočeskéhokraje.

8. Oprávnění k provádění archeologických výzkumů se uděluje na dobu dvou let.

Odůvodnění

povolení-k provádění archeologických výzkumů podle ustanovení 21 odst. 2 zákona o státnípamátkové péči.

V žádosti je uveden předpokládaný rozsah prací, a to:
- kompletní zajištění terémiích, technických, dokumentačních a laboratorních prací přiarcheologie 'ch výzkumec

,

- provádění stavebně historických výzkumů na historických objektech a ohrožených

- zajištění odborných analýz,
vybudování osvětové-kulturního centra, pořádání výstav,
restaurování a konzervování předmětů historické povahy,



badatelská činnost ve spolupráci s vědeckými institucemi,
využití grantů k prohloubení odborného potenciálu sdružení.

Předpokládaná územní působnost zahrnuje území celé České republiky.

praxe:

Laboratorní zpracování bude zajišťovat paní na základě udělenílicence Ministerstva kultury ze dne 21.10.1992.
Žadatel disponuje prostorem pro dočasné uložení materiálu archeologické povahy —Vrabčí Brod l92, Poříčí u Sázavy, v objektu na pozemku číslo který je vmajetkupana , bytem

K žádosti jsou přiloženy kopie následujících dokumentů:
zápis přípravného výboru
stanovy občanského sdružení
doklady o vzdělání v textu uvedených odborných pracovnilců
dohoda o spolupráci, oprávnění k restaurování —

nájemní smlouva,- identifrkace nemovitosti — geometrický plán.Žádost zaslalo MK dne 11.12.2008 ve smyslu ustanovení š 21 odst. 2 zákona o státnípamátkové péči k vyjádření AV ČR. V přípisu č.j. l2.009/SAR/09 ze dne 6.3.2009, kterýMK obdrželo dne 12.3, AV ČR na základě stanoviska Archeologického ústavu AV ČR aArcheologické evaluační komise Akademické rady AV ČR vyjádřila připomínky kžádosti

povolení za jmenovitě uvedených podmínek.
Učastmkovi řízení byla v souladu s ustanovením š 36 odst. l zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, v platném znění, dána možnost vyjádřit se kpodkladům rozhodnutí. Učastmík



Po provedeném řízení dospělo MK k závěru, že zákonem stanovené podmínky žadatel
vzásadě splňuje a že je možno udělit povolení kprovádění archeologických výzkumů za
podmínek, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, které vycházejí ze zákona o státní
památkové péči a z návrhu AV ČR, s nímž se MK ztotožnilo.

V této souvislosti MK upozorňuje, že povolení k provádění archeologických výzkumů
může podle ustanovení š 21 odst. 5 zákona o státní památkové péči oprávněné organizaci podohodě s AV ČR odejmout, pokud dojde k porušení podmínek, za kterých jí bylo povolení
uděleno. Rovněž je nutno připomenout skutečnost, že pokud by oprávněná organizace
prováděla archeologické výzkumy bez uzavřené dohody s AV ČR, dopustila by se správníhodeliktu podle ustanovení š 35 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení š 152 odst. l zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad.

_

Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle š 40 odst. l písm. a) správního řádu den
následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje š 23 a š24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se
uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele
poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle š 24 odst. l
správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případělhůta pro podání rozldadu).

i

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u
lvlinisterswa kultury.

vedoucí

v odboru památkové péče Ministerstva kultury


