
Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155

E-mail: egodatelna©mkcncz

Naše značka Vyřizuje/linka

MK 50925/2017 OPP

MK-S 9222/2017 OPP

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 2.

8. 2017

Dne 2. 8. 2017 Ministerstvo kultury obdrželo žádost o informaci dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též „žádost“), kterou prostřednictvím
e-mailu na adresu e-podatelny povinného subjektu podal pan doručovací adresa

— e-mail: (dále též „žadatel“), a to V následujícím znění:

„
rad bych se na zaklade dle z. c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu k informacím

dozvedel, zda spolecnost Syrakus z.s. ma s MK uzavrenu nejakou smlouvu o archelogíckem

vyzkumu ve stredoceskem kraji a take bych rad znal jeji obsah, protoze se me potencialne
jakozto stavebníka s vydanym platnym stavebním povolením muze tykat.

"

Ministerstvo kultury tímto poskytuje žadateli na základě shora uvedené žádosti

následující informace;

Ministerstvo kultury tímto žadateli sděluje, občanskému sdružením Syrakus, o.s.,

které má žadatel pravděpodobně na mysli, udělilo povolení kprovádění archeologických

výzkumů rozhodnutím č.j. MK 74176/2015 OPP, ze dne 18. 12. 2015, vúzenmím rozsahu

Středočeského kraje, na dobu tří let, splatností od 25. května 2015. Ministerstvo kultury
žadateli toto rozhodnutí účelem seznámení se sjeho obsahem zasílá vpříloze tohoto

sdělení.

Ministerstvo kultury nepožaduje po žadateli úhradu v souvislosti s poskytováním výše

uvedených informací ve smyslu 5 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

za

Vážený pan

08.08.2017V Praze dne:

Ministerstvo kultury
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gill; Rozhodnutí o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů Syrakus,
o.s., \��o���o/��J MK 74176/2015 OPP, ze dne 18. 12. 2015

v o kultury

k informacím, neboťV tomto případě se nejedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
ve smyslu poslední věty výše citovaného ustanovení.

S pozdravem

n



Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 18.12.2015

MK 74176/2015 OPP

MK-S 1404/2015 OPP

Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

Syrakus, o.s.

Havlíčkova 1026/6

110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318 155

E-mail:

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí Ministerstva kultury MK 74176/2015

výše uvedené věci.

S pozdravem

Věc: Žádost o vydání povolení L ;.

vedoucí prámího oddělení

odboru památkové péče Ministerstva kultury

Dále obdrží:

Akademie věd České republiky

Archeologický ustav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

Archeologický ústav Akademie věd, Brno, v.v. i.

Národní památkový ústav
???)?

k provádění archeologických výzkumů

OPP ve

egodatelna©mkcncz

Ministerstvo kultury
/ ,
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Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

epodatelna©mkcncz

V Praze dne 18. prosince 2015

č.j.: MK 74176/2015 OPP

sp. zn. MK-S 1404/2015 OPP

Telefon: 257 085

Fax: 224 318155

Email:

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

žádosti občanského sdmžení Syrakus, o.s., se sídlem Havlíčkova l026/6, 110 O0 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 521 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 n í k provádění archeologických výzkumů .

Pro provádění archeologických výzkumů stanoví Ministerstvo kultury po dohodě

s Akademií věd Ceské republiky (dále též „AV CR“) níže uvedene 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

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 povelem),

kapacitně a technicky vyhovujícím laboratorním zařízením a prostory nezbytně
nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů a
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současně pro dočasné uložení movitých nálezů, pocházejících

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

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. 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 sAV ČR ve smyslu ustanovení š 3 odst. l 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 O1 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 sbírkotvorné 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



/
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 kprovádění 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.

V žádosti 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 - Ministerstvo

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:

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,

5. vybudování osvětové-kulturního centra, pořádání výstav,
6. restaurování a konzervování předmětů historické pbvahy,
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).
Žadatel doplňuje svou činnost za uplynulé období tří let, kdy realizoval ll 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 Příbramí“ ( , který bude vydán jako publikace. Ostatní

výsledky záchranných archeologických výzkumů byly publikovány na stránkách

Středočeského vlastivědného sborníku č. 31, 32 a 33.

Ve vyjádření AV ČR č.j. KAV-1570/SAR/20l5 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
vokresech Příbram a Mělník, kde úzce spolupracuje s Regionálním muzeem vMělníce a

Hornickým muzeem vPříbrami. 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 záchranné 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 výzkum“, 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, l a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“), dána možnost vyjádřit se
kpodkladům rozhodnutí, konkrétně kvyjádření AV ČR, a to formou výzvy kseznámení
s podklady rozhodnutí ze dne ll. prosince 2015, doručené žadateli (datovou schránkou) dne
ll. prosince 2015, a to do 10 dnů od doručení této výzvy. Žadatel reagoval e-maiíem dne lt
12, 2015 stím, že podklad pro vydání rozhodnutí obdržel a neuplatňuje kněmu žádné
námitky.

\��o���o'��D rozhodování o tom, zda má být žadateli povolení k provádění archeologických
výzkumů uděleno, se Ministerstvo kultury zabývalo především otázkou, zda žadatel splňuje
podmínku pro udělení tohoto povolení, tedy předpoklady požadované v š 2l 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-
l570/SAR/2015 ve věci ze dne 20. listopadu 2015, Ministerstvo kultury považuje výše
popsanou zákonnou podmínku za splněnou.

Obligatorním 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 eva1uačr1í 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 z výše 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 2l 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 s AV ČR,

dopustila by se správm'ho 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. l

písm. a) spráwuho 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

lO 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


