OCHRANA
ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK

V ČESKÉ REPUBLICE
výkon přenesené působnosti

Ochrana archeologického dědictví v České
republice je zakotvena zejména v následujících
právních předpisech:
 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy
(č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv)
 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění (památkový zákon)

„Památkový zákon:“
- určuje postup k udělení oprávnění k provádění
archeologických výzkumů,
- stanovuje základní povinnosti oprávněné
organizace a stavebníka,
- definuje pojem archeologický nález,

- ukládá povinnosti a přiznává práva nálezci
archeologického nálezu,
- určuje vlastnictví movitých archeologických nálezů.

Oprávnění k provádění archeologických výzkumů:
Vedle organizací s celostátní působností, např.
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Národní muzeum,
apod. jsou držiteli tohoto oprávnění všechna regionální
muzea zřizovaná Pardubickým krajem.
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 799 240, E-mail: vcm@vcm.cz
Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim
Tel+ 420 469 620 330, Email: info@muzeumcr.cz
Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
Telefon: 461 615 287, E-mail: info@rml.cz
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, A. V. Šembery 125, 566 01 Vysoké Mýto
Telefon: 465 461 950, Email: muzeum@muzeum-myto.cz

Definice pojmu archeologický nález:
§ 23 památkového zákona určuje, že: „Archeologickým
nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo
pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho
vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.“

od
pravěku
do
novověku

Povinnosti nálezce archeologického nálezu:
§ 23 památkového zákona ukládá tyto povinnosti:
- „O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo
prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému
nálezu došlo.“
- „Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo
osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k
archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po
archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu
dověděl.“
- „Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny
až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však
po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.“

Práva nálezce archeologického nálezu:
§ 23 památkového zákona přiznává nálezci tato práva:
- Jde-li o archeologický nález uvedený v odstavci 2 (tedy, že nebyl
učiněn při provádění archeologických výzkumů), má nálezce právo
na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad,
- a to do výše ceny materiálu; je-li archeologický nález
zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů,
- v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně
historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě
odborného posudku.
- Nálezce má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v
souvislosti s archeologickým nálezem. O náhradě rozhodne a
náhradu poskytne krajský úřad.
- Podrobnosti o podmínkách pro poskytování odměny a náhrady nálezci
stanoví obecně závazný právní předpis.

Práva nálezce archeologického nálezu:
Pardubický kraj ze svých rozpočtových prostředků vyplácí
nálezcům odměny za archeologický nález.
V roce 2016 byla vyplacena odměna 2 mil. Kč za nález denárového
pokladu ukrytého kolem roku 990 u obce Chýšť.
V roce 2019 Pardubický kraj vyplatil odměnu ve výši 340 500 Kč za nález
unikátní bronzové nádoby (situla) datované kolem roku 1000 př. n. l.
Krajský úřad v současnosti vede
pět správních řízení o poskytnutí
odměny za náhodné nálezy,
většinou mincovních depotů.

Vlastnictví movitých archeologických nálezů:
§ 23a památkového zákona stanoví, že: „Movité archeologické nálezy
jsou vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly učiněny, nejde-li
o movité archeologické nálezy učiněné při archeologických výzkumech
prováděných příspěvkovou organizací nebo organizační složkou obce,
které jsou vlastnictvím této obce, nebo o movité archeologické nálezy
učiněné při archeologických výzkumech prováděných státní organizací
nebo organizační složkou státu, které jsou vlastnictvím České
republiky. “

Denárový depot z Chýště, čítající
přes 1600 mincí z doby kolem
roku 990, nalezený v roce 2015 je
vlastnictvím Pardubického kraje.
Mince budou vystaveny
Východočeským muzeem v
Pardubicích v roce 2020.

DĚKUJI ZA POZORNOST
Krajský úřad Pardubického kraje
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení kultury a památkové péče
úsek státní památkové péče
září 2019

