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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 32753/2016
spisový znak: KHEJ 16705/2016/kakr/6

datum: 08.03.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 27. 2. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20. 2. 2016, v níž požadujete poskytnutí doplnění:
odpovědi čj. KUJCK 20175/2016 ze dne 5.2.2016, neboť z ní nejsou jednoznačně zřejmé nálezové okolnosti archeologických
nálezů, zejména ve vztahu k problematice nelegálního užívání detektorů kovů. Vyhláška č. 66/1988 Sb. k zákonu o státní
památkové péči v § 19 odst. 2 stanovuje, že v písemné žádosti o přiznání odměny musí nálezce uvést místo, datum a nálezové
okolnosti. Podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, § 2, odst. 5 je muzeum povinno poskytovat služby
sloužící mj. k uspokojování informačních potřeb veřejnosti. Tedy poskytovat informace, které se vztahují k jeho působnosti, a
které má nebo by mělo mít k dispozici. Dále tento zákon v § 9 odst. 3 stanovuje muzeu vést sbírkovou evidenci, která obsahuje
záznamy o způsobu a okolnostech nabytí jednotlivých sbírkových předmětů. Muzeum resp. organizace oprávněná k provádění
archeologických výzkumů je též povinna vypracovat nálezovou zprávu, jejíž součástí je zjištění nálezových okolností
archeologického nálezu. Muzejní pracovníci se rovněž musí řídit zásadami Profesního etického kodexu pro muzea, který
stanovuje, že každé akvizici předmětu … musí předcházet úsilí o pečlivé ověření toho, že předmět nebyl nezákonně získán … v
tomto směru je nezbytné detailně poznat úplnou historii předmětu od jeho objevení. A povinností muzejních pracovníků je
vyhýbat se situacím, které by mohly být vykládány jako nezákonné.
Sdělte, proto prosím dodatečně, jednotlivě a konkrétně, k usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1260/2013/RK-29 ze dne
5.12.2013, č. 1291/2014/RK-51 ze dne 27.11.2014, č. 181/2015/RK-57 ze dne 19.02.2015 a č. 954/2015/RK-70 ze dne
10.09.2015:
1. Zdali nálezci používali detektor kovů (vzhledem k tomu, že náhodným nálezem, za nějž lze poskytnout odměnu, není
vyhledávání pomocí detektoru kovů, tj. provádění nelegálního archeologického výzkumu).
2. Zdali nálezci prováděli neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy (viz § 39 odst. 1 písm. f) zákona o státní
památkové péči).
3. Zdali nálezci vyzvedli nálezy z jejich původního umístění (tzn. neponechali nález i naleziště beze změny až do prohlídky
oprávněnou archeologickou organizací), a jaká opatření byla učiněna, jestliže tím nálezci porušili § 23 odst. 3 zákona o státní
památkové péči.
4. Jakým způsobem byly nálezy převzaty do sbírek muzeí, tj. na základě jakého právního úkonu.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ve všech případech se jednalo o náhodné nálezy, které nebyly vyhledávány pomocí detektoru kovů. Nálezci neprováděli
neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy. Nálezci nálezy ponechali na místě nálezu a ohlásili nález muzeu.
Muzeum prohlédlo naleziště a následně zde provedlo archeologický průzkum, následně byly movité archeologické nálezy ve
vlastnictví kraje uloženy v jím zřízených muzeích.
Dle § 23a, odst. 2, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou movité archeologické
nálezy vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly učiněny, pokud nejde o movité nálezy učiněné při archeologických
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výzkumech prováděných příspěvkovou organizací nebo organizační složkou obce, nebo o movité archeologické nálezy učiněné
při archeologických výzkumech prováděných státní organizací nebo organizační složkou státu, které jsou vlastnictvím České
republiky.
Ve všech případech naleziště prohlédla a následný průzkum provedla muzea, která jsou zřizovanou organizací kraje a dle
odst. 3, téhož § a zákona se movité archeologické nálezy, které jsou vlastnictvím kraje, ukládají v jím zřízeném muzea a tak je
to i v těchto případech.

S pozdravem
Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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