Návr h
Vyhláška
ze dne

2016,

o stanovení vzorů označení a o bližší úpravě některých náležitostí souvisejících
s výkonem regulovaných činností podle zákona o ochraně památkového fondu
Ministerstvo kultury stanoví podle § 140 k provedení § 21 odst. 6, § 75 odst. 4, § 83
odst. 7, § 88 odst. 9, § 106 odst. 1, § 111 odst. 5 zákona č. …/……. Sb., o ochraně
památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu):
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

vzor tabulky s nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem,
vzor tabulky s nápisem „Národní kulturní památka“ a velkým státním znakem,
vzor mezinárodního znaku,
podrobnosti o obsahu projektu badatelského archeologického výzkumu,
podrobnosti o obsahu projektu záchranného archeologického výzkumu,
podrobnosti o obsahu a formě nálezové zprávy o archeologickém výzkumu,
způsob vykonání zkoušky k prokázání znalostí právních předpisů, její formu a průběh,
podrobnosti o způsobu, formě a průběhu ověřování odborných znalostí.
§2
Vzor označení
(k § 21 odst. 6 zákona)

(1) Vzor tabulky s nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Vzor tabulky s nápisem „Národní kulturní památka“ a velkým státním znakem je
uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Mezinárodním znakem je štít dole zahrocený, úhlopříčně rozdělený na čtyři pole
barvy královské modře a barvy bílé (štít se skládá ze čtverce barvy královské modře, jehož
roh tvoří hrot štítu, a z trojúhelníka barvy královské modře, postaveného nad čtvercem tak,
aby na každé straně vznikl jeden bílý trojúhelník) a jeho vzor je uveden v příloze č. 3 k této
vyhlášce.
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§3
Projekt badatelského archeologického výzkumu
(k § 75 odst. 4 zákona)
(1) Odůvodnění vědecké potřeby je souhrnem dosavadních vědeckých znalostí o vývoji
výzkumem dotčeného území a předpokladu archeologického potenciálu místa; odůvodnění je
popsáno s ohledem na průzkumy různých souvisejících oborů či nedestruktivních
archeologických výzkumů.
(2) Vymezení území dotčeného archeologickým výzkumem se provádí v závazném
geodetickém referenčním systému1).
(3) Popis předpokládaných metod terénní části archeologického výzkumu zahrnuje
zejména
a) přípravu prostoru a zázemí pro archeologický výzkum,
b) vytýčení a polohopisné zaměření sond, vynesení výškových bodů,
c) ruční rozebrání archeologických terénů v sondách, včetně průběžné vyzvedávání
movitých nálezů, přesun vyhloubeného materiálu a technické zajištění sondy,
d) průběžnou kresebnou a fotografickou dokumentaci odhalených horizontálních
a vertikálních situací,
e) určení a popis stratigrafických jednotek,
f) provádění kolmých snímků a tvorba fotoplánů odhalovaných situací,
g) průběžnou evidenci a následný převoz získaných movitých nálezů,
h) odběr vzorků pro specializované analýzy.
(4) Popis personálního zajištění zahrnuje zdůvodnění a strukturu týmu, včetně dalších
specialistů, středního technického personálu a dělníků na archeologickém výzkumu.
(5) Popis materiálně technického zajištění zahrnuje vymezení potřeb na základě
předpokládaného významu místa a zvolené metodiky.
(6) Stanovení jednotkových nákladů dílčích činností povinně obsahuje
funkce/výkon

Počet hod. sazba/Kč

počet
hodin

Celkem

archeolog (terén a vyhodnocení)
dokumentátor/ terénní technik
dělník na archeologickém výzkumu
věcné náklady terénní části
archeologického výzkumu
pracovník na evidenci dat a
dokumentaci nálezů
laboratorní specialista
věcné náklady na zpracování vzorků a
odborné analýzy
věcné náklady na ošetření, konzervaci
a popis movitých nálezů

1)

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
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věcné náklady na ošetření a konzervaci
nemovitých nálezů
věcné náklady spojené s uvedením
plochy dotčené archeologickým
X
výzkumem do stavu dohodnutého s
vlastníkem
věcné náklady spojené s vyhotovením
nálezové zprávy o archeologickém
X
výzkumu
předpokládané náklady badatelského archeologického výzkumu celkem:

Kč

Pokud z popisu personálního zajištění podle odstavce 3 nebo popisu materiálně technického
zajištění archeologického výzkumy podle odstavce 4 vyplynou personální nebo věcné
požadavky neuvedené ve výše uvedené tabulce, budou do tabulky uvedeny řádky s popisem
takového požadavku a vyčíslením jednotkových sazeb.
§4
Projekt záchranného archeologického výzkumu
(k § 83 odst. 7 zákona)
(1) Zdůvodnění rozsahu archeologického výzkumu obsahuje souhrn dosavadních
vědeckých znalostí o vývoji výzkumem dotčeného území a předpokladu archeologického
potenciálu místa; odůvodnění je popsáno s ohledem na průzkumy různých souvisejících oborů
či nedestruktivních archeologických výzkumů.
(2) Ustanovení § 3 odst. 2 až 5 se na zpracování projektu záchranného archeologického
výzkumu použijí obdobně.
(3) Stanovení jednotkových nákladů dílčích činností povinně obsahuje
funkce/výkon

Počet hod. sazba/Kč

počet
hodin

archeolog (terén a vyhodnocení)
dokumentátor/ terénní technik
dělník na archeologickém výzkumu
věcné náklady terénní části
archeologického výzkumu
pracovník na evidenci dat a
dokumentaci nálezů
laboratorní specialista
věcné náklady na zpracování vzorků a
odborné analýzy
věcné náklady na ošetření, konzervaci
a popis movitých nálezů
věcné náklady spojené s vyhotovením
nálezové zprávy o archeologickém
X
výzkumu
předpokládané náklady záchranného archeologického výzkumu celkem:

Celkem

Kč

Pokud z popisu personálního zajištění nebo popisu materiálně technického zajištění
archeologického výzkumu vyplynou personální nebo věcné požadavky neuvedené ve výše
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uvedené tabulce, budou do tabulky uvedeny řádky s popisem takového požadavku
a vyčíslením jednotkových sazeb.
§5
Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu
(k § 88 odst. 9 zákona)
(1) Popis geografických a sídelních souvislostí zkoumaného území obsahuje zejména
a)

prostorovou identifikaci území dotčeného archeologickým výzkumem v závazném
geodetickém referenčním systému1),
b) stručný popis přírodního prostředí místa archeologického výzkumu, jeho krajinný ráz,
geologickou a geomorfologickou situaci, půdní pokryv.
(2) Popis historie zkoumaného území obsahuje
a) údaje o předchozích archeologických výzkumech dotčeného území,
b) zhodnocení významu lokality z pohledu poznatků známých před provedením daného
záchranného archeologického výzkumu.
(3) Popis průběhu archeologického výzkumu a popis terénní situace obsahuje
a) průběh výzkumu, podmínky realizace, komplikující faktory,
b) charakteristiku archeologických sond, jejich rozsah a způsoby rozvržení,
c) charakter nadloží, způsob skrývek, formy a metody vlastního odkryvu a charakter
podloží,
d) popis stratigrafických jednotek či jiných analytických částí s odkazy na dokumentaci,
e) popis vyšších jednotek archeologických nálezů (struktur, objektů, komplexů) a jejich
datování (se stručným odkazem na konkrétní archeologické nálezy) a pracovní
interpretaci,
f) definici chronologicko-vývojových horizontů doplněnou vývojovým diagramem (tzv.
Harrisovou maticí nebo rekonstrukčním řezem, pokud ji terénní analýza zpracovala),
g) výčet analýz artefaktů, ekofaktů a přírodních faktů, jejich dosavadní průběh, výsledky
a odkazy na expertní posudky.
(4) Zhodnocení výsledků archeologického výzkumu obsahuje
a)

stručné shrnutí získaných poznatků; zhodnocení míry, v jaké výzkum odpověděl na
řešené vědecké otázky; nastínění nových otázek, které výzkum otevřel,
b) základní interpretace jevů a událostí, které archeologický výzkum zachytil, jejich
intenzitu a kontinuitu a jejich rámcovou chronologii,
c) stručné uvedení mimořádných jednotlivých archeologických nálezů,
d) shrnutí závěrů koreferentů a odborných komisí s odkazy na zápisy z jednání,
e) odkazy na dosavadní publikace výsledků archeologického výzkumu a uvedení jiných
forem dosavadního zpřístupnění výsledků archeologického výzkumu veřejnosti.
(5) Seznam archeologických nálezů obsahují
a) výčet sond,
b) výčet statigrafických jednotek (struktur, objektů, komplexů),
c) výčet movitých archeologických nálezů separovaných ručně na místě výzkumu
(přírůstkový seznam, seznam sáčků) s uvedením obsahu (druhu artefaktů či ekofaktů),
kvantifikací (počet kusů, příp. celková hmotnost), stratigrafické jednotky (objektu a jeho
sektoru či vrstvy),
d) výčet nemovitých archeologických nálezů.
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(6) Obrazové přílohy tvoří zejména
a) mapy (výřezy map vhodného měřítka s vyznačením rozsahu archeologického výzkumu),
b) celkový plán archeologického výzkumu s rozložením sond, objektů, stratigrafických
jednotek atd. v přiměřeném měřítku,
c) dílčí plány a řezy, zpravidla v měřítku 1:10 až 1:100, s popisem částí a vrstev, uvedením
data pořízení a jména autora,
d) kolmé snímky a fotoplány s vyznačením vlícovacích bodů a seznamu, kde budou
uvedeny jejich souřadnic a nadmořské výšky v závazném geodetickém referenčním
systému,
e) fotografie s popisem zahrnujícím označení sondy, případně dílčí plochy objektu,
stratigrafické jednotky, včetně uvedení data a autora snímku,
f) výběrová obrazová dokumentace movitých nálezů.
(7) Pokud v rámci archeologického výzkumu nebyly učiněny archeologické nálezy nebo
byly učiněny archeologické nálezy jen ve velmi malé míře, nálezová zpráva obsahuje pouze
údaje stanovené zákonem bez uvedení podrobností vyplývajících z odstavců 1 až 6.
§6
Postup při prokazování znalostí právních předpisů
(k § 106 odst. 1 zákona)
(1) Znalost právních předpisů potřebných k ochraně památkového fondu při výkonu
regulované činnosti podle zákona o ochraně památkového fondu ověřuje Ministerstvo kultury
(dále jen „ministerstvo“) zkouškou před komisí stanovenou státním tajemníkem ministerstva.
Komise má 3 členy a tvoří ji 1 státní zaměstnanec ministerstva, který zastává služební místo
v oboru služby Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní
povahy
a)

2 členové Restaurátorské rady k žádosti o udělení povolení k restaurování kulturní
památky,
b) 2 členové Rady pro stavebně historické průzkumy k žádosti o udělení povolení ke
zpracování stavebně historického průzkumu,
c) 2 členové Archeologické rady k žádosti o udělení povolení k provádění archeologického
výzkumu.
(2) Členem zkušební komise nesmí být ten, u něhož lze s ohledem na jeho poměr ke
zkoušenému pochybovat o jeho nepodjatosti.
(3) Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
(4) Ke zkoušce se podává přihláška ministerstvu s vymezením požadovaného druhu
regulované činnosti podle zákona o ochraně památkového fondu. V přihlášce fyzická osoba
uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu,
nemá-li ji, adresu bydliště (dále jen "místo trvalého pobytu").
(5) Ke zkoušce může být připuštěna fyzická osoba, která podala bezvadnou žádost
o udělení povolení k výkonu regulované činnosti nebo která je odborným zástupcem
právnické osoby, která podala bezvadnou žádost o udělení povolení k výkonu regulované
činnosti.
(6) Ministerstvo nejméně 21 dnů přede dnem konání zkoušky písemně vyrozumí
fyzickou osobu podle odstavce 4 o termínu a místě konání zkoušky; při stanovení termínu
zkoušky se přihlíží k žádosti této osoby.
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(7) Brání-li fyzické osobě podle odstavce 4 ve vykonání zkoušky v určeném termínu
vážná překážka, stanoví jí ministerstvo na základě její písemné a odůvodněné žádosti
náhradní termín konání zkoušky.
§7
Prokazování znalostí právních předpisů
(k § 106 odst. 1 zákona)
(1) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech svých členů a usnesení
přijímá většinou hlasů. Členové zkušební komise se při své činnosti v komisi neřídí příkazy
představených ani jiných osob. Člen zkušební komise se nesmí zdržet hlasování. Usnesení
zkušební komise zní: „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.
(2) O vykonání zkoušky vystaví zkušební komise osvědčení, a to ve 2 stejnopisech.
Jeden stejnopis osvědčení předá zkoušenému do vlastních rukou, druhý založí do správního
spisu k žádosti o udělení oprávnění k výkonu regulované činnosti.
(3) O průběhu zkoušky zkušební komise pořídí protokol, který obsahuje zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

jméno, popřípadě jména a příjmení zkoušeného,
datum narození zkoušeného,
místo trvalého pobytu zkoušeného,
druh regulované činnosti,
datum, čas a místo konání písemné a ústní části zkoušky,
bodové ohodnocení písemné části zkoušky,
zkušební otázky ústní části zkoušky,
výsledek zkoušky,
jména, popřípadě jména a příjmení členů zkušební komise a jejich podpisy.
(4) Přílohou protokolu je písemný test vypracovaný při písemné části zkoušky.
§8
Postup při ověřování odborných znalostí
(k § 111 odst. 5 zákona)

(1) Na ověření odborných znalostí se ustanovení § 6 odst. 1 až 3, 6 a 7 a § 7 odst. 1, 3
a 4 použijí obdobně.
(2) Byla-li osobě oprávněné k výkonu regulované činnosti podle zákona o ochraně
památkového fondu uložena sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu regulované
činnosti, podává ke zkoušce přihlášku ministerstvu s vymezením druhu regulované činnosti
podle zákona o ochraně památkového fondu. V přihlášce fyzická osoba uvede své jméno,
popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
(3) O vykonání zkoušky vystaví zkušební komise osvědčení, a to ve 2 stejnopisech.
Jeden stejnopis osvědčení předá zkoušenému do vlastních rukou, druhý založí do správního
spisu ministerstva.
§9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. .../2016 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. .../2016 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. .../2016 Sb.
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