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Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 'l
I 18 'l 1 Praha 1

telefon: 257 085 11'l
tax:.224 318 155

e-mail : epodatelna@mkcr.cz

Pueblo _ archeologická společnost, o.p.s.
Mgr. Pavel Hušťrík
Podjavorinské 1ó01/8
149 00 Praha I I

Nďe značka

MK1754212010 oPP
MK-S 723012009 oPP

Vyřizuje/linka

Tupý Michal JUDr.et Mgt. /422
V Praze dne

31.08.2010

vydání povoleníVěc: Žaoost společnosti Pueblo - archeologická společnost' o.p.s. o
k provádění archeologiclcých výzkumů

V příloze Vám zasíláme usnesení Ministerstva kultury čj. MK L7542l20l0 oPP ve
výše uvedené věci.

Dále obdrží:
1. Akademie věd České republiky
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JUD7. Václav Karmazir{
vedoucí právního oddělení

v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury
odbor parnátkové péče
Maltézské náměstí 1

11801 Praha 1 _ Malá Strana
lČo: ooozso7 | (o

2. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.
3. Archeologický ústav Akademie věd, Brno, v.v. i.
4. Narodní památkový ústav
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MINISTERSTVO KULTURY
Maltézské náměstí 1

118 11 Praha í
telefon: 257 085 1'11
Íax: 224 318 '155

e-mail : epodatelna@mkcr.cz

Y Praze dne 31. srpna 2010
ěj.: MK 1754212010 oPP

sp. zn. MK-S 723012009 OPP

ROZHODNUTI

Ministerstvo kultury, jako příslušný orgrín státní památkové péče, rozhodlo ve věci
žádosti společnosti Pueblo _ archeologická společnost, o.P'S., se sídlem Podjavorinské
1601/8, 149 00 Praha 11, IČ 28966465, zastoupené ředitelem Mgr. Pavlem Hušťiíkem, o
udělení povolení k provádění archeologických výzkumů, takto:

Ministerstvo kultury v Íízeni,jehož účastníkem je společnost Pueblo _ archeologická
společnost, o.P.S., se sídlem Podjavorinské 1601/8149 00 Praha 11, IČ 28966465, podle
ustanovení $ 21 odst. 2 záů<ona č.20lI987 Sb.' o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o státní památkové péči"), uděluje žadateli

p ov o l e n í k prováděníarcheologiclcýchvýzkumů.

Pro provádění archeologických výzkumů stanoví Ministerstvo kultury po dohodě
s Akademií věd České republiky (dále jen,$V ČR") níže uvedené podmínky:

1. Po nabýí právní moci tohoto rozhodnutí uzavŤe Pueblo _ archeologická společnost, o.P.S.'
(dáÍetéž,,oprávněná orgarizace") podle ustanovení $ 21 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 archeologick1fm
výzkumům v souladu s ustanovením $ 21 odst. 3 zákonao státní památkové péči disponovat:

- odbomě kvalifikovanými fyzickými osobami v počtu, odpovídajícím rozsahu
pře dp o kl ádané č inno s ti (zejména azemni ro z s ah p ovo l ení),

- kapacitně a technicky vyhorrrjícím laboratorním zatízetím a prostory nezbytně
nutn;ými pro vědecké poznžni a dokumentaci archeologických nálezt a současně pro
do časné ul o žení movit'ých náIezŮ, p o chéaejícich z ar cheo lo gi ckých vý zkumů (zejména
s ohledem nauzemni rozsah povolení).

oprávněná organizace bude bez prodlení informovat Ministerstvo kultury o jakékoliv změně,
která by mohla ohrozit naplňování uvedených zákonrých požadavků, zejména o tom, že
nadále (bý' dočasně) nedisponuje fyzickou osobou, schopnou vést archeologický výzk:utn,
která zéroveň splňuje ziíkonem stanovené kvalifikační předpoklady' nebo o ztrátě schopnosti
zajistit dočasné uložení archeologických movitýchná|ezi tak, aby nedošlo k ohroŽení jejich
existence či ztráty vypovídací schopnosti.



3 . oprávně ná ot ganizace
- bude v souladu s Úmluvou o ochraně archeologického kulturního dědictví Evropy (č.

9912000 Sb.m.s.) a s ustanovením $ 2l odst. I zěů<ona o státní památkové péči předem
konzultovat s územně příslušným archeologickým ústavem AV Čn provádění
archeologických výzkumů, které nebyly vyvolány stavební či jinou činností ve smyslu
ustanovení $ 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči (tzv. badatelských),

- spolupracovat s AV ČR ve smyslu ustanovení $ 3 odst. I zákona o státní památkové
péči při přípravě návrhů na prohlášení věci za kulfurní památku, podávaných
Ministerstvu kultury.

4. oprávněnáorganízace v souladu s ustanovením $ 21 odst. 4 zál<onao státní památkové péči
a zněním dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů:

- oznámi územně příslušnému archeologickému ústavu AV ČR zahájení každého
archeologického výzkumu standardizovanou formou (příslušný formulář je dostupný
např. na http://www.arup.cas.czlc/archiv.y/formu1are'htm1), 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 nebo Nálezové 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.

5. oprávněná organizace zajistí ve smyslu ustanovení $ 23 odst. 3 zikona o státní památkové
péěí 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. 12212000 sb.).

6' Zahájetí archeologickych výzkumů na taemi prohlášeném za kulturní památku, národní
kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zóÍu, oznámi oprávněná
organizace ve smyslu ustanovení $ 21 odst. 2 zžkona o státní památkové péči Narodnímu
památkovému ústavu, se sídlem Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1, jemuž také
oprávněná organizace podá zprávu o jejich výsledcích.

7. oprávnění k provádění archeologických výzkumů se uděluje pto uzemí Středočeského
kraje a kraje Vysočina.

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

odůvodnění

Ministerstvo kultury obdrželo dne 22.října 2009 žádost společnosti Pueblo
archeologická společnost, o.p.s., se sídlem Podjavorinské 1601/8,l4g 00 Praha 11, IČ
28966465, zastoupené ředitelem Mgr. Pavlem Hušťákem' o vydaní povolení k provádění
archeologických výzkumů podle ustanovení $ 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči.
žádost bylo nutné doplnit o chybějící podpis statutárního zástupce Žadatele.

Žaďate| byl zapsén do obchodního rejstříku dne 1. října 2009 jako obecně prospěšná
společnost s cíli ochrana, zácltana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a
jiných historických památek a výchova a vzdéIávéní v oblasti archeologie a památkové péče.
Svou žádost doložil následujícími přílohami:

1 . Zakládací listina společnost| NZ 439 12009 a NZ 47 4 12009



2. Kopie o dosaŽeném vzděliíní ředitele spoleěnosti Mgr. P. Hušťaka (Bc. a Mgr.)
3. Potvrzení Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v.i., o předání náIezových zpráv

Mgr. P. Hušťráka
4. Potvrzení o praxi na pozici archeolog vydané Mgr. P. Hušťákovi společností Labrys

o.p.s.
5. Pracovní smlouvou Mgr. P. Hušťríka na pozici archeolog ve společnosti Labrys o.p.s.

6. Potvrzení o zaměstnání Mgr. P. Hušťáka
7. Výpis z evidence rejstříku trestů Mgr. P. Hušťtíka
8. Potvrzení o zaměstnání na pozici archeolog vydané Bc. Petru Mudrovi společností

Terra Verita spol. s r.o.
9' Pracovní smlouva Bc. Pavla Mudry na pozici archeolog ve společnosti Terra Verita

spol. s r.o.
10. Potvrzení o absolvovaní bakalářského studia programu Historické védy ZČU v Plzni
11. Pracovní smlouva Bc. Pavla Mudry na pozici dokumentátora Záryadočeského muzea

v Plzni
12. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděliniMgr Aleše Česala
13. Potvrzení Národního muzea o zaměstnání Mgr. Aleše Česala na pozici výzkumný a

v1ývojový pracolmík
14. Smlouva o nájmrr nemovitosti

Vyjádření AV ČR čj. 12004/SAR/2010 ze dne 4. února 2010 ve věci bylo negativní.
Dle AV ČR nebylo doloženo, že žaďatel disponuje dostatečnými odbornými kapacitami a

laboratomímztnemimnutn]ýrrn pro vědecképoméni a dokumentaci archeologických nálezi'
Po seznárnení s podklady dopisem doručeným Ministerstvu kultury dne 25. února 2010

nawhl Žadatel přerušení řízení z důvodu doplnění podkladů vyplývajícich ze stanoviska AV
Čn o3. 12004/SAR/20IO zedne 4' února 2010.

Podáním doručeným 18. března 2010 byla žádost doplněna o doklad prokazující
pracovněprávní vztah PhDr. Miloslava Slabiny kŽadateIi a rovněž bylo doloŽeno vzdělání a
praxe této osoby. Laboratomi zÍuemi žadatele bylo dokládáno nájmem nebýových prostor, ve
kteqich je ňizena keramická laboratoř. Personální obsazení laboratoře je smluvně zajištěno
restaurátorkou keramiky Drahomírou Kaňkovskou. Žadate| dále jedná o uzavření smlouvy o

smlouvě budoucí o poskýnutí laboratorních sluŽeb za účelem dokumentace a konzervace
archeo l o g i c ký ch náIezů s Fi lo so f i ckou fakult oll Záp ado če ské univ e r zity .

AV ČR dopisem čj. KAV-27/09-SAR/2010 ze dne 14. července 2010 souhlasila
s udělením povolení ŽadateIi s tím, že bude Vymezeno uzemim Středočeského kraje a kraje

Vysočina a vzhledem k tomu, že se jedná o nově vznik|ý subjekt, povolení bude vydáno na

dobu dvou let.
Úěastníkovi řízení byla dána v souladu s ustanovením $ 36 odst. l správního řádu

moŽnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, konkrétně k vyjádření AV ČR. Účastník Íízeni
ve stanovené lhůtě neuplatnil žádné námitky, respektive došlo k doručení pomocí fikce.

Po provedeném řízení dospělo Ministerstvo kultury kzávěru, že zákonem stanovené

podmínky Žadatel splňuje a že je možno udělit povolení k provádění archeologických
výzkumů za podmínek, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, které vycházeji ze zélkona o

'iátní 
pu-átkové péči a zvýše citovaného sdělení AV ČR a jeho doporuěení, které

Ministerstvo kultury akceptuj e.

V této souvislosti MK upozorňuje, že povolení k provádění archeologických výzkumů
může podle ustanovení $ 21 odst. 5 zékona o státrrí památkové péči oprávněné organizaci po

dohodě s AV ČR odejmout, pokud dojde k porušení podmínek, za kteých jí bylo povolení
uděleno. Rovněž je nutno připomenout skutečnost, že pokgd by oprávnéná organizace
prováděla archeologické výzkumy bez uzavÍené dohody s AV ČR, dopustila by se správního
deliktu podle ustanovení $ 35 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči'



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15

dnů od jeho doruěení rozklad. Lhůta pro podaní rozkladu počíná běŽet podle $ 40 odst. l
písm. a) správního řádu den nrásledující po dni, kdy bylo toto roďrodnutí doručeno. Doručení
pí'.'''o.t1 pomocí datové schranky uprawje $ 17 zákonaě.30012008 sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručovaní
prostřednictvím datové schrrínky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schranky ve lhůtě 10

ánů ode dne, kdy byl dokument dodián do datové schrtánky, považuje se tento dokument za

doruěený posledním dnem této lhůty. Doruěení písemnosti upravuje $ 23 a $ 24 správního

řádu, kteý stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastiŽen, rozhodnutí se uloží v
provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené roztrodnutí ve lhůtě

io a".i ode áne, kdy bylo roáodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovate|e poštovních

sluŽeb připraveno, nevyzvedne, povaŽuje se rozhodnutí podle $ 24 odst. l správního řáduza
doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běŽí v tomto případě lhůta pro podaní

rozk|adu).b rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kulfury. Rozklad se podává u

Ministerstva kultury.
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