DODATEKč.1

k

dohodě

č.

20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění

o rozsahu a podmínkách

provádění archeologických výzkumů

na

základě

§ 21, odst. 2, zák.

uzavřené mezi Akademií věd České republiky, Národní 3, 111 42 Praha 1

zastoupenou PhDr. Petrem Kratochvílem, CSc., členem Akademické rady AV ČR

a
Okresním muzeem Orlických hor, Jiráskova 2,516 11 Rychnov nad Kněžnou,
zastoupeným Irenou

Krejčí, pověřenou řízením

muzea

dne 3. června 1999 v Praze a dne 17. června 1999 v Rychnově nad Kněžnou

I.

1. Tímto dodatkem se v
2.

dohodě mění

Předmět

dodatku

název muzea na Muzeum a galerie Orlických hor.

Upravuje se územní působnost Muzea a galerie Orlických hor na území Královéhradeckého kraje a
dále na území okresu Ústí nad Orlicí s tím, že nálezy z okresu Ústí nad Orlicí jsou majetkem
Pardubického kraje, a musí být proto předávány sbírkotvorné organizaci tímto krajem zřizované.

3.

Dodatek se uzavírá mezi členem Akademické rady AV ČR PhDr. Petrem Nejedlým a statutární
zástupkyní Muzea a galerie Orlických hor Irenou Krejčí, ředitelkou muzea.

4.

Ostatní údaje v

dohodě zůstávají

v platnosti.

V

Rychnově nad Kněžnou dne. /:(.~.'..~~.~

.

za Muzeum a galerii Orlických hor

ft/~

. . . . . ~~~'~~/l'~' 'M~~~ťg~~c~A~~~IE
v

•

ředitelka muzea

<D

- .
.
Jiraskova 2
51601 Ryctmo v na9 Kněžnou
;\",494534.::\,50, ICO: 3711L'

DOHODA
o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě § 21, odst. 2,
zák. č, 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
uzavřená mezi Akademií věd České republiky, Národní 3, 111 42 Praha 1,
zastoupenou dr. Petrem Kratochvílem, CSc., členem předsednictva Akademické rady

a
Okresním muzeem Orlických hor, Jiráskova 2, 516 11 Rychnov nad
zastoupeným Irenou Krejčí, pověřenou řízením muzea

Kněžnou

IČO 00371149
"

1. Předmět dohody
1. Na základě oprávnění Ministerstva kultury ČR čj. 7515/90 ze dne 21.8.1990 je Okresní
muzeum Orlických hor organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů ve
smyslu zákona Č. 20/1987 Sb. v platném znění.
Všechny s tím spojené aktivity se zavazuje provádět zásadně na neziskových principech.

2. Okresní muzeum Orlických hor je oprávněno
okresu Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí.

provádět

archeologické výzkumy na území

3. Okresní muzeum Orlických hor je oprávněno provádět archeologické výzkumy formou:
a) povrchových průzkumů a výzkumů, sběrů archeologického materiálu, dokumentačních a
měřičských prací; záchranných výzkumů (i formou archeologických dohledů) prováděných
podle § 22, odst. 1, zákona Č. 20/1987 Sb. v platném znění na základě dohod s investory;
b) záchranných akcí a archeologických dohledů zajišťujících záchranu a dokumentaci
archeologických lokalit a nálezů, na které se nevztahují podmínky dané v bodu a);
c) po dohodě s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze i formou systematických výzkumů.

II. Práva a povinnosti
1. Okresní muzeum Orlických hor se zavazuje ve smyslu § 21, odst. 3, zákona Č. 20/1987 Sb.
v platném znění:
a) garantovat profesionální úroveň své práce tím, že bude ve smyslu personálním vybaven
vysokoškolsky kvalifikovanými archeology a odpovídajícím způsobem kvalifikovanými
servisními pracovníky, potřebnými pracovními a depozitárními prostory a souvisej ícím
technickým vybavením;
b) oznámit ARÚ AV ČR v Praze krátkým standardizovaným sdělením (jehož osnovu
distribuuje Archeologický ústav AV ČR v Praze) předem zahájení všech vlastních
archeologických výzkumů; jde-li o archeologické výzkumy prováděné na území prohlášeném
za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu
oznámit zahájení archeologických výzkumů také Státnímu ústavu památkové péče v Praze.

c) po ukončení každého archeologického výzkumu, nejméně však jednou za kalendářní rok,
podat ARÚ AV ČR v Praze zprávu o jeho výsledcích, a to formou řádně vyplněných karet
"Zpráva o archeologické akci" (v rámci systému jednotné archeologické databáze Čech)
distribuovaných Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, ev. nálezovou zprávou (rovněž s
vyplněným formulářem ZAA) strukturovanou závaznou osnovou, kterou distribuuje ARÚ AV
ČR v Praze. Jde-li o archeologické výzkumy prováděné na území prohlášeném za kulturní
památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu podat
zprávu o jeho výsledcích také Státnímu ústavu památkové péče v Praze.
d) přispívat průběžnými ročními zprávami o výsledcích vlastních archeologických výzkumů
do periodika Archeologického ústavu AV ČR v Praze "Výzkumy v Čechách" a po celkovém
zpracování jednotlivých výzkumů odevzdat do archivu Archeologického ústavu AV ČR v
Praze jedno vyhotovení závěrečné zprávy.
2. Okresní muzeum Orlických hor je povinno:
a) Podle vlastní územní působnosti závazně koordinovat v rámci příslušné regionální
archeologické komise svoji činnost s jinými v regionu působícími oprávněnými organizacemi,
tedy s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze a všemi oprávněnými teritoriálně
příslušnými organizacemi.
b) Jestliže Okresní muzeum Orlických hor není schopno zajistit provedení některého
záchranného archeologického výzkumu, předá jej včas jiné oprávněné organizací
prostřednictvím regionální archeologické komise.
c) V případě potřeby Okresní muzeum Orlických hor svolává odborné komise, jejichž úkolem
je řešení závažných odborných a metodických problémů na jím prováděných archeologických
výzkumech. Účastníky jednání jsou odborníci z oprávněných archeologických organizací a
dalších vědeckých institucí.
d) Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze umožní Okresnímu muzeu Orlických hor,
za předpokladu plnění závazků této smlouvy, přístup do vlastních archivních databází a
poskytne jí příslušné programové vybavení těchto databází. Dále jí umožní přístup do své
knihovny.
e) Okresní muzeum Orlických hor se zavazuje v souladu s § 23, odst. 6, zák. č. 20/1987 Sb. v
platném znění, ukládat archeologické nálezy z plně zpracovaných a vyhodnocených výzkumů
v depozitářích muzea.
III. Jiná ujednání
1. Akademie věd ČR zajistí Okresnímu muzeu Orlických hor
prostřednictvím
Archeologického ústavu AV ČR v Praze konzultační a metodickou pomoc. Stejným
způsobem bude nápomocna při publikování výsledků výzkumů a vědecké činnosti Okresního
muzea Orlických hor v odborných časopisech a tisku; zprávy o jeho výzkumech budou
zařazovány do periodické publikace Archeologického ústavu AV ČR v Praze "Výzkumy v

Čechách".

2. Podle možností obou stran bude Akademie věd ČR s Okresním muzeem Orlických hor
spolupracovat prostřednictvím Archeologického ústavu AV ČR v Praze na společných
vědeckovýzkumných projektech, grantech a výzkumných úkolech zpracovávajících starší i
nově získané pramenné fondy, či řešících teoretické otázky výzkumu.
3. Akademie věd ČR a Okresní muzeum Orlických hor budou prostřednictvím
Archeologického ústavu AV ČR v Praze kooperovat při vytváření a uplatňování systému
archeologické památkové péče v ČR určeného k ochraně ohrožené části archeologického

dědictví

(prostorová identifikace archeologických památek, zpracování návrhů na
prohlášení archeologických nálezů a lokalit za kulturní památku, revize zapsaných lokalit a
pod.).
IV. Závěrečná ujednání
1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu

oběma

smluvními stranami.

2. Tato dohoda může být v případě změněných podmínek průběžně inovována či upravována.
a doplňky je možné provádět pouze písemnými dodatky, které potvrdí obě smluvní
strany. Poruší-li O~esní muzeum Orlických hor zásadním způsobem tuto dohodu, vyhrazuje
si Akademie věd CR právo předložit Ministerstvu kultury Ceské republiky návrh, aby bylo
Okresnímu muzeu Orlických hor odebráno oprávnění k profesionální archeologické práci, a
vypovědět tuto dohodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvého dne měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi (oprávněné organizaci).
Změny

3. Dohoda se vyhotovuje ve 5 stejnopisech s platností originálu. Okresní muzeum Orlických
hor obdrží"2 exempláře, Akademie věd ČR obdrží 3 exempláře.
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