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Dohoda o spolupráci na povrchovém a detektorovém průzkumu 

 

Název oprávněné organizace: Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
Sídlo: Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín 
IČO: 084549 
zastoupena: PhDr. Michalem Babíkem 
(dále jen Oprávněná organizace) 

 

a 

 

Jméno a příjmení: 
adresa: 
datum narození: 
e-mail: 
telefon: 
(dále jen Spolupracovník) 

 

spolu uzavřeli dohodu o spolupráci na povrchovém a detektorovém průzkumu v následujícím znění: 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Oprávněná organizace je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů dle § 21 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Památkový zákon”). 

Oprávněná organizace splňuje všechny podmínky k provádění archeologických výzkumů stanovené 

zákonem a Dohodou o podmínkách a rozsahu provádění archeologických výzkumů uzavřenou s Akademií 

věd České republiky. 

2. Spolupracovník je fyzickou osobou, který má zájem podílet se na provádění archeologických výzkumů ve 

formě povrchového a detektorového průzkumu. Všechny práva a povinnosti plynoucí z této dohody se 

vážou pouze na jeho osobu. 

 

II. 

Územní a časový rozsah spolupráce 

1. Spolupracovník je oprávněn vyhledávat archeologické nálezy v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. O 

státní památkové péči, a to na území okresu Jičín. 

2. Dohoda o spolupráci Oprávněné organizace a Spolupracovníka (dále jen „Smluvní strany”) se uzavírá na 

dobu určitou, v trvání tří kalendářních měsíců ode dne podepsání smlouvy. 

 

 

III.   

Věcný rozsah spolupráce 
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1. Oprávněná organizace provádí archeologické výzkumy v souladu s ust. § 22 odst. 1 a násl. Památkového 

zákona. 

2. Spolupracovník se bude podílet na provádění archeologických výzkumů (projektů) Oprávněné organizace 

dle dohody a aktuální potřeby Oprávněné organizace. 

3. Oprávněná organizace vede evidenci archeologických výzkumů (projektů), kterých se spolupracovník 

účastní. 

 

III. 

Potvrzení o spolupráci 

1. Oprávněná organizace vydá Spolupracovníkovi Potvrzení o spolupráci (neboli Průkaz spolupracovníka). 

2. Potvrzení o spolupráci obsahuje osobní údaje a vymezení územního a časového rozsahu spolupráce. 

3. Potvrzení dále obsahuje kontaktní údaje na vedoucího projektu nebo jinou osobu zastupující Oprávněnou 

organizaci. 

4. Spolupracovník je na vyzvání povinen se prokázat Potvrzením o spolupráci orgánům veřejné moci, 

vlastníkovi pozemku, na kterém má být výzkum proveden, a dále také pracovníkům Archeologického 

ústavu AV ČR a dalších oprávněných organizací. 

5. Potvrzení o spolupráci je nepřenosné, dokládá tak spolupráci výhradně v něm uvedeného 

Spolupracovníka. Spolupracovník nesmí Potvrzení o spolupráci poskytnout dalším osobám. 

 

IV. 

Náležitosti spolupráce 

1. Spolupracovník smí provádět terénní povrchové a detektorové průzkumy pouze v rámci otevřeného 

výzkumu/projektu Oprávněné organizace, s platným Potvrzením o spolupráci. 

2. Oprávněná organizace je ve věci spolupráce zastoupená PhDr. Michalem Babíkem (ředitel). 

3. Spolupracovník je povinen informovat Oprávněnou organizaci o záměru provést průzkum v konkrétním 

termínu a oblasti, a to formou emailové nebo telefonické komunikace, případně osobně nejpozději v den 

konání průzkumu. 

4. Spolupracovník se zavazuje, že: 

a.  bude respektovat podmínky vyplývající z obecně platných právních předpisů, zejména ve věci 

vstupů na soukromé pozemky, zásahů pod jejich povrch a odpovědnosti za případné 

způsobené škody. 

b. uvede místo nálezu do původního stavu, nemá-li být toto místo na základě konzultace 

s archeologem předmětem dalšího výzkumu 

c. předměty archeologické povahy bude ukládat do samostatných sáčků označených veškerými 

údaji o nálezu nebo číslem odkazujícím na samostatný seznam s těmito údaji, zejména 

katastrem, souřadnicemi GPS, hloubkou nálezu, případně dalšími souvisejícími údaji, např. 

polohou v ornici, lesní hrabance, kontaktu s podložím aj. 

d. bezodkladně kontaktuje archeologa, je-li důvodné podezření, že se nalezené předměty 

dochovaly v původních souvislostech, zejména pokud jsou uloženy pod úrovní ornice nebo 

detektor signalizuje větší počet předmětů, případně je již takový vyšší počet předmětů zřejmý. 
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e. na nalezených předmětech nebude provádět konzervátorské ani jiné zásahy, které by mohly 

ohrozit jejich výpovědní hodnotu, včetně odstraňování výplní v nádobách, tulejích a jiných 

vnitřních dutinách 

5. Smluvní strany spolu průběžně konzultují průběh a provádění nedestruktivního archeologického 

průzkumu, a to v maximálním intervalu 3 měsíců (trvání smlouvy). V rámci konzultace Oprávněná 

organizace koordinuje a kontroluje postup Spolupracovníka. 

6. Spolupracovník je povinen předat Oprávněné organizaci movité archeologické nálezy získané při 

průzkumu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však při pravidelné konzultaci podle předchozího 

odstavce. 

7. Oprávněná organizace je povinna od Spolupracovníka movité archeologické nálezy převzít.  

 

V. 

Evidence spolupráce a movitých archeologických nálezů 

1. Smluvní strany využívají k zajištění vzájemné součinnosti při spolupráci informační systém Portál 

amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů Archeologické mapy České republiky (dále 

jen “AMČR-PAS”), provozovaný Archeologickými ústavy AV ČR. 

2. Spolupracovník je u RMaGJC evidován pod číslem: RMaGJC 1/2021 

3. Spolupracovník dle pokynů Oprávněné organizace průběžně eviduje veškeré jím nalezené movité 

archeologické nálezy v AMČR-PAS. 

4. Oprávněná organizace provádí kontrolu evidovaných nálezů a předává je k dalšímu zpracování 

Archeologickým ústavům AV ČR. 

 

VI. 

Nakládání s movitými archeologickými nálezy 

1. Povrchové a detektorové průzkumy je nutno provádět s ohledem na veřejný zájem na ochraně kulturního 

dědictví. 

2. Oprávněná organizace je povinna proškolit Spolupracovníka ohledně metod vyhledávání a vyzdvihování 

movitých archeologických nálezů. Oprávněná organizace je dále povinna Spolupracovníka proškolit 

ohledně ošetření a uložení movitých archeologických nálezů do jejich předání Oprávněné organizaci. 

3. Oprávněná organizace Spolupracovníka dále proškoluje v rámci pravidelných konzultací dle čl. IV. odst. 5. 

4. Spolupracovník je povinen dodržovat všechny Oprávněnou organizací stanovené postupy tak, aby nedošlo 

k poškození archeologických nálezů, movitých i nemovitých, a k zásahu do práv třetích osob. 

5. Oprávněná organizace umožní volný vstup do muzea a slevy na publikace s archeologickou, případně 

historickou tématikou. 

6. Podpisem této Dohody potvrzuje Spolupracovník a Oprávněná organizace, že došlo k povinnému 

proškolení. 
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VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znění 

pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory 

vyplývající z Dohody primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. 

2. Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných 

dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

3. Dohodu o spolupráci lze vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba se nestanovuje. Zánikem dohody 

zaniká také platnost průkazu hledače. 

4. Výpovědí Dohody či odstoupením od Dohody nezaniká povinnost Spolupracovníka předat movité 

archeologické nálezy Oprávněné organizaci podle čl. IV. odst. 6, a to nejpozději do jednoho měsíce od 

ukončení platnosti této Dohody. 

5. Dohoda ani průkaz hledače nenahrazuje oprávnění k samostatnému provádění archeologických výzkumů 

na území Královéhradeckého kraje a nezbavuje jeho držitele odpovědnosti z dodržování obecně platných 

právních předpisů. 

6. Držitel průkazu souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rámci vedení záznamů o 

vydaných průkazech, nezbytné koordinaci mezi krajem a jím zřizovanými zapojenými organizacemi a s 

trvalým uchováním těchto údajů v rámci sbírkové muzejní evidence. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s 

obsahem souhlasí, a že je tato Dohoda projevem jejich svobodné vůle.  

8. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření. 

9. Dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních. 

 

 

V Jičíně, dne……………………… 

 

 

 

Za Oprávněnou organizaci 
Regionální muzeum a galerie 

v Jičíně 
 

PhDr. Michal Babík 

 Spolupracovník 
 
 

 
[jméno spolupracovníka] 

 


