
8. PŘÍLOHY 

8.1 Příloha č. 1 TABULKY S VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ŘENÍ  

Dotazník pro oprávněné organizace 

1. Jak dlouho provádíte záchranné archeologické výzkumy z pozice oprávněné organizace? 

a) Méně než 1 rok 0 

b) Více než 1 rok 2 

c) Více než 5 let 5 

d) Více než 10 let 18 

 

2. Kolik záchranných archeologických výzkumů průměrně provedete během jednoho kalendářního 

roku? 

a) Méně než 5 4 

b) 5-10 4 

c) Více než 10 17 

 

3. Jak byste ohodnotil/a Vaši spolupráci s investorem provozujícím stavební činnost, v rámci které 

došlo k nutnosti provést záchranný archeologický výzkum? (hodnocení jako ve škole, 1 = výborná, 5 

= nedostatečná) 

a) 1 0 

b) 2 9 

c) 3 10 

d) 4 5 

e) 5 0 

 

4.Setkal/a jste se někdy během své praxe s protizákonným jednáním investora ( např. nesplnění 

ohlašovací povinnosti na stavby prováděné v území s archeologickými nálezy I. – III. kategorie, 

zatajení archeologických nálezů, odtěžení části zeminy, kde se pravděpodobně mohly nacházet 

archeologické vrstvy, apod.)? 

a) Ano 25 

b) Ne 0 

 

5.Pokud je Vaše odpověď na předchozí otázku „ano“, jak často se s takovým jednáním setkáváte? 

a) Pouze jednou,  jednalo se o ojedinělý případ 2 

b) S uvedeným jednáním jsem se setkal/a častěji, ne však více než 5x  9 

c) S uvedeným jednáním jsem se setkal/a více než 10x 14 

 

 



6. Pokud je Vaše odpověď na předchozí otázku "ano", uveďte prosím, o jaké porušení zákona se 

jednalo, případně o jaké porušení zákona se jedná nejčastěji. 

Nesplnění ohlašovací povinnosti                                                                      24 

Neohlášení archeologického nálezu                                                 1 

Neochota spolupráce v terénu 1 

Neplacení faktur souvisejících s provedením ZAV 1 

Odtěžení zeminy bez konzultace nebo přítomnosti archeologa 4 

Neochota uzavřít dohodu o provedení ZAV 1 

Nabídka úplatku 1 

Porušování smlouvních podmínek při naplňování dohody o provedení ZAV 1 

 

7.Jak jste po zjištění porušení zákona investorem dále postupovali? (Prosím rozepište, zda jste se s 

tímto zjištěním obrátili na orgán státní památkové péče, na stavební úřad apod., zda s investorem 

proběhlo správní řízení, případně jaká byla výše pokuty, pokud tyto informace znáte,atd.) 

Podán podnět na zahájení správního řízení 18 

Upozornění investora a snaha o dohodu 6 

Podání trestního oznámení 2 

Informace předána krajskému úřadu, AÚ AV, orgánům státní památkové péče 5 

Neodpověděli 3 

 

8.Pokud jde o financování záchranného archeologického výzkumu, bývají finanční prostředky 

poskytnuté investorem dostatečné k pokrytí všech nákladů? 

a) Ano 12 

b) Ne 13 

 

9.Pokud ne, na kterou z následujících položek nejčastěji chybí finance a je nutné na ní výrazně 

šetřit? 

a) Příprava na terénní výzkum (rešerše, dohled při skrývce) 0 

b) Terénní výzkum (včetně např. mzdových nákladů a nákladů na pracovní potřeby) 1 

c) Pořízení terénní dokumentace 0 

d) Pořízení dokumentace a základní konzervace archeologických nálezů 3 

e) Složitější laboratorní analýzy archeologických nálezů 18 

f) Uskladnění archeologických nálezů 9 

g) Vypracování nálezové zprávy 5 

 

 

 

 



10.Smlouva uzavíraná mezi Vámi a investorem o provedení záchranného archeologického výzkumu 

se většinou řídí: 

a) Občanským zákoníkem 10 

b) Obchodním zákoníkem 6 

c) Stejně často občanským jako obchodním zákoníkem 7 

 

11.V jakém časovém horizontu vypracováváte (a odevzdáváte Archeologickému ústavu) nálezovou 

zprávu k provedenému záchrannému archeologickému výzkumu? 

a) Do měsíce od ukončení výzkumu 1 

b) Do půl roku od ukončení výzkumu 3 

c) Do jednoho roku od dokončení výzkumu 14 

d) Později 9 

 

12.Bylo by podle Vašeho názoru vhodné, aby tato lhůta byla zákonem pevně stanovena? (např. v 

nově připravovaném památkovém zákoně)? 

a) Ano 15 

b) Ne 7 

 

13.V jakém časovém horizontu odevzdáváte archeologické nálezy ze záchranného výzkumu 

příslušnému muzeu? 

a) Do měsíce od ukončení výzkumu 4 

b) Do půl roku od ukončení výzkumu 1 

c) Do jednoho roku od dokončení výzkumu 3 

d) Později 4 

 

14.Bylo by podle Vašeho názoru vhodné, aby tato lhůta byla zákonem pevně stanovena? (např. v 

nově připravovaném památkovém zákoně)? 

a) Ano 16 

b) Ne 8 

 

15.Je podle Vás výše pokut, které lze stavebníkovi za porušení památkového zákona udělit, 

adekvátní? (až 4 000 000 Kč při porušení oznamovací povinnosti, až 1 000 000 Kč při porušení 

povinností k ochraně veřejného zájmu podle stavebního zákona) 

a) Ano 12 

b) Ne, pokuty jsou vzhledem ke škodám způsobeným na archeologickém dědictví 
nedostatečné a měly by být navýšeny 10 

c) Ne, pokuty jsou až příliš vysoké 1 

 

 



16.Jaký je podle Vašich zkušeností většinový postoj investorů k provádění záchranného 

archeologického výzkumu? 

a) Spíše negativní (vnímají jej jako zátěž pro rozpočet a zdržení samotné stavby) 15 

b) Neutrální (vnímají jej jako nutnou součást výstavby, kterou je třeba provést) 9 

c) Spíše pozitivní (aktivně se zajímají o průběh výzkumu, jeho výsledky a vědecký přínos) 0 

 

17.Z Vaší osobní zkušenosti, jak hodnotíte kvalitu služeb poskytovaných oprávněnými organizacemi 

investorům? (jako ve škole, 1 – 5): 

a) 1 2 

b) 2 10 

c) 3 11 

d) 4  0 

e) 5  0 

 

 

 


