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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 20175/2016
spisový znak: KHEJ 16705/2016/kakr/3

datum: 05.02.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 28. 1. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 1. 2016, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
plných textů – kopií (kromě osobních údajů) všech rozhodnutí o poskytnutí odměny za archeologický nález a o přiznání
náhrady nutných nákladů, které nálezci vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem, podle § 23 odst. 4 (v souvislosti
s § 23, odst. 2) zákona o státní památkové péči, vydaných v období od 1. ledna 2013 do 31. ledna 2016.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Jihočeský kraj v dané věci nevydává rozhodnutí, o poskytnutí odměny rozhoduje Rada Jihočeského kraje. V příloze Vám
zasíláme materiály Rady kraje, na základě kterých rada o poskytnutí odměny za archeologický nález rozhodovala, včetně
přijatých usnesení, za Vámi požadované období od 1. ledna 2013 do 31. ledna 2016.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –

* 1x příloha:
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RADA JIHOýESKÉHO KRAJE
NÁVRH USNESENÍ

Datum jednání:
ýíslo návrhu:

05.12.2013
1319/RK/13

Název bodu:

OdmČna nálezci archeologického nálezu - nález mincí
„Lhota pod Rohanovem, okr. Prachatice“

PĜedkladatel:
Zpracoval:
Vedoucí odboru:

Ing. Hana Rodinová, Ph.D.
OKPP
Mgr. Patrik ýervák

Bod programu:

NÁVRH USNESENÍ


Rada Jihoþeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odmČny ve výši 16 155,- Kþ panu ………………, za nález mincí
v lokalitČ „Severní svah hory Javorník, k.ú. Lhota pod Rohanovem, okr.
Prachatice“ obsahující 153 ks mincí, uþinČného dne 24.12.2012.
II. ukládá
JUDr. Milanu Kuþerovi, Ph.D., Ĝediteli krajského úĜadu, zajistit vyplacení
schválené odmČny. Termín: 31.12.2013.
DģVODOVÁ ZPRÁVA
Zákon o státní památkové péþi ukládá krajskému úĜadu poskytnutí odmČny nálezci
archeologického nálezu, a to do výše ceny kovu nebo jiného cenného materiálu
(drahé kovy, drahokamy, jantar, perly apod.), v ostatních pĜípadech do výše 10 %
kulturnČ - historické hodnoty nálezu urþené na základČ znaleckého posudku, který
je povinen si krajský úĜad za tím úþelem obstarat.
V daném konkrétním pĜípadČ byla posudkem stanovena kulturnČ-historická
hodnota nálezu ve výši 161 550,- Kþ, odmČna tak mĤže dosáhnout maximálnČ 10%
této þástky. Posudek zpracoval PhDr. JiĜí Militký, Ph.D., Národní muzeum,
Václavské námČstí 68, 115 79 Praha 1.
Nález byl zkoušen Puncovním úĜadem, Praha a bylo zjištČno, že obsah stĜíbra
v mincích neodpovídá zákonné ryzosti kovu. Z tohoto dĤvodu nelze stanovit
odmČnu nálezci jako cenu kovu, a proto je navržena k vyplacení þástka stanovená z
kulturnČ – historické hodnoty nálezu ve výši 16 155,- Kþ.
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Stanoviska, seznam konzultantĤ: nebyla požadována
Souhlas správce rozpoþtu:

PěÍLOHY:

Zodpovídá: Mgr. Patrik ýervák, ved. OKPP
Termín kontroly: 31.1.2014
Termín splnČní: 31.12.2013
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VÝPIS USNESENÍ RADY
JIHOýESKÉHO KRAJE

29. jednání Rady Jihoþeského kraje dne 05.12.2013


K bodu: OdmČna nálezci archeologického nálezu - nález mincí „Lhota pod
Rohanovem, okr. Prachatice“
Usnesení þ. 1260/2013/RK-29


Rada Jihoþeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odmČny ve výši 16 155,- Kþ panu …………, za nález mincí v lokalitČ
„Severní svah hory Javorník, k.ú. Lhota pod Rohanovem, okr. Prachatice“
obsahující 153 ks mincí, uþinČného dne 24.12.2012.
II. ukládá
JUDr. Milanu Kuþerovi, Ph.D., Ĝediteli krajského úĜadu, zajistit vyplacení
schválené odmČny. Termín: 31.12.2013.
Mgr. JiĜí Zimola
hejtman Jihoþeského kraje
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RADA JIHOýESKÉHO KRAJE
NÁVRH USNESENÍ

Datum jednání:
ýíslo návrhu:

27.11.2014
1371/RK/14

Název bodu:

OdmČna nálezci archeologického nálezu - nález 2
depotĤ u obce Paseky (okres Písek)

PĜedkladatel:
Zpracoval:
Vedoucí odboru:

Ing. Hana Rodinová, Ph.D.
OKPP
Mgr. Patrik ýervák

Bod programu:

NÁVRH USNESENÍ


Rada Jihoþeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odmČny ve výši 19 940,- Kþ panu ……………., za nález 2 depotĤ
bronzových pĜedmČtĤ v lokalitČ Les u obce Paseky, okres Písek, obsahující cca
100 ks a cca 80 ks bronzových pĜedmČtĤ, uþinČný 10. prosince 2012;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kuþerovi, Ph.D., Ĝediteli krajského úĜadu, zajistit vyplacení
schválené odmČny.
T: 31. 12. 2014
DģVODOVÁ ZPRÁVA
Zákon þíslo 20/1987 Sb., o státní památkové péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
ukládá krajskému úĜadu poskytnutí odmČny nálezci archeologického nálezu, a to
do výše ceny kovu nebo jiného cenného materiálu (drahé kovy, drahokamy, jantar,
perly apod.), v ostatních pĜípadech do výše 10% kulturnČ-historické hodnoty
nálezu urþené na základČ znaleckého posudku, který je povinen si krajský úĜad za
tím úþelem obstarat.
V daném konkrétním pĜípadČ byla posudkem stanovena kulturnČ – historická
hodnota nálezu ve výši 398.800,- Kþ za oba nalezené depoty (1. depot - 103
kovových artefaktĤ a 5 keramických zlomkĤ 294.000,- Kþ a 2. depot - 82
kovových artefaktĤ 104.800,- Kþ). OdmČna mĤže dosáhnout max. 10% této þástky.
Posudek na oba depoty zpracoval doc. Ph.Dr. Luboš JiráĖ, CSc., Archeologický
ústav AV ýR Praha v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
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V textu znaleckého posudku je uvedeno, že první depot obsahující cca 100
artefaktĤ má z hlediska své historické vypovídací schopnosti sníženou hodnotu,
ponČvadž nálezce neponechal po zjištČní prvních pĜedmČtĤ místo nálezu beze
zmČny a tak nebylo archeologem zjištČno jednoznaþnČ pĜesné umístČní a vzájemná
poloha artefaktĤ ve chvíli jejich objevení. Druhý depot, 82 kovových artefaktĤ, byl
již dokumentován archeologem bez pĜedchozích zásahĤ.
Význam takovýchto nálezĤ spoþívá jednak v obsahu nálezu, ale i ve všech dalších
nálezových okolnostech, zejména v zachování pĤvodního rozložení a rozvrstvení
všech dochovaných artefaktĤ. Po vyhodnocení všech podkladĤ byla navržena
k vyplacení þástka stanovená, z kulturnČ – historické hodnoty nálezu ve výši
19.940,- Kþ, což je 5% z celkové kulturnČ – historické hodnoty uvedené ve
znaleckém posudku.

Finanþní nároky a krytí: 19 940,- Kþ, krytí je z rozpoþtu OKPP, kde jsou na tyto
úþely vyhrazeny finanþní prostĜedky

VyjádĜení správce rozpoþtu:
Tomáš Budík - Ekonomický odbor (OEKO) - Souhlasím - V souladu se
schváleným rozpoþtem na rok 2014.

Návrh projednán - seznam konzultantĤ, stanoviska: nebyl požadován

PěÍLOHY:

Zodpovídá: Mgr. Patrik ýervák, vedoucí OKPP
Termín kontroly: 15.1.2015
Termín splnČní: 31.12.2014
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VÝPIS USNESENÍ RADY
JIHOýESKÉHO KRAJE

51. jednání Rady Jihoþeského kraje dne 27.11.2014


K bodu: OdmČna nálezci archeologického nálezu - nález 2 depotĤ u obce Paseky
(okres Písek)
Usnesení þ. 1291/2014/RK-51


Rada Jihoþeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odmČny ve výši 19 940,- Kþ panu……………., za nález 2 depotĤ
bronzových pĜedmČtĤ v lokalitČ Les u obce Paseky, okres Písek, obsahující cca
100 ks a cca 80 ks bronzových pĜedmČtĤ, uþinČný 10. prosince 2012;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kuþerovi, Ph.D., Ĝediteli krajského úĜadu, zajistit vyplacení
schválené odmČny.
T: 31. 12. 2014
Mgr. JiĜí Zimola
hejtman Jihoþeského kraje
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RADA JIHOýESKÉHO KRAJE
NÁVRH USNESENÍ

Datum jednání:
ýíslo návrhu:

19.02.2015
174/RK/15

Název bodu:

OdmČna nálezci archeologického nálezu - nález 3 kusĤ
zlatých spirálek v lese u obce Chlumec (okres ýeské
BudČjovice)

PĜedkladatel:
Zpracoval:
Vedoucí odboru:

Ing. Hana Rodinová, Ph.D.
OKPP
Mgr. Patrik ýervák

Bod programu:

NÁVRH USNESENÍ


Rada Jihoþeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odmČny ve výši 20 508,- Kþ panu…………….., za nález 3 kusĤ zlatých
spirálek v lokalitČ „Les u obce Chlumec, okres ýeské BudČjovice“, uþinČný 18.
Ĝíjna 2013 na základČ posudkĤ uvedených v pĜílohách þ. 1-2 mat. þ. 174/RK/15;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kuþerovi, Ph.D., Ĝediteli krajského úĜadu, zajistit vyplacení
schválené odmČny.
T: 19. 3. 2015
DģVODOVÁ ZPRÁVA
Zákon þíslo 20/1987 Sb., o státní památkové péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
ukládá krajskému úĜadu poskytnutí odmČny nálezci archeologického nálezu, a to
do výše ceny kovu nebo jiného cenného materiálu (drahé kovy, jantar, perly
apod.), v ostatních pĜípadech do výše 10% kulturnČ-historické hodnoty nálezu
urþené na základČ znaleckého posudku, který je povinen si krajský úĜad za tím
úþelem obstarat.
Znalecký posudek z hlediska kulturnČ-historické hodnoty nález vypracoval doc.
PhDr. Luboš JiráĖ, CSc., Archeologický ústav Akademie vČd ýR, Praha, v.v.i.
V textu tohoto posudku je uvedeno, že pĜedmČtné zlaté spirálky jsou tvoĜeny
z dvojitého drátu a nejsou zkorodované ani druhotnČ poškozené. Spirály tohoto
typu jsou datovatelné do starší doby bronzové, tedy zhruba do období druhé
þtvrtiny 2. tisíciletí pĜed Kristem. Na závČr je v posudku uvedeno, že hodnota
kulturnČ-historická se zásadnČ neliší od ceny drahého kovu. Ke stanovení hodnoty
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drahého kovu vypracoval posudek Puncovní úĜad, v souladu s ustanovením § 19,
odst. 3, vyhlášky þ. 66/1988 Sb., kterým se provádí ustanovení § 23, odst. 4,
zákona o státní památkové péþi. Cena drahého kovu byla stanovena ve výši
20 508,- Kþ.
Význam takovýchto nálezĤ spoþívá jednak v obsahu nálezu, ale i ve všech dalších
nálezových okolnostech, zejména v zachování pĤvodního rozložení a rozvrstvení
všech dochovaných artefaktĤ a jejich zdokumentování. Po vyhodnocení všech
podkladĤ byla v souladu s ustanovením § 23, odst. 4, zákona þíslo 20/1987 Sb., o
státní památkové péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, navržena k vyplacení þástka
stanovená v posudku Puncovního úĜadu tj. 20 508,- Kþ, která byla stanovena dle
zjištČného obsahu drahých kovĤ.

Finanþní nároky a krytí: 20 508,- Kþ, krytí je z rozpoþtu OKPP, kde jsou na tyto
úþely vyhrazeny finanþní prostĜedky.

VyjádĜení správce rozpoþtu: Tomáš Budík - Ekonomický odbor (OEKO) Souhlasím - Finanþní nároky jsou kryty schváleným rozpoþtem OKPP 2015.

Návrh projednán - seznam konzultantĤ, stanoviska: nebyl požadován

PěÍLOHY:
1. znalecký posudek Archeologický ústav AV ýR (skenování0001.pdf)
2. posudek Puncovního úĜadu þ. OV 14004 (OV 14004, podp.pdf)

Zodpovídá: Mgr. Patrik ýervák, vedoucí OKPP
Termín kontroly: 31.3.2015
Termín splnČní: 19.3.2015
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VÝPIS USNESENÍ RADY
JIHOýESKÉHO KRAJE

57. jednání Rady Jihoþeského kraje dne 19.02.2015


K bodu: OdmČna nálezci archeologického nálezu - nález 3 kusĤ zlatých spirálek v
lese u obce Chlumec (okres ýeské BudČjovice)
Usnesení þ. 181/2015/RK-57


Rada Jihoþeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odmČny ve výši 20 508,- Kþ panu ……………., za nález 3 kusĤ zlatých
spirálek v lokalitČ „Les u obce Chlumec, okres ýeské BudČjovice“, uþinČný 18.
Ĝíjna 2013 na základČ posudkĤ uvedených v pĜílohách þ. 1-2 mat. þ. 174/RK/15;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kuþerovi, Ph.D., Ĝediteli krajského úĜadu, zajistit vyplacení
schválené odmČny.
T: 19. 3. 2015
Mgr. JiĜí Zimola
hejtman Jihoþeského kraje
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RADA JIHOýESKÉHO KRAJE
NÁVRH USNESENÍ

Datum jednání:
ýíslo návrhu:

10.09.2015
968/RK/15

Název bodu:

OdmČna nálezci archeologického nálezu - nález depotu
15 ks bronzových pĜedmČtĤ u tzv. Sušské silnice, k.ú.
Skubice (okres ýeský Krumlov)

PĜedkladatel:
Zpracoval:
Vedoucí odboru:

Ing. Hana TĤmová, Ph.D.
OKPP
Mgr. Patrik ýervák

Bod programu:

NÁVRH USNESENÍ


Rada Jihoþeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odmČny ve výši 11.600,- Kþ panu ……………., za nález depotu
bronzových pĜedmČtĤ v lokalitČ „u tzv. Sušské silnice, k.ú. Skubice, okres ýeský
Krumlov, osahující 15 ks bronzových pĜedmČtĤ, uþinČného dne 20. kvČtna 2014;
II. ukládá
Mgr. Patriku ýervákovi, vedoucímu OKPP, zajistit vyplacení schválené odmČny.
T: 10. 10. 2015
DģVODOVÁ ZPRÁVA
Podle § 59, odst. 3, zákona þ. 129/2000 Sb., o krajích, Rada zabezpeþuje
rozhodování v dalších záležitostech patĜících do samostatné pĤsobnosti kraje,
pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Zákon þ. 20/1987 Sb., o státní památkové péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
ukládá krajskému úĜadu poskytnutí odmČny nálezci archeologického nálezu, a to
do výše ceny kovu nebo jiného cenného materiálu (drahé kovy, drahokamy, jantar,
perly apod.), v ostatních pĜípadech až do výše 10% kulturnČ-historické hodnoty
nálezu urþené na základČ znaleckého posudku, který je povinen si krajský úĜad za
tím úþelem obstarat.
V daném konkrétním pĜípadČ byla posudkem stanovena kulturnČ – historická
hodnota nálezu ve výši 116.000,- Kþ za oba nalezený depot (12 kovových artefaktĤ
a 3 slitky suroviny), odmČna mĤže dosáhnout max. 10% této þástky. Posudek na
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oba depoty zpracoval doc. Ph.Dr. Luboš JiráĖ, CSc., Archeologický ústav AV ýR
Praha v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
V textu znaleckého posudku je uvedeno, že byl nalezen soubor 15 kovových
artefaktĤ, ke kterému nálezce ihned po zjištČní prvního pĜedmČtu povolal
archeology. Ti pak odborným zpĤsobem provČĜili místo nálezu a zjistili dalších 14
pĜedmČtĤ. Dodržením postupu stanoveného zákonem þ. 20/1987 Sb., o státní
památkové péþi, ze strany nálezce nebyla kulturnČ historická hodnota nálezu
negativnČ ovlivnČna. Dále je v posudku uvedeno, že se jedná o artefakty kovových
pĜedmČtĤ, jejichž datování se pohybuje pĜibližnČ ve 13. století pĜ. n. l.. Celý depot
je hodnotný zejména tím, že byla zachována nálezová situace a depot byl odbornČ
vyzvednut. Tento archeologický nález se stalou trvalou souþástí sbírek
Regionálního muzea v ýeském KrumlovČ a je vystaven v archeologické expozici
muzea.
Význam takovýchto nálezĤ spoþívá jednak v obsahu nálezu, ale i ve všech dalších
nálezových okolnostech, zejména v zachování pĤvodního rozložení a rozvrstvení
všech dochovaných artefaktĤ. Po vyhodnocení všech podkladĤ byla navržena
k vyplacení þástka stanovená na základČ kulturnČ – historické hodnoty nálezu ve
výši 11.600,- Kþ, což je 10% z celkové kulturnČ – historické hodnoty uvedené ve
znaleckém posudku.
Finanþní nároky a krytí: 11.600,- Kþ, krytí je z rozpoþtu OKPP, kde jsou na tyto
úþely vyhrazeny finanþní prostĜedky.

VyjádĜení správce rozpoþtu: Tomáš Budík - Ekonomický odbor (OEKO) Souhlasím - Souhlasím s uhrazením odmČny z rozpoþtu OKPP.

Návrh projednán - seznam konzultantĤ, stanoviska: nebyl požadován

PěÍLOHY:
Posudek Archeologického ústavu AV ýR Praha v.v.i. (posudek Pavlíþek.pdf)

Zodpovídá: Mgr. Patrik ýervák, vedoucí OKPP
Termín kontroly: 10. 10. 2015
Termín splnČní: 10. 10. 2015
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VÝPIS USNESENÍ RADY
JIHOýESKÉHO KRAJE

70. jednání Rady Jihoþeského kraje dne 10.09.2015


K bodu: OdmČna nálezci archeologického nálezu - nález depotu 15 ks bronzových
pĜedmČtĤ u tzv. Sušské silnice, k.ú. Skubice (okres ýeský Krumlov)
Usnesení þ. 954/2015/RK-70


Rada Jihoþeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odmČny ve výši 11.600,- Kþ panu ……………, za nález depotu
bronzových pĜedmČtĤ v lokalitČ „u tzv. Sušské silnice, k.ú. Skubice, okres ýeský
Krumlov, osahující 15 ks bronzových pĜedmČtĤ, uþinČného dne 20. kvČtna 2014;
II. ukládá
Mgr. Patriku ýervákovi, vedoucímu OKPP, zajistit vyplacení schválené odmČny.
T: 10. 10. 2015
Mgr. JiĜí Zimola
hejtman Jihoþeského kraje
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