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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.6

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce 
Ústeckého kraje, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v letech 2020 - 
2024

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Financování veřejné výzkumné instituce od 1.1.2020 dle ust. § 3 odst. 3 písm. a) a ust. § 4 odst. 2 písm. a) 
bod 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů

Nárok na rozpočet:
V souladu se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 053/75R/2019

Přílohy: 

16.6-1 Název: bod 16.6 priloha c.1.pdf

Koncepce rozvoje Ústavu 
archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, veřejné 
výzkumné instituce na léta 2020 – 
2024

U

16.6-2 Název: bod 16.6 priloha c.2.pdf

Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace

U

16.6-3 Název: bod 16.6 priloha c.3.pdf

Tabulka přijatých dotací jednotlivých 
projektů Ústavu archeologické 
památkové péče severozápadních 
Čech, v. v. i. 2015 - 2019

U



16.6-4 Název: bod 16.6 priloha c.4.pdf

Výsledky předávané do Registru 
informací o výsledcích výzkumu 
Rady vlády pro výzkum a vývoj za 
posledních 5 let

U

16.6-5 Název: bod 16.6 priloha c.5.pdf

Usnesení z 21. zasedání Výboru pro 
kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze 
dne 8. 1. 2019

U

16.6-6 Název: bod 16.6 priloha c.6.pdf
Zápis z 13. zasedání Rady pro vědu, 
výzkum, vývoj a inovace ze dne 10. 1. 
2019

U

16.6-7 Název: bod 16.6 priloha c.7.pdf
Tabulky finančního zabezpečení 
řešení koncepce rozvoje instituce v 
období 2020 - 2024

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

1. Koncepci rozvoje Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné 
instituce na léta 2020 – 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. Poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ústav 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce, na léta 2020 – 2024 
rozhodnutím dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat rozhodnutí o poskytnutí institucionální 
podpory dle bodu A) 2. tohoto usnesení.

Termín: 10. 1. 2020



Důvodová zpráva:
Dle ustanovení § 37 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) územní samosprávné 
celky v oblasti své působnosti poskytují podporu výzkumu, vývoje a inovací za podmínek stanovených tímto 
zákonem.
Navrhovanými usneseními je sledováno vytvoření předpokladů pro realizaci dalšího způsobu poskytnutí 
podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků v Ústeckém kraji.
Poskytování institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků dle výše uvedeného 
zákona je osvědčenou formou podpory z veřejných prostředků určených větším týmům a organizacím 
dlouhodobě se zabývajícími aktivitami výzkumu, vývoje a inovací, aktivitami, které není možné ani účelné 
zajistit pouze na základě veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
V Ústeckém kraji je pouze jediný subjekt, který splňuje podmínky pro poskytnutí institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj na základě zhodnocení dosažených výsledků výzkumné organizace.
Poskytování institucionální podpory z veřejných prostředků má ze zákona charakter dotace a její uvažovaná 
výše bude nad 200 tis. Kč. Rozhodnutí o poskytnutí podpory je v kompetenci zastupitelstva kraje (§ 36 písm. 
c) zákona o krajích).
Úhrada bude prováděna z prostředků Ústeckého kraje na výzkum a vývoj v souladu s ust. § 3 odst. 3 zákona 
a § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona.
Odbor kultury a památkové péče má v rozpočtovém výhledu na roky 2020 – 2024 zahrnuty finanční 
prostředky na poskytnutí institucionální podpory Ústavu archeologické památkové péči severozápadních 
Čech, v.v i.
Podpora bude poskytována jednorázově vždy na příslušný kalendářní rok za předpokladu, že budou splněny 
závazky příjemce podpory, vyplývající z rozhodnutí, a že budou do informačního systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací zařazeny veškeré údaje dle nařízení vlády č. 397/2009 Sb.
Ústav archeologické památkové péče, v.v.i. má za sebou šedesátiletou historii organizace s výbornými 
výsledky na poli archeologické památkové péče a výzkumu. Po celé 20. století působil jako státní organizace. 
V roce 2001 byl převeden do zřizovatelské působnosti Ústeckého kraje a do r. 2006 fungoval jako 
příspěvková organizace kraje s plně hrazeným rozpočtem - příspěvkem na provoz. V roce 2007 byl ústav 
transformován do podoby veřejné výzkumné instituce zřízené Ústeckým krajem dle zákona č. 341/2005 Sb., 
o veřejných výzkumných institucích. Tato transformace umožnila velkou hospodářskou samostatnost a 
pružnější reagování na ekonomické požadavky investorů – hlavních přispěvatelů do rozpočtu organizace. V 
období let 2007-2009 byla ze strany zřizovatele řešena podpora formou jednoletých veřejných zakázek. Tento 
způsob se ukázal jako kontraproduktivní jak ve výši prostředků tak především ve stabilitě a zárukách 
poskytovaných na koncepční rozvoj ústavu. Z těchto důvodů došlo v r. 2009 ke schválení pětiletého období 
poskytování institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné výzkumné instituce 
2010-2014 za podmínek plnění každoročně stanovovaných hlavních odborných úkolů. Další poskytování 
institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné výzkumné instituce bylo v letech 
2015–2019.
Institucionální podpora poskytovaná veřejné výzkumné instituci umožňuje vykonávat na území Ústeckého 
kraje kvalitní a efektivní archeologickou památkovou péči a ochranu archeologického kulturního dědictví, 
které je v majetku Ústeckého kraje. Institucionální podpora je zároveň jedinou zárukou koncepčního rozvoje 
této veřejné výzkumné instituce. Je také jedinou zárukou efektivního vysoce odborného zpracování dříve 
získaných dat z jednotlivých výzkumů, které nelze komplexně zpracovávat jiným způsobem než za použití 
institucionální podpory. Jejich zpracování totiž nelze zahrnout mezi náklady aktuálně dodavatelsky 
(investorsky) zpracovávaných výzkumů.
Hlavní prioritou ústavu byly a jsou velkoplošné záchranné archeologické výzkumy na stavbách dálnic, silnic a 
liniových staveb; v předpolí povrchových dolů, intravilánech měst apod. Zajišťuje péči o archeologické kulturní 
dědictví spojenou s výzkumy a dokumentací ničených, narušených a ohrožených archeologických památek. 
Tato činnost je provázena zpracováním těchto výzkumů v nálezových zprávách, komplexním zpracováním 
výsledků v odborných syntézách (databáze, přehledy apod.), archivací dat a zveřejňováním výsledků formou 
odborných i popularizačních publikací a výstav. Podrobné výčty publikací v rozličných periodikách u nás i v 
zahraničí jsou každoročně zaváděny do Registru informací o výsledcích výzkumu Rady vlády pro výzkum a 
vývoj (RIV). Výsledky, které byly předány do RIV za posledních pět let, jsou uvedeny v příloze č. 4.
Podpora je použita ke komplexnímu zpracování dat, jejich vyhodnocení a publikování, při kterých se mimo 
jiné používají nedestruktivní metody (letecká a pozemní prospekce, geofyzikální měření) a aplikují moderní 
přírodovědecké postupy ve společenských vědách (antropologie, paleobotanika, paleozoologie apod.) 
vesměs ve spolupráci se specializovanými pracovišti Akademie věd ČR a vysokých škol u nás i v zahraničí. 
Nejen tyto metody, ale i uvedené pracovní postupy zpracování pak představují výsledky aplikovaného 
výzkumu v odboru, které jsou minimálně na republikové úrovni.
Cílem organizace je v následujícím období 2020-2024 rozvíjet dosavadní strukturu činnosti
a zaměřit se především na níže uvedenou problematiku.



1. Pokračovat v intenzivních terénních aktivitách na území celého Ústeckého kraje, a to na systematických 
(badatelských), předstihových a záchranných archeologických výzkumech. Tato činnost zahrnuje pravidelně 
realizaci ca pěti až deseti velkých záchranných archeologických výzkumů, desítky menších výzkumů a zhruba 
100 archeologických dozorů staveb v Ústeckém kraji za rok. Pozornost bude věnována mimo jiné výzkumům 
v ohrožených oblastech, jakými jsou např. Krušné hory, předpolí dolů na Mostecku, Chomutovsku a Teplicku, 
jádra měst, intravilány obcí, hradní sídla či mnohá jiná dlouhodobě či jednorázově ohrožená naleziště.
2. Pokračovat ve zpracovávání záchranných výzkumů, zejména novějších, zpracované výzkumy dále 
prezentovat v mediích a publikovat v odborných periodikách či formou monografií.
3. Rozvoj použití nedestruktivních postupů v archeologii. Využít a rozvinout získané znalosti
a data z oblasti dálkového průzkumu země, tj. letecká archeologie, leteckého laserového skenování a 
dokumentace památek a výzkumů pomocí dronu. Dále vést databázi leteckých
snímků nalezišť a lokalit a tu vlastním výzkumem doplňovat a rozšiřovat.
4. Archiv nálezových zpráv a hlášení. Pokračovat v jeho vedení, včetně údržby a rozšiřování databáze a její 
postupná digitalizace. Spolupráce na tvorbě databází informačního systému Archeologická mapa ČR 
Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i.
5. Zapojení se do mezinárodních projektů na podporu rozvoje archeologického bádání v jednotlivých 
obdobích a oblastech. Pořádání konferencí a pracovních setkání k řešení rozličných aktuálních či 
dlouhodobých otázek z archeologie a příbuzných či pomocných oborů.
6. Publikační činnost, včetně vydávání ústavního sborníku a monografií.
7. Popularizační činnost, včetně pořádání výstav či spolupráce na jejich pořádání.
8. Publikace novinek a informací na ústavních webových stránkách.

V tabulce uvádíme přehled nákladů, výnosů, výsledku hospodaření po zdanění a výši institucionální podpory 
v letech 2014 – 2018.
rok náklady výnosy výsledek hospodaření po zdanění institucionální podpora
2014 16 117 000 16 146 000 431 000 5 310 000
2015 14 060 000 13 649 000 - 411 000 5 470 000
2016 14 652 000 15 092 000 440 000 5 580 000
2017 15 606 000 16 037 000 431 000 5 690 000
2018 20 297 000 19 343 000 - 954 000 5 800 000

V příloze č. 7 je uvedeno členění nákladů hrazených z institucionální podpory na období 2020 - 2024.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Denisa Cinková,
vedoucí oddělení finančního 
hospodaření a kontroly
odboru kultury a památkové péče

RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 27. 8. 
2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 
27.8.2019

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 26. 8. 2019


