
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem 

 

Vás zvou na seminář  
 

Možnosti předávání archeologických nálezů 
 

Národní památkový ústav, Dům U Voříkovských, Liliová 219/5, Praha 1 
 

1. března 2023 od 10.00 hodin 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

jedním z témat, které zásadním způsobem ovlivňují činnost muzejních institucí, je oblast ochrany 
archeologického kulturního dědictví. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury, Archeologickými ústavy AV ČR, Praha a Brno, v. v. i.,  
a dalšími subjekty se proto rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této 
sféry muzejní práce.  

 

V pořadí druhé setkání se uskuteční ve středu 1. března 2023 od 10.00 hodin v prostorách 
Národního památkového ústavu a bude zaměřeno na problematiku předávání archeologických nálezů. 
Otázka vlastnictví nálezů a způsobu jejich předávání je v rámci archeologických a sbírkotvorných organizací 
v České republice dlouhodobě diskutovaným tématem. Dokazuje to i snaha Pardubického kraje o novelizaci 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Tento návrh se snažil zajistit lepší kontrolu vlastníků nad nálezy 
z archeologických výzkumů, které nerealizovaly oprávněné organizace zřizované krajem. Přes zákonem 
jednoznačně definované vlastnictví archeologických nálezů naráží jejich předávání na určité problémy, které 
souvisejí se vznikem soukromých archeologických společností a se změnou vlastnictví archeologických nálezů po 
vzniku krajů, případně s určitými specifiky konkrétních nálezů. 
 

Seminář je určen odborné veřejnosti a účast na něm je zdarma. Počet přihlášek je limitován 
omezenou kapacitou sálu (max. 40 osob). Pro potvrzení účasti je třeba vyplnit online přihlášku.  
Do formuláře můžete uvést konkrétní otázky, o nichž byste chtěli jednat. Vaše dotazy předáme lektorům 
semináře a stanou se také podkladem pro diskuzi. Seminář bude zároveň streamován. Další informace a odkazy 
na přihlášku i online přenos naleznete na http://www.cz-museums.cz. 

 

9.30–10.00 Prezence účastníků (foyer konferenčního sálu) 
  

10.00–10.30 Přivítání účastníků semináře a úvodní slovo 
 Mgr. Irena Chovančíková / Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
 Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. / Ministerstvo kultury 
  

10.30–11.00 Předávání archeologických nálezů: Stávající úprava a úvahy de lege ferenda 
 JUDr. Martin Zídek a Mgr. Pavla Mašková / Ministerstvo kultury, Odbor památkové inspekce 
  

11.00–11.30 Zákonodárná iniciativa Pardubického kraje  
 Mgr. Bc. Milan Novák a Mgr. Pavlína Venzarová, MPA / Krajský úřad Pardubického kraje 
  

11.30–12.00 Lidské kosterní ostatky z archeologických výzkumů a antropologická sbírka Národního 
muzea 

 RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. / Národní muzeum, Antropologické oddělení 
  

12.00–12.30 Diskuze I. část 
  

12.30–13.00 Přestávka na malé občerstvení 
  

13.00–13.30 Dosavadní zkušenosti s přebíráním archeologických nálezů: Pohled z obou stran 
 Mgr. Miroslava Šmolíková / Muzeum hl. m. Prahy a PhDr. Michal Bureš, Ph.D. / Archeo Pro, o. p. s. 
  

13.30–14.00 Vlastnictví a možnosti předávání archeologických nálezů: Specifická situace v NPÚ – ÚOP 
v Praze 

 Mgr. Veronika Staňková / Národní památkový ústav, Odbor archeologie – ÚOP v Praze 
  

14.00–14.30 Shrnutí k tématu za Archeologickou komisi AMG 
 Mgr. Jiří Orna / Archeologická komise AMG 
  

14.30–15.00 Diskuze II. část 
  

15.00 Závěrečná diskuze a ukončení semináře 


