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Úvod
Archeo Sever o. p. s. je česká nestátní nezisková organizace (NNO) s právním statutem obecně prospěšné
společnosti v intencích zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění.
Posláním společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných
historických památek a výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.
Archeo Sever o. p. s. (dále jen společnost) byla založena 26. 2. 2013 podpisem Zakládací smlouvy
zakladatelem Mgr. Karlem Kašákem a Mgr. Peterem Kováčikem Ph.D. V zakládací listině zakladatelé
rovněž jmenovali členy správní rady a členy dozorčí rady.
Společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v
Ústí nad Labem (oddíl O, vložka 462) dne 19. 3. 2013.
Sídlo společnosti: K Vápence 448, 415 03 Teplice.
IČO společnosti: 015 07 583.
DIČ společnosti: CZ015 07 583.
Činnost společnosti určuje základní dokument, tzv. Zakládací smlouva ze dne 26. 2. 2013, který je
k dispozici na naší domovské webové adrese www.archeosever.cz

*****

Společnosti Archeo Sever o. p. s. bylo rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky uděleno
Povolení k provádění archeologických výzkumů na dobu tří let s platností od 1. 3. 2017. Dne 20. 6.
2017 byla podepsána Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů, která byla
uzavřena s Akademií věd České republiky. Archeo Sever o. p. s. je tedy v tomto smyslu oprávněnou
organizací s územní působností v Karlovarském a Ústeckém kraji.
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Orgány společnosti (stav ke dni 30. 6. 2019)

Správní rada
Správní rada společnosti má tři členy. První správní radu jmenovali zakladatelé v zakládací smlouvě
společnosti. Další členství vzniká volbou. Členy správní rady společnosti Archeo Sever o. p. s. aktuálně
jsou:
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. r. č. 720528/7518, trvale bytem Panská 175/4, 779 00 Olomouc
- předseda správní rady, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik členství 19. 3. 2013, 3. volební období (od
10. 1. 2019 na 3 roky)
Mgr. Karel Kašák, r. č. 740429/1345, trvale bytem Za nádražím 213, Nádražní Předměstí, 381 01 Český
Krumlov
- člen správní rady, vznik členství 19. 3. 2013, 3. volební období (od 10. 1. 2019 na 3 roky)
Mgr. Vít Hadrava, r. č. 811207/1891, trvale bytem Hálkova 151/9, Hodolany, 779 00 Olomouc
- člen správní rady, vznik funkce 31. 7. 2014, 2. volební období (od 21. 8. 2017 na 3 roky)

Dozorčí rada
Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. První dozorčí radu jmenovali zakladatelé, další členství
vzniká volbou. Členy dozorčí rady společnosti Archeo Sever o. p. s. aktuálně jsou:
Mgr. Jiří Šlajsna, r. č. 780928/2756, trvale bytem K. H. Borovského 133, 434 01 Most
- předseda dozorčí rady, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik členství 19. 3. 2013, 3. volební období (od 10. 1.
2019 na 3 roky)
Karel Svoboda, r. č. 690620/0004, trvale bytem Červenkova 524, Střížkov, 182 00 Praha 8
- člen dozorčí rady, vznik členství 19. 3. 2013, 3. volební období (od 10. 1. 2019 na 3 roky)
Mgr. Josef Märc, r. č. 640215/1888, trvale bytem Gerstnerova 4127, 430 03 Chomutov,
- člen dozorčí rady, vznik členství dne 21. 7. 2016 (1. volební období na 3 roky)

Statutární orgán - ředitel společnosti
Ředitelem společnosti Archeo Sever o. p. s. byl správní radou jmenován dne 31. 7. 2014
Mgr. Aleš Káčerik, nar. 20. 3. 1978 v Chomutově, s adresou trvalého pobytu Lesní 432, Březno 431 45.
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Zasedání kontrolních orgánů společnosti v roce 2018
Dne 4. 7. 2018 se konalo v sídle společnosti Archeo Sever o. p. s. sloučené 11. zasedání správní rady (od
doby ustanovení zakládací smlouvy) a 7. zasedání dozorčí rady (od doby ustanovení zakládací smlouvy),
jehož hlavním jednacím bodem bylo projednání a schválení účetní závěrky včetně seznámení s obsahem
výroční zprávy společnosti a s výsledky hospodaření za rok 2017.

Personální obsazení
Mgr. Aleš Káčerik
Veronika Káčeriková Kostovová, DiS.
Aleš Jindra

archeolog, ředitel společnosti
asistentka archeologického výzkumu (od 1. 5. 2018)
asistent/specialista archeologického výzkumu

Ing. Jitka Nešvarová

mzdová a daňová účetní (externě)

Pro naši společnost v roce 2018 pracovali celkem 2 brigádníci (dohody o provedení práce). V jednom
případě jsme spolupracovali s firmou zajišťující zpracování geodetických zaměření.

Public relations
Prostřednictvím dlouhodobě rozvíjené spolupráce s Oblastním muzeem a galerií v Mostě jsme finančně
podpořili zajištění lektorovaného vzdělávacího programu pro děti 1. stupně základních škol na téma
Tajemná a kouzelná archeologie v rámci propagace našeho společného archeologického kulturního dědictví
v roce 2018.

Fotografie poskytla Mgr. Blanka Brandová z Oblastního muzea a galerie v Mostě a současně poskytla
souhlas s uveřejněním společnosti Archeo Sever o. p. s.
https://www.archeosever.cz/vzdelavaci-program-pro-zaky-zakladnich-skol
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V rámci propagace naší společnosti směrem k nejširší laické i odborné veřejnosti máme nově k dispozici
pro různé veřejné akce a setkání vlastní „banner“ či „roll up“ společnosti Archeo Sever o. p. s.

Vlastníkem fotografií je společnost Archeo Sever o. p. s. Fotografie byly použity výhradně pro tento účel.
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Záchranné archeologické výzkumy v roce 2018
V roce 2018 dokončovala společnost Archeo Sever o. p. s. jeden rozsáhlejší a dlouhodoběji koncipovaný
záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) na území Ústeckého kraje: stavbu „I/62 Děčín–Vilsnice“ –
tzv. Vilsnickou spojku na k. ú. Podmokly ve městě Děčíně (investiční akce Ředitelství silnic a dálnic ČR).
Další naše činnost byla zaměřena na zpracování výsledků výzkumů v terénu již uskutečněných
záchranných archeologických výzkumů (především souhrnné zpracování ZAV v Mariánských Radčicích –
obecní splaškové kanalizace) do závěrečné nálezové zprávy. Na podzim roku 2018 jsme zahájili větší plošný
odkryv na k. ú. Rokle u Kadaně (okr. Chomutov) v souvislosti s pokračující těžbou vyhrazeného nerostu –
kaolinu pro společnost KERAMOST, a. s.
Na území Karlovarského kraje jsme provedli celkem 3 menší archeologické akce, z nichž 1 akce byla
spojena s odborným dohledem při provádění zemních prací s negativním zjištěním. Další 3 archeologické
akce provedené odborným dohledem – viz jejich přehled v závěru zprávy – byly evidovány taktéž
s negativním zjištěním.
ARS 01/2018 – k. ú. Podmokly, okr. Děčín; výstavba silničního obchvatu města - tzv. Vilsnické spojky;
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, doba halštatská, kultura billendorfská?, hradištní období, doba
industriální
Podíváme-li se na obraz zachycený ZAV, lze konstatovat, že se podařilo v rámci poměrně velkého území
dotčeného dopravní stavbou i přes veškeré negativní terénní zásahy učiněné v posledních cca 150-100
letech (výstavba železniční trati, podzemní sítě technické infrastruktury) podchytit pravěký sídelní areál
z konce doby bronzové až průběhu starší doby železné. Jeho přesnější geografický rozsah lze jen obtížně
rekonstruovat, nicméně je pravděpodobné, že sídlištní nálezy vyzvednuté J. Frantou a V. Salačem
v kolejišti Českých drah v roce 2001 a naším ZAV (2017) s doloženými relikty spodních partií sídlištních
jam lze zahrnout do širšího chronologického horizontu existence jednoho pravěkého sídelního areálu,
zřejmě s kontinuálním vývojem, od sebe vzdálených jen 100-150 m. Polohopisná vzdálenost tohoto sídliště
od areálu shodně datovaného pohřebiště (žárové popelnicové hroby), situovaného východně až
severovýchodně do polohy „Velký písek“ (poslední pozitivní archeologická zjištění ze 70. let 20. stol.
z prostoru areálu CHART FEROX), nepřesahuje více než 200 m. Pravděpodobnost chronologicky soudobé
existence sídliště a přilehlého pohřebiště je v tomto případně poměrně velká.
Výsledky výzkumu byly komplexně shrnuty do závěrečné nálezové zprávy, která byla v jarních měsících
roku 2019 dokončena a odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze.

Obr. 01. Celková situace stavby v 1:10 000.

Obr. 02. Děčín-Podmokly. Ulice Práce, výkop kanalizace.
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ARS 02/2018 – k. ú. Rokle, okr. Chomutov; poloha „Za Potokem II“; rozšíření těžby vyhrazeného nerostu
- kaolinu; investor: KERAMOST, a. s.
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, zemědělský pravěk, doba hradištní, doba industriální až doba modernity
Během září a října 2018 jsme postupně odkryli plochu o rozsahu 1,70 ha na pravobřeží bezejmenného
potoka s tím, že při zakládání mezideponií ornice s podorničím na ploše jsme pečlivě sledovali i eventuální
nálezové situace pod těmito dočasnými mezideponiemi, avšak s negativním výsledkem.
S ohledem na neobhospodařovaný travní porost pastvou a vzhledem k přítomnosti malých pařezů po
menším lesním porostu na části dotčeného území nebylo možné realizovat předstihový průzkum
detektorem kovů. Tuto metodu jsme uplatnili až po plošné skrývce antropogenního nadloží, bohužel
s nepříliš uspokojivým výsledkem. Je poměrně zajímavé, že ve srovnání s plochou v poloze „Za potokem“
(na levobřeží bezejmenné vodoteče) jsme v tomto zájmovém území neučinili žádné ojedinělé nálezy
fragmentů kamenné štípané industrie. Při opakovaných povrchových sběrech po skrývce bylo zajištěno
standardní množství keramických fragmentů nádob, makroskopicky datovaných do průběhu trvání
mladšího zemědělského pravěku, doby mladší až pozdněhradištní (nevylučující i přechodný horizont
s počátkem prvních kolonizačních aktivit raného středověku v tomto krajinném typu podhůří
Doupovských hor).

Obr. 03. Rokle u Kadaně. Pohled od severu na nový zábor plochy pro budoucí těžbu kaolinu. Foto A. Káčerik.

ARS 03/2018 – k. ú. Verušičky (okr. Karlovy Vary); vyklízení krypty v kapli Nejsvětější Trojice při
rekonstrukci kaple; investor: BOLID M s. r. o.
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, novověk 1-2.
Vyklizení a restaurování krypty v kapli Nejsvětější Trojice v k. ú. Verušičky. Vyjmutí a antropologický popis
antropologických ostatků a movitých artefaktů v podobě zbytků rakví. Opětovné uložení ostatků do nově
vyrobených dubových schrán. Všechny antropologické pozůstatky i movité artefakty vyjmuty,
zdokumentovány a znovu uloženy v kryptě. Součástí hotové a odevzdané závěrečné nálezové zprávy je
rovněž příloha s antropologickým posudkem.
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Obr. 04. Rakve získané po vyklizení krypty. Foto J. Kožíšek.

Obr. 05. Mumifikované ostatky
pravděpodobného majitele hrobky
Josefa Hetzela z Helldorfu.
Foto J. Kožíšek.

ARS 04/2018 – k. ú. Chlum u Novosedel (okr. Karlovy Vary), odvodnění kostela sv. Jiljí; investor:
BOLID M s. r. o.
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, novověk.
V rámci odvodnění kostela sv. Jiljí v Chlumu u Novosedel byla provedena drobná sondáž po obvodu
kostela a dohled liniových výkopů pro svody a při snižování terénu. Zjištěn starší kostrový hrob před
barokními úpravami a zlomky keramiky a břidlicové krytiny v navážkách v prostoru zrušeného hřbitova.
Součástí hotové a odevzdané závěrečné nálezové zprávy je rovněž příloha s antropologickým posudkem.

Obr. 06. Celkový vektorizovaný plán s rozmístěním sond. Kresba J. Kožíšek.
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Obr. 07. Nálezová situace kostrového hrobu před vstupem do lodi kostela. Foto J. Kožíšek.
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PŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2018
(negativní zjištění)

ARS 05/2018 – k. ú. Rokle, okr. Chomutov; poloha „Za Potokem“ (ppč. 283/14); JV svah lomu; investor
KERAMOST, a. s.
ARS 06/2018 – k. ú. Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem; městská část Severní Terasa; trať
„Stříbrníky“, při ulici Výstupní 3422/2a (ppč. 5175/33); stavební úpravy prodejny LIDL –
přístavba; investor: LIDL ČR, v. o. s.
ARS 07/2018 – k. ú. Ţalany, okr. Teplice; trať „Na olších“, při ulici Rtýňská naproti základní škole
(ppč. 245/28, 245/30); novostavba rodinného domu včetně napojení na sítě podzemní
technické infrastruktury; investor: soukromá osoba.
ARS 08/2018 – k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova, okr. Karlovy Vary; ppč. 93/8, 461, 460, 93/7; Průmyslový
park Ostrov nad Ohří; investor: APB – Plzeň a. s.
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PŘÍLOHY
(HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI)
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018
Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018
Příloha v účetní závěrce k datu 31. 12. 2018
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2018
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
Archeo Sever o.p.s.

IČO

´
K Vapence
448
Teplice 3
41503

01507583

Označení

NÁKLADY

a

Činnost
hlavní
1

b

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.III.

Osobní náklady

A.IV.

celkem
3

hospodářská
2

217

217

0

0

389

389

Daně a poplatky

3

3

A.V..

Ostatní náklady

5

5

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

0

0

A.VII.

Poskytnuté příspěvky

0

0

A.VIII.

Daň z příjmů

0

0

614

614

NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)
Označení

VÝNOSY

a

b

Činnost
hlavní
1

celkem
3

hospodářská
2

B.I.

Provozní dotace

0

0

B.II.

Přijaté příspěvky

0

0

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

348

348

B.IV.

Ostatní výnosy

0

0

B.V.

Tržby z prodeje majetku

0

0

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

348

348

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-266

-266

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-266

-266

Sestaveno dne:

18.2.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

ˇ PROSPESNA
ˇˇ ´ SPOLECNOST
ˇ
OBECNE

ˇ Kacerik
´ˇ
Mgr. Ales

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

´ vyzkum
´
archeologicky

ˇ
´
Ing. Jitka Nesvarova
tel.: 417536171

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2018
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
Archeo Sever o.p.s.

IČO

´
K Vapence
448
Teplice 3
41503

01507583

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

0
0
0
0
0
482
0
82
394
6
482

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

AKTIVA CELKEM

(A. + B.)

0
0
0
0
0
189
0
7
179
3
189

Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 18.2.2019

(A.I. + A.II.)

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

(A. + B.)

392
0
392
90
0
0
89
1
482

126
0
126
63
0
0
62
1
189

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

ˇ PROSPESNA
ˇˇ ´ SPOLECNOST
ˇ
OBECNE

ˇ Kacerik
´ˇ
Mgr. Ales

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

´ vyzkum
´
archeologicky

ˇ
´
Ing. Jitka Nesvarova
tel.: 417536171

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Příloha v účetní závěrce

§ 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Mikro
Název a sídlo účetní jednotky
Archeo Sever o.p.s.
K Vápence 448, 41503 Teplice 3

Údaje o účetní jednotce
IČ: 01507583
Zapsána u: Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zapsána do OR dne: 19.3.2013
Právní forma: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd
Rozvahový den: 31.12.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky: 18.2.2019

Použité obecné účetní zásady a metody
Účetní zásady
Účetní jednotka účtuje podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb.,vyhl. 504/2002 Sb. pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českých
účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání.
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu, účetní závěrka je sestavována ve zkráceném
rozsahu.
Účetní metody
1.Účetní jednotka neprovádí odpisy majetku, nevlastní žádný dlouhodobý majetek.
2.Přepočet z cizích měn se provádí aktuálním denním kurzem ČNB.

Použité oceňovací modely
1. hmotný majetek kromě zásob s výyimkou majetku vytvořeného vlastní činností se
oceňuje pořizovacími cenami,
2. hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady (přímé
náklady+režie)
3. nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami, tj.zásoby na skladě se účtují v
pořizovacích cenách
4. zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady (přímé
náklady+režie)
5. peněžní prostředky a ceniny se oceňují jmenovitou hodnotou
6. pohledávky se oceňují jejich jmenovitou hodnotou, postoupené pohledávky jsou
oceňovány pořizovací cenou.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech
1.
2.
3.
4.
5.

Pohledávky po splatnosti: nejsou
Závazky po splatnosti:nejsou
Drobný majetek neuvedený v rozvaze:71 tis. Kč
Přijaté dotace: nejsou
Přijaté krátkodobé půjčky: 7 tis. Kč
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Podpisový záznam statutárního orgánu
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Podpisový záznam účetní jednotky
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