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Úvod 

 

Archeo Sever o. p. s. je česká nestátní (nevýdělečná) nezisková organizace (NNO) s právním statutem 
obecně prospěšné společnosti v intencích zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 

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.  

   

IČ 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 domovské webové adrese:  

 

www.archeoseverops.webmium.com  

 

 
 

* * * * * 

  

 

 

Společnosti Archeo Sever o. p. s. bylo rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky dne 28. 2. 2014 
uděleno povolení k provádění archeologických výzkumů. Dne 9. 5. 2014 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. 

 
 

  

 

 

 

http://www.archeoseverops.webmium.com/
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Orgány společnosti (stav ke dni 30. 6. 2017) 

 

 
 

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. v 

současnosti jsou: 
 

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. r. č. 720528/7518, trvale bytem Benešovo náměstí 70,  

                                         594 51 Křižanov 

- předseda správní rady, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 

14. 1. 2016 na 3 roky)  
 

Mgr. Karel Kašák, r. č. 740429/1345, trvale bytem Za nádražím 213, 381 01  

                             Český Krumlov 

- člen správní rady, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 14. 1. 2016 na 3 roky) 

 

Mgr. Vít Hadrava, r. č. 811207/1891, trvale bytem Dlouhá 831/19, 357 31  
                            Horní Slavkov 

- člen správní rady, vznik funkce 31. 7. 2014, 1. volební období (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. v současnosti 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, 2. volební období (od 14. 1. 

2016 na 3 roky)   

 

Karel Svoboda, r. č. 690620/0004, trvale bytem Červenkova 524, 182 00 Praha 8 

- člen dozorčí rady, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 14. 1. 2016 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 (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 Zdeňka Fibicha 2549/7, 434 01 Most.  
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Zasedání kontrolních orgánů společnosti v roce 2016 

 

Dne 21. 7. 2016 se konalo v sídle společnosti Archeo Sever o. p. s. sloučené sedmé zasedání správní rady 
a páté zasedání dozorčí rady, jehož hlavními jednacími body byly:  

1) Projednání a schválení účetní závěrky včetně seznámení s obsahem výroční zprávy společnosti a s 

výsledky hospodaření za rok 2015,  

 

2) Projednání žádosti o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona 

č. 20/1987 Sb. pro obecně prospěšnou společnost Archeo Sever o. p. s. od Ministerstva kultury ČR a 
uzavření nové Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Archeo Sever o. 

p. s. a Akademií věd ČR, Praha, v. v. i. 

 

3) Volba nového člena dozorčí rady. Dosavadní právoplatný člen dozorčí rady, PhDr. Hana Francesca 

Teryngerová, r. č. 535519/166, trvale bytem nám. Míru 44, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, dne 21. 7. 
2016 oznámila, že odstupuje z funkce člena dozorčí rady společnosti z osobních důvodů k datu 21. 7. 

2016. V tentýž den proběhla volba nového člena dozorčí rady, během níž byl navržen nový kandidát pro 

tuto funkci, Mgr. Josef Märc, r. č. 640215/1888, trvale bytem Gerstnerova 4127, 430 03 Chomutov. 

Všichni tři přítomní členové dozorčí rady společnosti hlasováním jednomyslně zvolili pana  Mgr. Josefa 

Märce, r. č. 640215/1888, trvale bytem Gerstnerova 4127, 430 03 Chomutov novým členem dozorčí rady. 

 
 

Dne 15. 12. 2016 se konalo v sídle společnosti Archeo Sever o. p. s. osmé zasedání správní rady 

společnosti. Předmětem jednání bylo seznámení se stavem a vývojem společnosti v roce 2016, jejíž výhledy 

pro rok 2017 nastínil ředitel společnosti Mgr. Aleš Káčerik. Dále byl během jednání schválen návrh na  

úpravu nového cenového sazebníku společnosti s platností od 1. 2. 2017. 
 

 

Personální obsazení   

 

Mgr. Aleš Káčerik    archeolog, ředitel společnosti 

Mgr. Vít Hadrava    archeolog 
Veronika Káčeriková Kostovová, DiS.                  

        asistentka archeologického výzkumu (rodičovská dovolená) 

Aleš Jindra      asistent/specialista archeologického výzkumu 

 

Ing. Jitka Nešvarová   mzdová a daňová účetní (externě) 
 

 

Pro naši společnost v roce 2016 pracovalo celkem 12 brigádníků (dohody o provedení práce). V jednom 

případě jsme prostřednictvím objednávky spolupracovali se servisní organizací ARC – ústavem 

dokumentace památek, z. ú. a ve dvou případech jsme spolupracovali s osobami odborně způsobilými 

(experty se živnostenskými listy) se specializacemi v oblasti provádění stavebněhistorických průzkumů a 
archeozoologických analýz. 
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Mezinárodní den archeologie 

 

Dne 15. října 2016 byl v rámci Mezinárodního dne archeologie příležitostí seznámit nejširší veřejnost 
s výsledky práce naší společnosti. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě, p. o. jsme prezentovali 

přehled nejzajímavějších výzkumů v regionu formou přednášky. Vedení muzea nám rovněž velmi vstřícně 

nabídlo prostor k prezentaci výsledků naší odborné práce prostřednictvím informačních panelů. 

 

 
 
 

Finanční podpora zajištění edukativního programu pro veřejnost  

v rámci propagace archeologie 

 

Při příležitosti oslav Mezinárodního dne archeologie dne 15. 10. 2016 byla v Oblastním muzeu v Mostě, p. 

o. poprvé představena zcela funkční replika dvojdílného keltského kamenného obilného mlýnku. Její 
zhotovení by nebylo možné bez významné finanční podpory společnosti Archeo Sever o. p. s. Návštěvníci 

měli možnost si vyzkoušet mletí obilí způsobem starým dva tisíce let a z umletého obilí si navíc mohli na 

dvorku muzea umíchat těsto na placky a na místě je opéct na rozžhaveném kameni. 
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Archeologické výzkumy v roce 2016 

 
V roce 2016 prováděla společnost Archeo Sever o. p. s. tři rozsáhlejší a dlouhodobější záchranné 

archeologické výzkumy (dále jen ZAV) na území Ústeckého kraje: „I/62 Děčín–Vilsnice“ – tzv. Vislnická 

spojka na k. ú. Podmokly (investeční akce Ředitelství silnic a dálnic ČR); Mariánské Radčice (splašková 

kanalizace a čistírna odpadních vod); Louny – kostel sv. Mikuláše (rekonstrukce chodníku). Dvě rozsáhlé 

stavební akce (Mariánské Radčice a Podmokly v Děčíně) byly sice zahájeny již v roce 2016, avšak jejich 

realizace se protáhne až do 3. kvartálu roku 2017, v případě výzkumu v Podmoklech minimálně do 
přelomu roku 2017/2018.  

Jako předstihový jsme v květnu/červnu 2016 dokončovali výzkum v dobývacím prostoru těžby 

vyhrazeného nerostu kaolinu na k. ú. Rokle v okr. Chomutov (zábor roku 2015) – osídlení především z 

raného středověku (11. - 12. století). Na počátku května jsme rovněž dokončovali výzkumné práce při 

plošném odkryvu pro skladovací halu spol. VGP Park na k. ú. Českého Újezdu (doba popelnicových polí, 
střední až mladší doba hradištní, pozdní novověk). V tomtéž měsíci jsme provedli zjišťovací archeologický 

výzkum vedle chrámu sv. Mikuláše v Lounech.  

Další naše činnost se soustředila k menším stavebním akcím (převážně k rekonstrukcím plynovodu, 

případně regulačních stanic), v menší míře k výstavbě nových přípojek podzemních inženýrských sítí, či k 

pokládce nového vedení optických a datových kabelů). V následujícím výčtu podrobněji uvedeme pouze 

větší archeologické akce (plošné odkryvy) a výsledky archeologických odborných dohledů při menších 
akcích s pozitivním zjištěním. Dalších 6 archeologických akcí – viz jejich přehled v závěru zprávy – bylo 

evidováno s negativním zjištěním.  

 

 

 
ARS 001/2016 – k. ú. Podmokly, okr. Děčín - záchranný archeologický výzkum při výstavbě 

obchvatu města - tzv. Vilsnické spojky 
 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, postmedievální období (no.2). 

 

ZAV byl zahájen dne 29. 4. 2016 a souvisel s přeložkami podzemních inženýrských sítí (NN/VN, vodovod a 
splašková kanalizace, střednětlaký plynovod) a budováním např. opěrných betonových zdí apod. v rámci 

výstavby 1,9 km dlouhého silničního obchvatu I/62 v trase mezi současným drážním tělesem ČD, a. s. a 

areálem s komplexem industriálních hal při ul. Ústecká.  

Do konce roku 2016 se nám podařilo podchytit pozitivní nálezové situace na 10 různých místech 

projektované trasy. Povětšinou se jednalo o dokumentování stavebních konstrukcí ne starších nežli pol. 
19. století. Je úkolem postexkavační fáze se pokusit zkonfrontovat jejich přesnou polohu s mapovými 

podklady dostupnými ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích, pobočce v Děčíně-Podmoklech. 

Dle časového harmonogramu stavby je jisté, že zemní práce a další jiné výkopové práce budou na 

staveništi pokračovat určitě do konce roku 2017 a není vyloučeno, že ještě některé terénní úpravy 

v menším měřítku budou prováděny na počátku roku 2018. 

Průběžně je převáděna dosavadní terénní kresebná dokumentace do digitálního formátu. Veškeré 
movité archeologické nálezy po základním laboratorním ošetření včetně originální terénní dokumentace 

budou po dobu zpracování uloženy v sídle společnosti. Následně bude v souladu s legislativou zahájeno 

jednání o jejich převodu do vlastnictví Ústeckého kraje. Výsledky výzkumu budou komplexně shrnuty do 

závěrečné nálezové zprávy, která bude v zákonné lhůtě odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd 

ČR v Praze. 
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                          Obr. 01. Sektor 01 – úplně prvně zjištěná pozitivní archeologická  
                 situace na stavbě (ul. Ústecká, ul. Dělnická) a její předběžná  

    interpretace (foto a kresba A. Káčerik). 

 

 
 
Obr. 02. Rozsáhlý liniový výkop podsklepenou částí blokové zástavby domů 
             při ul. Práce; foto A. Káčerik.
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ARS 002/2016 – k. ú. Mariánské Radčice, okr. Most – záchranný archeologický výzkum při 

výstavbě nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod 
 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, neolit (kultura s vypíchanou keramikou), doba bronzová a doba železná 
bez bližšího chronologického určení, raný novověk (no.1). 

 

ZAV byl zahájen dne 2. 8. 2016 v prostoru budoucí čistírny odpadních vod (východně od intravilánu obce) 

a byl vyvolán prováděním liniového výkopu pro jednu z hlavních stok splaškové kanalizace. Vzhledem 
k předpokladu výskytu pravěkého sídelního areálu, zkoumaném bezprostředně vedle dotčeného území 

kolegou P. Čechem z Archeologického ústavu AV v Praze v jarních měsících roku 2016, jsme důvodně 

předpokládali narušení pozitivních archeologických situací těmito terénními zásahy.  

 Celkem se jedná o 3,7-3,8 km plánovaných hlavních stok a asi 0,9 km přípojek splaškové kanalizace, 

které tvoří hlavní objem zemních prací. Během x hodin strávených při odborném dohledu jsme překvapivě 
v terénu zjistili zásadní fakt týkající se míry dochování, resp. nedochování archeologických situací. Až na 

několik výjimek, kdy se nám podařilo identifikovat a zdokumentovat povětšinou zahloubení pravěkého 

původu, se v celém prostoru návsi obce soustředěné po obou březích Radčického potoka nedochovaly 

žádné „mokré“ pravěké pozitivní nálezové situace, které by mohly být pohřbeny akumulací sedimentů 

říčního původu či by mohly být překryty sedimenty původem z doby vrcholného/pozdního středověku či 

průběhu novověku. Veškerá starší nadložní souvrství byla velmi pravděpodobně oderodována vlivem blíže 
nespecifikovaných přírodních procesů. Na základě empirických pozorování během výzkumu lze prohlásit, 

že mezi živičným podkladem asfaltových komunikací a rostlým geologickým podložím se intaktní 

historické/archeologické terény (např. půdní typ či sekundárně přemístěné kulturní souvrství) v převážné 

míře vůbec nedochovaly. 

 Z hlediska časového harmonogramu stavby budou zemní práce v koordinaci s archeologickým 
výzkumem pokračovat do července/srpna roku 2017. 

Průběžně je převáděna dosavadní terénní kresebná dokumentace do digitálního formátu. Veškeré 

movité archeologické nálezy po základním laboratorním ošetření včetně originální terénní dokumentace 

budou po dobu zpracování uloženy v sídle společnosti. Následně bude v souladu s legislativou zahájeno 

jednání o jejich převodu do vlastnictví Ústeckého kraje. Výsledky výzkumu budou komplexně shrnuty do 

závěrečné nálezové zprávy, která bude v zákonné lhůtě odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd 
ČR v Praze. 

 

 

 
 
           Obr. 03. Ul. Komenského, stoka C, sektor 08 (foto A. Káčerik). 
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ARS 003/2016 – k. ú. Louny – kostel sv. Mikuláše - NKP č. rejst. 42692/5- 

 997 (ppč. 4847), okr. Louny – záchranný archeologický výzkum vyvolaný 

rekonstrukcí chodníku kolem severní části lodi a presbytáře  
 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, pozdní středověk a raný novověk (no.1) 

 

Plošnému odkryvu zničených úseků prostranství mezi relikty historické dlažby předcházel zjišťovací 

archeologický výzkum. Vytýčením 4 sond (1 x 1 x 0,7 m) mělo být ověřeno, zdali se v prostoru bývalého 
městského hřbitova nacházejí neporušené hrobové jámy. Hroby zjištěny nebyly, pouze dislokované lidské 

kosterní pozůstatky v zásypových vrstvách pozdně středověkých/časně novověkých. 

 Plošný odkryv mezi relikty dochované historické kamenné dlažby spočíval ve vyměření čtvercové sítě (3 

x 3 m) s max. požadovanou stavební hloubkou (0,4 m) ze strany investora (města Louny). Západní část 

plochy vně lodi chrámu s. Mikuláše byla značně poničena novodobými sítěmi městské technické 

infrastruktury. Přesto se podařilo zachytit v ojedinělé nálezové situaci nepatrný relikt historické stavební 
konstrukce, jejíž význam by mohl dle horizontálně stratigrafických vztahů spočívat v pozůstatku obvodové 

hřbitovní zdi, možná i starší nežli je pozdněgotická přestavba kostela. Ve východní části zkoumané plochy 

byly nálezové situace bohatší jak na nálezy (ojedinělé mince), tak i na počet odhalených reliktů 

historických stavebních konstrukcí (nároží z nasucho ložených lomových kamenů, horizont destrukce 

požárové události). Standardní součástí záchranného archeologického výzkumu byl systematický SHP, 
díky němuž byly řešeny především otázky kolísající šířky kamenného předzákladu lodi i presbytáře. 

 Dislokované lidské kosterní pozůstatky byly po zanesení do evidence nálezů v databázi umístěny do 

výkopu u jednoho z opěrných pilířů do dvojnásobné hloubky, nežli byla vlastní hloubka stavby.  

V současné době je převáděna terénní plánová kresebná dokumentace do digitálního formátu. Veškeré 

movité archeologické nálezy po základním laboratorním ošetření včetně originální terénní dokumentace 

budou po dobu zpracování uloženy v sídle společnosti. Následně bude v souladu s legislativou zahájeno 
jednání o jejich převodu do vlastnictví Ústeckého kraje. Výsledky výzkumu budou komplexně shrnuty do 

závěrečné nálezové zprávy, která bude v zákonné lhůtě odevzdána jak Archeologickému ústavu Akademie 

věd ČR v Praze, tak i v tomto případě Národnímu památkovému ústavu, územně odbornému pracovišti 

v Ústí nad Labem (Krásném Březně). 
 

 

 
 
Obr. 04. Foto vlevo - plošný odkryv  

    v části na V od sakristie; ponechané bloky  
    terénu představují zásypy recentních výkopů;  
   foto I. Peřina.          Obr. 05. Foto vpravo - detail předzákladu  

             u obvodové severní zdi lodě, 
               předzáklad vystupuje maximálně  
       o 20 cm, někdy i méně; text i foto I. Peřina. 
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  Obr. 06. Předzákladové mohutné zdivo (vystupuje o 80 cm) u pátého opěrného pilíře.  
       Zdivo kopíruje dispozici nadzemní stavby; text i foto I. Peřina. 
 
 
 

 
 

  Obr. 07. Místo uložení dislokovaných lidských kosterních pozůstatků u prvního opěrného pilíře  
                            severní části lodi; foto A. Káčerik.
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ARS 004/2016 – k. ú. Rokle (traťová poloha Za potokem), okr. Chomutov – předstihový záchranný   
archeologický výzkum v souvislosti s těžbou kaolinu  

 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, zemědělský pravěk, závěr raného středověku (přechod rs.4 – vs.1) 

 

Plošnému odkryvu o rozloze 2,11 ha pomocí těžké mechanizace předcházel povrchový detektorový 
průzkum. Terénní část byla realizována ve dvou etapách (rok 2015 - 2/3 prozkoumané plochy; rok 2016 - 

1/3 prozkoumané plochy). Celkem bylo evidováno 70 objektů zahloubených do geologického podloží. Nízký 

či zcela absentující výskyt movitých archeol. nálezů spolu s nemožností zachytit strukturovanost objektů v 

prostoru a navíc ještě absence souvislých řad menších zahloubení (typu kůlových jamek) značně ztěžovalo 
pokusy determinovat pravděpodobnou funkci objektů/výkopů. Kromě výzkumu v ploše bylo vytipováno na 

okraji skryté plochy 7 sond půdním profilem s cílem zjistit mocnost akumulace redeponovaných uloženin z 

vyšších partií svažitého terénu. Pravděpodobně druhotně přemístěné sídlištní souvrství v dolní části 

bezejmenného potoka poskytlo ojedinělé fragmenty keramických nádob s hrnčířskou značkou, datovaných 

do závěru raného středověku. 

   V současné době je převáděna terénní plánová kresebná dokumentace do digitálního formátu. Veškeré 
movité archeologické nálezy po základním laboratorním ošetření včetně originální terénní dokumentace 

budou po dobu zpracování uloženy v sídle společnosti. Následně bude v souladu s legislativou zahájeno 

jednání o jejich převodu do vlastnictví Ústeckého kraje. Výsledky výzkumu budou komplexně shrnuty do 

závěrečné nálezové zprávy, která bude v zákonné lhůtě odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd 
ČR v Praze.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 08. Mechanizovaná skrývka ornice s podorničím;  

              foto A. Káčerik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

               
  

 

                Obr. 09. Detail plastického provedení   
                    typu hrnčířské značky aplikované  

                    na úchytce pokličky; foto A. Káčerik.  
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ARS 005/2016 – k. ú. Českého Újezdu (ppč. 138/1) – záchranný archeologický výzkum před   
výstavbou skladovací haly.  

 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, doba popelnicových polí, střední až mladší doba hradištní (rs.2 – rs.3), 

pokročilý novověk (no.1). 

 
Během plošného odkryvu o rozloze 0,5—1 ha prováděného v prosinci 2015 a v květnu 2016 jsme celkem 
identifikovali a prozkoumali 22 archeologických objektů zapuštěných do rostlého geologického podloží. 

Největší koncentrace osídlení se nacházelo zhruba uprostřed staveniště, v místech kde nebyla provedena 

hluboká skrývka nadložních vrstev. Nutno zdůraznit, že na zbývající převážné většině plochy byla 

provedena skrývka bez dohledu archeologa. Z hlediska zachycené struktury osídlení se další menší shluky 

sídlištních objektů nacházely ve vzdálenosti přibližně 150—200 m severně i jižně od kumulace sídlištních 

aktivit.  
 V písemných pramenech je Český Újezd u Ústí nad Labem poprvé zmiňován k  roku 1186, ovšem 

hmotné doklady zjištěné plošným záchranným archeologickým výzkumem posouvají dějiny osídlení této 

vsi s jistotou o další tři století zpět do minulosti, do přelomu starší/střední doby hradištní (2. pol. 8. 

stol./1. pol. 9. stol.). Nejmladší komponentu zastupuje izolovaný objekt funerální aktivity, kostrový zvířecí 

hrob mezka či muly, datovaný na časové ose díky nálezu smrtící olověné kule s přesností téměř na den, 
tedy ke dni 30. 8. 1813 (bitva U Chlumce). Předběžně provedeným srovnáním našeho nálezu s dosud 

jinými případy z našeho území lze říci, že se jedná o první archeologicky prozkoumaný hrob mezka/muly 

na našem území v souvislosti s bojištěm napoleonských válek. 

 V průběhu ZAV jsme systematicky a s cílem rovnoměrného pokrytí různých typů archeologických 

objektů odebraly z jejich výplní environmentální vzorky ve standardním objemu na proplavení, které je 

nyní prováděno svépomocí na námi pořízené flotační lince. 

   V současné době je převáděna terénní plánová kresebná dokumentace do digitálního formátu. Veškeré 

movité archeologické nálezy po základním laboratorním ošetření včetně originální terénní dokumentace 

budou po dobu zpracování uloženy v sídle společnosti. Následně bude v souladu s legislativou zahájeno 

jednání o jejich převodu do vlastnictví Ústeckého kraje. Výsledky výzkumu budou komplexně shrnuty do 
závěrečné nálezové zprávy, která bude v zákonné lhůtě odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd 

ČR v Praze.  

 

 
 

        Obr. 10. Kostrový zvířecí hrob mezka/muly s nálezem olověné kule (viz šipka) ráže 17 mm,  

       díky níž bylo možné ztotožnit úhyn zvířete s přesností na den (30. 8. 1813 –  

                           bitva U Chlumce); kresba V. Káčeriková Kostovová.
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ARS 006/2016 – k .ú. - záchranný archeologický výzkum v Žatci na Pražském  

                          předměstí - ul. Kovářská (ppč. 503/2, 6786/1) – investiční akce 

                          fyzické osoby 
 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, mladohradišní období (rs.4)  
 

Archeologická akce byla vyvolána požadavkem na odborný dohled při připojení obytného objektu  k sítím 

městské technické infrastruktury (splaškové kanalizace a vodovodu ve sdruženém výkopu a plynovodu). 

Během zemních prací v interiéru domu byly zjištěny pozitivní nálezové situace s mělce uloženými movitými 

archeologickými nálezy (pouze keramické zlomky), které dle profilace a provedení výzdoby lze orientačně 

datovat do mladohradištního období. V hloubce kolem 0,2-0,3 m pod betonovou podlahou se nacházely 

sporadicky nálezy, které mohou dle prostorových souvislostí pocházet ze zásypových vrstev městského 
příkopu procházejícího ve směru Z-V parkem Komenského aleje. Jak v prostoru uzavřeného dvora domu, 

tak v bodě připojení sítí v ul. Kovářské byly dokumentovány recentní zásahy do stávajícího geologického 

podloží (ovšem bez nálezů). 

 

 
ARS 007/2016 – k .ú. Děčín (okr. Děčín), městská část I-Děčín (ppč. 2882, 2872) - ul. Duchcovská a 

ul. 28. října – stavební úpravy plynovodů a přípojek – záchranný archeologický 

výzkum formou odborného dohledu 
 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, středověk – novověk (vs-no). 

 

Ve výkopu situovaném při křižovatce Duchcovské s ul. Dobrovského byl v hloubce cca 50-60 cm pod 

stávajícím zpevněným povrchem objeven sled vrstev navážkového charakteru, obsahující ovšem ale movité 

archeologické nálezy spadající do časového intervalu 2. pol. 15. stol. – 1. pol. 17. stol. Stavební hloubka 

výkopu dosahovala 1,5 m, podloží nebylo s jistotou dosaženo. Nejzajímavější pozitivní archeologická 

situace byla identifikována na konci ul. 28. října u budovy místní  Střelnice. Zde byl v asfaltové 

komunikaci otevřen poměrně rozsáhlý výkop (v ploše  cca 4 x 6 m), kde se pod živičným podkladem 
současné vozovky nacházely dochované horizonty jemných jílovitých sedimentů střídající se s proplástky 

štěrkopísku (rovněž fluviálního původu) a uloženiny uhlíkatého charakteru vzniklé zřejmě destrukcí 

hrázděného domu z počátku novověku. Jednotlivé uloženiny byly ovzorkovány s cílem získat datační oporu 

pro rámcovou interpretaci dokumentované nálezové situace. Také v tomto případě lze hovořit o poměrně 

širokém časovém rozpětí stáří archeologických nálezů (keramické zlomky nádob a fragmenty výmazu 

kachlových kamen) řádově ± 200 let (od konce husitských válek po válku třicetiletou). Dle starších 
mapových vyobrazení (císařské otisky stabilního katastru z 1. pol. 19. století) se předmětný prostor v ul. 

28. října nacházel v nivě dnes již  

zaniklé bezejmenné vodoteče – pravobřežního přítoku řeky Labe, který tehdy  protékal zhruba ve směru 

nynější železniční trati. Nadmořská výška stavby se pohybovala kolem nivelety 130-140 m n. m. 

Geomorfologicky se místa stavby nacházela na pravém břehu Labe, cca 100 m vzdušnou čarou od koryta 
Labe (toku I. řádu). 

 

 

ARS 008/2016 – k .ú. Podmokly (okr. Děčín), městská část Děčín V-Rozbělesy (ppč. 3652, 3656/3, 
3658/7, 3658/4) - ul. Ovocná. Přivedení sítí technické infrastruktury na par. 

č. 3618 - záchranný archeologický výzkum formou odborného dohledu 

 
Vedoucí: Mgr. A. Káčerik, přechod vrcholného středověku a novověku (vs/no). 

 

Byly zjištěny pozitivní nálezové situace, které byly po začištění stěn výkopů zdokumentovány fotograficky s 

tím, že byly odebrány (ovzorkovány) archeologické vrstvy pro výskyt datujícího archeologického materiálu 

(zlomků keramiky). Mechanizované výkopové práce spočívaly ve vyhloubení stavebního objektu s niveletou 

cca – 4,00 m pod úrovní stávajícího terénu. Pozitivní archeologické situace představovaly subtilní kamenné 
stavební konstrukce (orientované ve směru  přibližně Z-V), které pravděpodobně lze vztáhnout do 

souvislosti s ohradními zdmi, které oddělovaly jednotlivé parcely obytných budov včetně jejich přiléhajících 

 zadních traktů. Městskou zástavbu v této lokalitě tvořila fronta domů s průčelími orientovanými do 

dnešní ulice Práce. Jejich existence je doložena ještě v archivních  mapových zobrazeních (v topografické 

mapě systému S-1952, veřejně dostupné on-line), které byly vytvořeny v průběhu let 1951-1971. Na jiných 

místech stavby se nám podařilo identifikovat, avšak ne ztotožnit, průběh mohutných kamenných 
substrukcí, které by mohly souviset s vlastním základovým založením „činžovních“ domů ještě nedávno 

stojících v ul. Práce. Základovou spáru stavebních konstrukcí se nám bohužel vzhledem k hloubce stavby 

v těchto místech zjistit nepodařilo. Nicméně v jednom případě se dochovalo asi v hloubce 0,5 m pod 

nynějším  povrchem slabě vyvinuté kulturní souvrství (o mocnosti do 10 cm), do kterého se výše popsané 
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základové zdivo domu zahlubovalo. Vzorkováním této vrstvy jsme vyzvedli několik velmi malých fragmentů 

keramiky, avšak atypických, tj. bez profilovaných zlomků okrajů nádob. Dle makroskopické struktury 

střepů je možné tyto artefakty s jistou rezervou zařadit do pozdního středověku/počátku časného 
novověku. U zbývajících stavebních objektů jsme nezachytili žádné pozitivní nálezové situace. Skladba 

uloženin sestávala ze sub/recentního (málo mocného) antropogenního nadloží bez movitých 

archeologických nálezů a z intaktního geologického podloží; v případě odstranění zásypu stávajícího 

vodovodu v ul. Ovocná nebyly taktéž ve stěnách výkopu identifikovány žádné archeologické objekty, které 

by se zahlubovaly do podloží. Jak již bylo výše zmíněno, předpokládané 4-5 m mocné antropogenní 

sedimenty navážkového charakteru dle hydrogeologického průzkumu, nebyly  archeologickým 
výzkumem potvrzeny v celém rozsahu staveniště. Nadmořská výška  stavby se pohybovala kolem nivelety 

130 m n. m. Geomorfologicky se poloha stavby nacházela na poměrně rovinatém terénu s 

nezanedbatelným sklonem k V, na levém břehu Labe, cca 600 m vzdušnou čarou od řeky Labe (toku I. 

řádu) a cca 200 m J od vodoteče Jílovského potoka (toku II. řádu). 

 

 

ARS 009/2016 – k .ú. Podmokly (okr. Děčín), REKO MS Děčín – Ústecká + 1 (ppč. 3657/89, 
                          3657/86, 3569/1, 3710/1) - záchranný archeologický výzkum formou odborného 

                          dohledu 
 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, datace neurčena. 

 

Investiční akce RWE GasNet (nyní GridServices) týkající se pokládky nového STL plynovodu v délce cca 
840 m v nové trase včetně nového vtahovaného STL plynovodu v délce cca 61 m, rovněž v nové trase se 

šířkou výkopu: 0,80-1,20 m v ulici Ústecká. 

 Vzhledem k pravděpodobnosti výskytu sídlištních aktivit v souvislosti se zaniklou středověkou vesnicí 

Rozbělesy a s ohledem k možnosti narušení předpokládaného   archeologického potenciálu jsme realizovali 

odborný dohled v trase dotčené zemními výkopovými pracemi. Do konce roku 2016 byla provedena 
přibližně ½ z celkové délky zamýšleného výkopu, zbývající úsek bude dokončen až na sklonku léta roku 

2017.  

 Dosud jsme identifikovali 4 úseky s pozitivním výskytem archeologických situací (subtilní mělká 

kamenná zdiva), které ovšem nebylo možné pro absenci datujícího materiálu zařadit na časové ose. 

Předpokládáme, že se nám po ukončení terénní části, při analýze archivních materiálů, podaří některé ze 

zjištěných stavebních konstrukcí zasadit do širšího nálezového kontextu. 
 

 

     Obr. 11. Pohled od JV na jednu z rozsáhlejších nálezových situací s kamennou  

         stavební konstrukcí založené do jílovitopísčitých sedimentů levobřežní  

                                    „labské terasy“; foto A. Káčerik. 
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PŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ PROVÁDĚNÝCH V ROCE 2016  

 

(negativní zjištění) 

 
 

 

ARS 010/2016 – k. ú. Teplice, ul. Kmochova cesta – městská část Šanov, Kmochova cesta (ppč. 

4436) - městská památková zóna Teplice (rejstřík. Č. 2179) - rekonstrukce NTL 

plynovodu a přípojek k domům  
                 (RWE GasNet, s. r. o.; nyní Grid Services) 

 

ARS 011/2016 – k. ú. Osek u Duchcova (okr. Teplice), poloha Za Kapličkou (ppč.     585/1, 585/87) 

- ul. Jateční - rekonstrukce VTL plynové regulační stanice  

              (RWE GasNet, s. r. o.; nyní Grid Services) 
 

 

ARS 012/2016 – k. ú. Chomutov (okr. Chomutov), městská část Horní Ves - telekomunikační 

optická síť  Severka – Jitřenka  

                   (GRAPE SC, a. s.) 

 
ARS 013/2016 – k. ú. Podbořany (okr. Louny), ppč. 1020/2 - ul. 29. Srpna -  rekonstrukce STL 

plynové regulační  stanice  

                (RWE GasNet, s. r. o.; nyní Grid Services) 

 

ARS 014/2016 – k. ú. Děčín (okr. Děčín), městská část Děčín I (ppč. 304, 305/1, 305/3, 2882) - ul. 
Duchcovská - rekonstrukce STL plynové regulační stanice na původním místě  

              (RWE GasNet, s. r. o.; nyní Grid Services) 

 

 

ARS 015/2016 – k. ú. Děčín (okr. Děčín), městská část Děčín II – Nové Město (ppč. 1999/1) - ul. 

Kamenická - odstranění havarijního stavu - bytový dům č. p. 1227/49 a 1228/51 
                            (RWE GasNet, s. r. o.; nyní Grid Services) 
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PŘÍLOHY  

 

(HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI)  
 

Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016  

Příloha k účetní závěrce k datu 31. 12. 2016 

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.7.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

31.12.2016
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Archeo Sever o.p.s.

K Vapence 448´
Teplice 3

0 1 5 0 7 5 8 3 41503

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

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

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 01507583

308 420

66 120

65 119

1

1
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem            (součet B.IV.1. až B.IV.8.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 01507583

239 292

13 14

226 278

3 8

3 8

308 420
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

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

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 01507583

87 134

87 134

159 47

-72 87

221 286

221 283

3 6

21 54

52

9 25

5

13 17
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.3.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

Sestaveno dne: 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) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 01507583

175 124

3

3

308 420

19.2.2017

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ Mgr. Ales Kacerikˇ ´ ˇ

archeologicky vyzkum´ ´ Ing. Jitka Nesvarovaˇ ´

417536171
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P íloha k ú etní záv rce podle
ODSTAVEC 1 

Firma: 

Sídlo:

Právní forma ú etní jednotky: 

P edm t podnikání (pop . ú el z ízení):

Rozvahový den: Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): 

Okamžik sestavení ú etní záv rky: 

Datum vzniku ú etní jednotky (pop . zahájení innosti): Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): 

V dne Podpisový záznam 

I :

§ 29 vyhl. c. 504/2002 Sb.ˇ

Archeo Sever o.p.s.

K Vapence 448, 41503 Teplice 3´

01507583

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ

Vyzkum a vyvoj v oblasti jinych prírodních ved´ ´ ´ ˇ ˇ

31.12.2016

18.2.2017

19.3.2013

Mgr. Ales Kacerikˇ ´ ˇ

Ing. Jitka Nesvarovaˇ ´

Teplice 3 19.2.2017

FO nebo PO podílející se více nez 20% na zakladním kapitalu UJ:ˇ ´ ´ ´
Organizace nema zakladní kapital.´ ´ ´

Zakladatel:
----------
Karel Kasak, nar. 29.04.1974ˇ ´
Peter Kovacik, nar. 28.05.1972´ ˇ

Jmena a príjmení clenu statutarních organu:´ ˇ ˇ ˚ ´ ´ ˚
Mgr. Ales Kacerik - reditelˇ ´ ˇ ˇ

Spravní rada:´
-------------
Karel Kasak, nar. 29.04.1974 - clenˇ ´ ˇ
Peter Kovacik, nar. 28,.05,1972 - predseda spravní rady´ ˇ ˇ ´
Vít Hadrava, nar. 07.12.1981 - clen ˇ

Jmena a príjmení clenu dozorcích organu:´ ˇ ˇ ˚ ˇ ´ ˚
Karel Svoboda, nar. 20.06.1969 - clen ˇ
Jirí Slajsna, nar. 28.09.1978 - predseda dozorcí radyˇ ˇ ˇ ˇ
 Josef Marc, nar. 15.02.1964-clen ˇ

Popis organizacní struktury UJ, popr. zasadní zmeny behem UO:ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´
Ucetní jednotka není dale clenena´ ˇ ´ ˇ ˇ

Popis zmen a dodatku provedenych v uplynulem UO v obchodním rejstríku:ˇ ˚ ´ ´ ´ ˇ
Zmena clenství v dozorcí rade.ˇ ˇ ˇ ˇ

ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo UJ, v nichz ma UJ vetsí nez 20% podíl na´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ˇ
zakladním kapitalu, dale dohody mezi spolecníky, kterí zakladají´ ´ ´ ˇ ˇ ´
rozhodovací pravo bez ohledu na vysi podílu na zakladním kapitalu´ ´ ˇ ´ ´
u techto obchodních spolecností, vyse vlastního kapitalu a vyse ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ
ucetního VH za poslední UO techto obchodních spolecností´ ˇ ´ ˇ ˇ
Firma       Vyse podílu   Dohody mezi spol.    Vyse vl kap. a UVH´ ˇ ´ ˇ ´
-----------------------------------------------------------------
Ucetní jednotka nema podíly v jinych ucetních jednotkach.´ ˇ ´ ´ ´ ˇ ´

Uzavrene ovladací smlouvy nebo smlouvy o prevodu zisku vc. povinnostíˇ ´ ´ ˇ ˇ
z nich vyplyvajících:´
Ovladací smlouva není uzavrena.´ ˇ

ODSTAVEC 3

Prum. prepocteny pocet zamestnancu behem UO: 2    Osobní naklady: 644˚ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˚ ˇ ´ ´
Clenove rídících organu (pocet): 1       Osobní naklady: 285ˇ ´ ˇ ´ ˚ ˇ ´
Odmeny osobam, ktere jsou statutarním organem: 0ˇ ´ ´ ´ ´
Odmeny clenum statutarních a dozorcích organu: 0ˇ ˇ ˚ ´ ˇ ´ ˚
Vyse vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu´ ˇ ´ ´ ´ ˚ ´ ´ ˇ ˚
vyjmenovanych organu: 0´ ´ ˚
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ODSTAVEC 4

Osoby, ktere jsou statutarním organem:´ ´ ´
Pujcka   Urok  Uver  Urok   Hlavní podmínky  Poskytnuta zajistení˚ ˇ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ
-----------------------------------------------------------------
Nebylo statutarním organum poskytnuto.´ ´ ˚

Ostatní plnení              Penezní forma    Nepenezní formaˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
-----------------------------------------------------------------
Nebylo statutarním organum poskytnuto.´ ´ ˚

Osoby, ktere jsou clenove statutarních organu, vc. byvalych osob´ ˇ ´ ´ ´ ˚ ˇ ´ ´
a clenu techto organu:ˇ ˚ ˇ ´ ˚
Pujcka   Urok  Uver  Urok   Hlavní podmínky  Poskytnuta zajistení˚ ˇ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ
----------------------------------------------------------------
Nebylo clenum statutarních organu poskytnuto.ˇ ˚ ´ ´ ˚

Ostatní plnení              Penezní forma    Nepenezní formaˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
-----------------------------------------------------------------
Nebylo clenum statutarních organu poskytnuto.ˇ ˚ ´ ´ ˚

Osoby, ktere jsou clenove jinych rídících a dozorcích organu,´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ ˚
vc. byvalych osob a clenu techto org.:ˇ ´ ´ ˇ ˚ ˇ
Pujcka   Urok  Uver  Urok   Hlavní podmínky  Poskytnuta zajistení˚ ˇ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ
-----------------------------------------------------------------
Nebylo clenum dozorcích organu poskytnuto.ˇ ˚ ˇ ´ ˚

Ostatní plnení              Penezní forma    Nepenezní formaˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
-----------------------------------------------------------------
Nebylo clenum dozorcích organu poskytnuto.ˇ ˚ ˇ ´ ˚

ODSTAVEC 5

Pouzite obecne ucetní zasady:ˇ ´ ´ ´ ˇ ´
Ucetní jednotka uctuje podle zakona o ucetnictví c. 563/91 Sb.,´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ
vyhl. 504/2002 Sb. pro ucetní jednotky, u kterych hlavním ´ ˇ ´
predmetem cinností není podnikaní a Ceskych ucetních standardu ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˚
pro ucetní jednotky, u kterych hlavním predmetem cinnosti není´ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
podnikaní´

Pouzite ucetní metody:ˇ ´ ´ ˇ
Ucetnictví je vedeno v plnem rozsahu, ucetní zaverka´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ
sestavovana v plnem rozsahu.´ ´

Zpusob ocenovaní:˚ ˇ ´
1, hmotny majetek krome zasob s vyjímkou majetku vytvoreneho´ ˇ ´ ˇ ´
   vlastní cinností se ocenuje porizovacími cenami,ˇ ˇ ˇ
2. hmotny majetek vytvoreny vlastní cinností se ocenuje vlastními´ ˇ ´ ˇ ˇ
   naklady (príme naklady)´ ˇ ´ ´
3, nakoupene zasoby se ocenují porizovacími cenami, tj.zasoby´ ´ ˇ ˇ ´
   na sklade se uctuje v porizovacích cenachˇ ´ ˇ ˇ ´
4. zasoby vytvorene vlastní cinností se ocenují vlastními naklady´ ˇ ´ ˇ ˇ ´
   (príme naklady)ˇ ´ ´
5. penezní prostredky a ceniny se ocenují jmenovitou hodnotou.ˇ ˇ ˇ ˇ
6. pohledavky se ocenují jejich jmenovitou hodnotou, postoupene´ ˇ ´
   pohledavky jsou ocenovany porizovací cenou.´ ˇ ´ ˇ

Zpusob odpisovaní:˚ ´
Ucetní jednotka nevlastní dlouhodoby majetek.´ ˇ ´

Odchylky od verneho a poctiveho obrazu predmetu ucetnictví:ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ
Odchylky od verneho a poctiveho obrazu predmetu ucetnictví nebylyˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ
zjisteny.ˇ ˇ

Zpusob stanovení opravnych polozek:˚ ´ ˇ
Opravne polozky nejsou stanoveny.´ ˇ

Zpusob prepoctu udaju v cizích menach na ceskou menu:˚ ˇ ˇ ´ ˚ ˇ ´ ˇ ˇ
Prepocet z cizích men se provadí aktualním denním kurzem CNB.ˇ ˇ ˇ ´ ´ ˇ

ODSTAVEC 6
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Vyznamne polozky z rozvahy podstatne pro analyzu a pro hodnocene´ ´ ˇ ´ ´ ´
financní a majetkove situace a vysledku hospodarení UJ, ktereˇ ´ ´ ˇ ´ ´
nevyplyvají prímo z rozvahy:´ ˇ
Nejsou.

Vyznamne polozky z vykazu zisku a ztraty podstatne pro analyzu´ ´ ˇ ´ ´ ´ ´
a pro hodnocení financní a majetkove situace a vysledku hospodareníˇ ´ ´ ˇ
UJ, ktere nevyplyvají prímo z vykazu zisku a ztrat:´ ´ ´ ˇ ´ ´
Nejsou.

Zvlaste uvadene vyznamne udaje, ktere nejsou v rozvaze a vykazu´ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ´ ´ ´ ´
zisku a ztraty samostatne vykazany:´ ˇ ´ ´
Domerky splatne dane z príjmu za minula UO:    0ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´
Rozpis odlozeneho dan. zavazku nebo pohl.:     0ˇ ´ ˇ ´
Rozpis rezerv:                                 0
Dlouhodobe bank. uvery vc. urok. sazeb:        0  ´ ´ ˇ ˇ ´
Popis zajistení uveru:                         0ˇ ˇ ´ ˇ
Prijate dotace na inv. a  prov. ucely:         0ˇ ´ ´ ˇ
 

ODSTAVEC 7

Pohledavky a zavazky po lhute splatnosti:´ ´ ˚ ˇ
Pohledavky                       Zavazky´ ´
-----------------------------------------------------------------
Nejsou.. 

Pohledavky a zavazky, ktere k rozvahovemu dni mají dobu splatnosti´ ´ ´ ´
delsí nez pet let:ˇ ˇ ˇ
Pohledavky                       Zavazky´ ´
-----------------------------------------------------------------
Nejsou.

Pronajaty majetek:´
Není.

Majetek zatízeny zastavním pravem nebo vecnym bremenem, s uvedenímˇ ´ ´ ´ ˇ ´ ˇ
prevedeneho nebo poskytnuteho zajistení:ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Ucetní jednotka nevlastní zadny majetek zatízeny zastavním´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ´ ´
pravem nebo vecnym bremenem.´ ˇ ´ ˇ

Drobny nehmotny a hmotny majetek neuvedeny v rozvaze, uvadeny´ ´ ´ ´ ´ ˇ ´
v príloze s ohledem na princip vyznamnosti:ˇ ´
35 tis.

Cizí majetek:
Majetek v ramci najateho podniku:               0´ ´
Celkova vyse zavazku navykazanych v rozvaze:    0´ ´ ˇ ´ ˚ ´ ´
Penzijní zavazky:                               0´
Zavazky vuci UJ v konsolidacním celku:          0´ ˚ ˇ ´ ˇ

Vyznamne udalosti, ktere se stanou mezi rozvahovym dnem a okamzikem´ ´ ´ ´ ´ ˇ
sestavení ucetní zaverky:´ ˇ ´ ˇ
Zadne vyznamne udalosti mezi rozvahovym dnem a okamzikem ˇ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ˇ
sestavení ucetní zaverky nenastaly.´ ˇ ´ ˇ

ODSTAVEC 9

Celkova vyse zavazku:´ ´ ˇ ´ ˚
286 tis. Kc ˇ

Charakter a obchodní ucel operací ucetní jednotky:´ ˇ ´ ˇ
Provadení terenních, dokumentacních, technickych a laboratorních ´ ˇ ´ ˇ ´
prací na archeologickych vyzkumech provadenych opravnenymi ´ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ´
archeologickymi organizacemi na archeologickych lokalitach.´ ´ ´
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2016

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Archeo Sever o.p.s.

K Vapence 448´
0 1 5 0 7 5 8 3 Teplice 3

41503

295 295

39 39

0 0

0 0

101 101

2 2

153 153

0 0

0 0

0 0

0 0

644 644

524 524

119 119

1 1

0 0

3 3

3 3

6 6

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 6
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

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

 

01507583

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

948 948

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

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

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: 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) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

01507583

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

995 995

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

995 995

47 47

47 47

19.2.2017

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ Mgr. Ales Kacerikˇ ´ ˇ

Archeologicky vyzkum´ ´ Ing. Jitka Nesvarovaˇ ´

417536171
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