
186/2004 Sb.
ZÁKON

ze dne 1. dubna 2004,
kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím
zákona o Celní správě České republiky

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy

a o změně některých dalších zákonů

Čl.IV

     Zákon  č.  122/2000  Sb.,  o  ochraně  sbírek
muzejní  povahy  a  o  změně  některých  dalších
zákonů, se mění takto:

     1. V § 11 odstavec 6 zní:

    "(6) Celní  úřad potvrdí část C  tiskopisu jak při
propuštění  sbírky  nebo  jednotlivých  sbírkových
předmětů  do  režimu  vývozu  nebo  do  režimu
pasivního  zušlechťovacího   styku,  tak  při  jejich
zpětném  dovozu.   Vlastník    je   povinen   po
zpětném    dovozu   zaslat   díl  C  tiskopisu
ministerstvu  nejpozději   do  15   dnů  ode   dne
ukončení  platnosti  povolení   a  je  povinen
ministerstvu   nebo celnímu úřadu,  který  sbírku
nebo  jednotlivé  sbírkové  předměty  propustil  do
režimu vývozu nebo  pasivního zušlechťovacího
styku   (dále  jen  "příslušný  celní   úřad"),   na
vyžádání   v   jím  stanovené  lhůtě  doložit,  že
dovezená   sbírka  nebo   jednotlivé  sbírkové
předměty  jsou   totožné  s  těmi,  které  byly  na
základě  povolení  vyvezeny,  popřípadě  umožnit
jejich ohledání.

     2.  V  §  13  se  dosavadní  text  označuje
jako  odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3,
které znějí:

     (2)  Ke  kontrole  povinností   stanovených
podle  §  11  je oprávněn rovněž příslušný celní
úřad.

     (3) Zjistí-li příslušný celní úřad, že sbírka nebo
jednotlivé  sbírkové  předměty   nebyly  ve  lhůtě
stanovené v povolení  dovezeny zpět  do České
republiky  nebo   že  byly   dovezeny  předměty,
které nejsou totožné  s těmi sbírkovými předměty,
které byly na základě povolení   vyvezeny,  podá
ministerstvu  návrh  na zahájení řízení podle § 14
odst. 1 písm. d).

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči

Čl.III

     Zákon  č.  20/1987  Sb.,  o  státní  památkové
péči, ve znění zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona
č.   242/1992  Sb.,   zákona  č.  361/1999  Sb.,
zákona  č. 122/2000  Sb., zákona  č. 132/2000
Sb.,  zákona  č.  146/2001  Sb.  a  zákona  č.
320/2002 Sb., se mění takto:

     1. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

"§ 27a

     (1) Celní úřady
a)  kontrolují,   jak   je   dodržován   předchozí

souhlas Ministerstva   kultury  nebo předchozí
souhlas  vlády  České republiky  (§ 20   odst. 1)
a zda kulturní památka  nebo národní kulturní
památka   vystavovaná,  zapůjčená   nebo  pro
jiné   účely  vyvezená  do   zahraničí byla ze
zahraničí vrácena zpět a v dobrém stavu,

b) kontrolují u věcí, které  vykazují znaky kulturní
památky podle   § 2 odst. 1  a mají být trvale
převezeny  ze zahraničí do České   republiky,
zda  se  jejich   převoz  provádí  s  předchozím
souhlasem    příslušného   orgánu  státu,   z
něhož   mají  být   dovezeny,  je-li    zaručena
vzájemnost,16)

c) se  podílejí  na  dokumentaci,  výzkumech  a
průzkumech  zejména    movitých  kulturních
památek.

     (2)  Celní  úřady  při  plnění   svých  úkolů
spolupracují  s  orgány  státní   památkové  péče,
jimž podle  jejich příslušnosti  podávají v případě
zjištění    nedostatků   podněty   pro    přijetí
opatření  k  nápravě  nebo   návrhy  na  zahájení
řízení  podle §  35 a 39.   Dále spolupracují    s
odbornou   organizací   státní  památkové  péče a
památkovou inspekcí.".

     2.  V  §  34  odst.   1  se  slovo  "vydá"
nahrazuje slovy " , popřípadě celní úřady vydají". 


