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101
Â K ON
ZA
ze dne 22. uÂnora 2001
o navracenõÂ nezaÂkonneÏ vyvezenyÂch kulturnõÂch statkuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
UÂVODNIÂ USTANOVENIÂ
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tento zaÂkon stanovõÂ postup prÏi navracenõÂ kulturnõÂch statkuÊ, pokud byly nezaÂkonneÏ vyvezeny na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky z uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie (daÂle jen ¹cÏlenskyÂ staÂtª) nebo z uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu po 31. prosinci 1992.
§2
VymezenõÂ zaÂkladnõÂch pojmuÊ
(1) KulturnõÂm statkem je veÏc, kteraÂ
a) je soucÏaÂstõÂ naÂrodnõÂho kulturnõÂho pokladu a zaÂrovenÏ
1. naÂlezÏõÂ alesponÏ do jedneÂ z kategoriõÂ, jejichzÏ vyÂcÏet je uveden v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu,
2. je soucÏaÂstõÂ verÏejnyÂch sbõÂrek muzejnõÂ povahy
zapsanyÂch v inventaÂrÏõÂch muzeõÂ, galeriõÂ, knihoven nebo archivuÊ, nebo
3. je soucÏaÂstõÂ inventaÂrÏuÊ cõÂrkvõÂ nebo naÂbozÏenskyÂch
spolecÏnostõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich zarÏõÂzenõÂ,1) nebo
b) je soucÏaÂstõÂ naÂrodnõÂho kulturnõÂho pokladu a zaÂrovenÏ kulturnõÂm statkem podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
cÏlenskeÂho staÂtu.
(2) NaÂrodnõÂm kulturnõÂm pokladem CÏeskeÂ republiky jsou veÏci nebo soubory veÏcõÂ, ktereÂ jsou vymezeny zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy jako kulturnõÂ pamaÂtky a naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky,2) sbõÂrky muzejnõÂ
povahy a jednotliveÂ sbõÂrkoveÂ prÏedmeÏty,3) archivaÂlie4)
nebo prÏedmeÏty kulturnõÂ hodnoty,5) pokud tyto prÏed-

meÏty splnÏujõÂ podmõÂnky pro prohlaÂsÏenõÂ za kulturnõÂ pamaÂtku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.2)
(3) VerÏejnou sbõÂrkou CÏeskeÂ republiky je sbõÂrka
muzejnõÂ povahy, kteraÂ je ve vlastnictvõÂ CÏeskeÂ republiky, uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku nebo praÂvnickeÂ
osoby zrÏõÂzeneÂ zaÂkonem, poprÏõÂpadeÏ na zaÂkladeÏ zaÂkona
staÂtem nebo uÂzemnõÂm samospraÂvnyÂm celkem.
(4) NezaÂkonneÏ vyvezenyÂm kulturnõÂm statkem je
kulturnõÂ statek, kteryÂ byl z uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na
uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu nebo z uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky vyvezen po 31. prosinci 1992
v rozporu s praÂvnõÂmi prÏedpisy, kteryÂmi je stanoven
zpuÊsob jeho ochrany a naklaÂdaÂnõÂ s nõÂm, nebo nebyl
navraÂcen ve stanoveneÂ lhuÊteÏ.
(5) ZÏaÂdajõÂcõÂm staÂtem je cÏlenskyÂ staÂt, z jehozÏ
uÂzemõÂ byl kulturnõÂ statek nezaÂkonneÏ vyvezen na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky, nebo CÏeskaÂ republika, pokud byl z jejõÂho uÂzemõÂ kulturnõÂ statek nezaÂkonneÏ vyvezen na
uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
(6) DozÏaÂdanyÂm staÂtem je CÏeskaÂ republika, pokud
se na jejõÂm uÂzemõÂ nachaÂzõÂ kulturnõÂ statek nezaÂkonneÏ
vyvezenyÂ z uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu, nebo cÏlenskyÂ staÂt,
na jehozÏ uÂzemõÂ se nachaÂzõÂ kulturnõÂ statek nezaÂkonneÏ
vyvezenyÂ z CÏeskeÂ republiky.
§3
UÂstrÏednõÂ orgaÂny
(1) UÂstrÏednõÂm orgaÂnem CÏeskeÂ republiky, kteryÂ
plnõÂ uÂkoly souvisejõÂcõÂ s navracenõÂm nezaÂkonneÏ vyvezenyÂch kulturnõÂch statkuÊ, je Ministerstvo kultury a v prÏõÂpadech tyÂkajõÂcõÂch se archivaÂliõÂ4) Ministerstvo vnitra
(daÂle jen ¹uÂstrÏednõÂ orgaÂnª).
(2) UÂstrÏednõÂ orgaÂn prÏi navracenõÂ nezaÂkonneÏ vyvezenyÂch kulturnõÂch statkuÊ spolupracuje s ostatnõÂmi
prÏõÂslusÏnyÂmi uÂstrÏednõÂmi orgaÂny cÏlenskyÂch staÂtuÊ a jednou za 3 roky podaÂvaÂ zpraÂvu o postupu podle tohoto
zaÂkona EvropskeÂ komisi.

1

) ZaÂkon cÏ. 308/1991 Sb., o svobodeÏ naÂbozÏenskeÂ võÂry a postavenõÂ cõÂrkvõÂ a naÂbozÏenskyÂch spolecÏnostõÂ.

2

) ZaÂkon cÏ. 20/1987 Sb., o staÂtnõÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏi, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

3

) ZaÂkon cÏ. 122/2000 Sb., o ochraneÏ sbõÂrek muzejnõÂ povahy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.

4

) ZaÂkon cÏ. 97/1974 Sb., o archivnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

5

) ZaÂkon cÏ. 71/1994 Sb., o prodeji a vyÂvozu prÏedmeÏtuÊ kulturnõÂ hodnoty, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 122/2000 Sb.
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§4
Postup uÂstrÏednõÂho orgaÂnu prÏi vyhledaÂvaÂnõÂ
a ohledaÂnõÂ nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho
kulturnõÂho statku
(1) UÂstrÏednõÂ orgaÂn zahaÂjõÂ vyhledaÂvaÂnõÂ nezaÂkonneÏ
vyvezeneÂho kulturnõÂho statku na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti uÂstrÏednõÂho orgaÂnu zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu. ZÏaÂdost musõÂ
obsahovat uÂdaje potrÏebneÂ k identifikaci kulturnõÂho
statku, zejmeÂna jeho podrobnyÂ popis, fotodokumentaci, je-li zhotovena, uÂdaj o prÏedpoklaÂdaneÂm mõÂsteÏ vyÂskytu, poprÏõÂpadeÏ uÂdaje o osobeÏ, kteraÂ je vlastnõÂkem
kulturnõÂho statku nebo jeho drzÏitelem. K zÏaÂdosti musõÂ
byÂt prÏipojeno prohlaÂsÏenõÂ uÂstrÏednõÂho orgaÂnu zÏaÂdajõÂcõÂho
staÂtu, zÏe se jednaÂ o kulturnõÂ statek nezaÂkonneÏ vyvezenyÂ z jeho uÂzemõÂ a v cÏem spocÏõÂvaÂ nezaÂkonnost vyÂvozu.
(2) UÂstrÏednõÂ orgaÂn o zÏaÂdosti uÂstrÏednõÂho orgaÂnu
zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu podle odstavce 1 vyrozumõÂ vlastnõÂka
kulturnõÂho statku, a nenõÂ-li vlastnõÂk znaÂm, jeho drzÏitele.
(3) V prÏõÂpadeÏ, zÏe uÂstrÏednõÂ orgaÂn zjistõÂ mõÂsto, kde
se kulturnõÂ statek podle odstavce 1 naleÂzaÂ, poprÏõÂpadeÏ
jeho vlastnõÂka nebo drzÏitele, vyrozumõÂ o teÂto skutecÏnosti uÂstrÏednõÂ orgaÂn zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu. SoucÏasneÏ ho vyzve, aby se ve lhuÊteÏ 2 meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ teÂto
vyÂzvy zuÂcÏastnil ohledaÂnõÂ kulturnõÂho statku, ktereÂ
uÂstrÏednõÂ orgaÂn zprostrÏedkuje, a zaÂrovenÏ jej upozornõÂ,
zÏe pokud teÂto lhuÊty nevyuzÏije, nebudou stanovena
opatrÏenõÂ nezbytnaÂ k zajisÏteÏnõÂ peÂcÏe o kulturnõÂ statek
(§ 5 odst. 1 a 2).
(4) VlastnõÂk nebo drzÏitel kulturnõÂho statku je na
zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ uÂstrÏednõÂho orgaÂnu povinen ve
lhuÊteÏ stanoveneÂ po dohodeÏ s uÂstrÏednõÂm orgaÂnem zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu v tomto rozhodnutõÂ umozÏnit ohledaÂnõÂ
kulturnõÂho statku. OhledaÂnõÂ kulturnõÂho statku se vzÏdy
provaÂdõÂ za uÂcÏasti zaÂstupce uÂstrÏednõÂho orgaÂnu.
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je vlastnõÂk nebo drzÏitel povinen kulturnõÂ statek na
dobu nezbytneÏ nutnou odevzdat do uÂschovy praÂvnickeÂ
osobeÏ nebo organizacÏnõÂ slozÏce staÂtu urcÏeneÂ v rozhodnutõÂ. PraÂvnickeÂ osoby nebo organizacÏnõÂ slozÏky staÂtu,
ktereÂ muÊzÏe uÂstrÏednõÂ orgaÂn urcÏit v rozhodnutõÂ podle
tohoto odstavce, jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto
zaÂkonu.
(3) O opatrÏenõÂch podle odstavcuÊ 1 a 2 muÊzÏe
uÂstrÏednõÂ orgaÂn rozhodnout i v prÏõÂpadeÏ, zÏe vlastnõÂk
nebo drzÏitel neumozÏnõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ ohledaÂnõÂ
kulturnõÂho statku.
(4) UÂstrÏednõÂ orgaÂn rozhodnutõÂ o opatrÏenõÂ podle
prÏedchozõÂch odstavcuÊ zrusÏõÂ, pominou-li duÊvody, pro
ktereÂ bylo vydaÂno.
(5) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ podle odstavcuÊ 1,
2 a 3 nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§6
Pokud mezi uÂstrÏednõÂm orgaÂnem zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu
a vlastnõÂkem nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho kulturnõÂho statku
maÂ byÂt uskutecÏneÏno jednaÂnõÂ smeÏrÏujõÂcõÂ k navraÂcenõÂ tohoto kulturnõÂho statku, puÊsobõÂ uÂstrÏednõÂ orgaÂn z podneÏtu uÂstrÏednõÂho orgaÂnu zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu nebo vlastnõÂka
prÏi tomto jednaÂnõÂ jako zprostrÏedkovatel.
§7
NaÂhrada za ohledaÂnõÂ
UÂstrÏednõÂ orgaÂn je povinen uhradit vlastnõÂku nebo
drzÏiteli v souvislosti s ohledaÂnõÂm kulturnõÂho statku naÂhradu nutnyÂch vyÂdajuÊ a naÂhradu usÏleÂho zisku nebo
naÂhradu ztraÂty na vyÂdeÏlku. O naÂhradu musõÂ vlastnõÂk
nebo drzÏitel pozÏaÂdat uÂstrÏednõÂ orgaÂn ve lhuÊteÏ 15 dnuÊ
ode dne ohledaÂnõÂ, jinak naÂrok zanikaÂ.
§8
NaÂhradu naÂkladuÊ, ktereÂ CÏeskeÂ republice vznikly
v souvislosti s uplatneÏnõÂm opatrÏenõÂ podle § 5 odst. 1 a 2,
uplatnõÂ uÂstrÏednõÂ orgaÂn u zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu.

§5
OpatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ peÂcÏe o kulturnõÂ statek
(1) Je-li ohrozÏena hmotnaÂ podstata kulturnõÂho
statku, rozhodne uÂstrÏednõÂ orgaÂn o opatrÏenõÂch, kteraÂ
je povinen jeho vlastnõÂk ucÏinit k jeho ochraneÏ, a zaÂrovenÏ urcÏõÂ lhuÊtu, v nõÂzÏ je povinen tato opatrÏenõÂ vykonat;
tyto povinnosti maÂ drzÏitel kulturnõÂho statku, pokud
nenõÂ uÂstrÏednõÂmu orgaÂnu vlastnõÂk kulturnõÂho statku
znaÂm.
(2) Neprovede-li vlastnõÂk nebo drzÏitel tato opatrÏenõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nebo vyzÏaduje-li to ochrana
kulturnõÂho statku, rozhodne uÂstrÏednõÂ orgaÂn o tom, zÏe

Sou dnõÂ rÏ õÂ z e n õÂ
§9
NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ
(1) UÂstrÏednõÂ orgaÂn zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu muÊzÏe podat
k soudu CÏeskeÂ republiky proti vlastnõÂkovi kulturnõÂho
statku, a nenõÂ-li vlastnõÂk znaÂm, proti jeho drzÏiteli naÂvrh
na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o navraÂcenõÂ nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho
kulturnõÂho statku.
(2) K rÏõÂzenõÂ podle odstavce 1 je prÏõÂslusÏnyÂ obecnyÂ

soud vlastnõÂka kulturnõÂho statku, a nenõÂ-li vlastnõÂk
znaÂm, obecnyÂ soud drzÏitele kulturnõÂho statku.
(3) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ musõÂ kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem6) obsahovat podrobnyÂ popis nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho kulturnõÂho statku a doklady, z nichzÏ vyplyÂvaÂ, zÏe
jde o kulturnõÂ statek podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu, kteryÂ byl nezaÂkonneÏ vyvezen z jeho uÂzemõÂ.
§ 10
UÂstrÏednõÂ orgaÂn poteÂ, co jej vyrozumõÂ uÂstrÏednõÂ
orgaÂn zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu o podaÂnõÂ naÂvrhu k soudu, informuje o zahaÂjeneÂm rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂstrÏednõÂ orgaÂny
vsÏech ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ.
§ 11
LhuÊty pro uplatneÏnõÂ praÂva na navraÂcenõÂ
nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho kulturnõÂho statku
PraÂvo na navraÂcenõÂ nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho kulturnõÂho statku se promlcÏõÂ, jestlizÏe nebylo uÂstrÏednõÂm orgaÂnem zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu uplatneÏno u soudu ve lhuÊteÏ 1 roku
ode dne, kdy se uÂstrÏednõÂ orgaÂn zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu dozveÏdeÏl, kde se nezaÂkonneÏ vyvezenyÂ kulturnõÂ statek naleÂzaÂ
a kdo je jeho vlastnõÂkem nebo drzÏitelem; dovolaÂ-li se
vlastnõÂk nebo drzÏitel kulturnõÂho statku promlcÏenõÂ, nelze promlcÏeneÂ praÂvo na navraÂcenõÂ nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho statku prÏiznat. NejpozdeÏji vsÏak toto praÂvo zanikne uplynutõÂm 30 let ode dne, kdy byl kulturnõÂ statek
nezaÂkonneÏ vyvezen z uÂzemõÂ zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu, a v prÏõÂpadeÏ, zÏe se jednaÂ o kulturnõÂ statek, kteryÂ je soucÏaÂstõÂ
verÏejneÂ sbõÂrky nebo cõÂrkevnõÂm majetkem podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu, toto praÂvo zanikne nejpozdeÏji uplynutõÂm 75 let ode dne, kdy byl kulturnõÂ
statek nezaÂkonneÏ vyvezen z uÂzemõÂ zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu.
§ 12
(1) Soud naÂvrhu na navraÂcenõÂ nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho kulturnõÂho statku vyhovõÂ, jestlizÏe byl kulturnõÂ
statek z uÂzemõÂ zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu vyvezen nezaÂkonneÏ.
(2) Soud soucÏasneÏ rozhodne o povinnosti zÏaÂdajõÂcõÂho staÂtu poskytnout vlastnõÂkovi kulturnõÂho statku
nebo drzÏiteli kulturnõÂho statku, nenõÂ-li vlastnõÂk znaÂm,
naÂhradu do vyÂsÏe prÏimeÏrÏeneÂ k okolnostem prÏõÂpadu za
prÏedpokladu, zÏe vlastnõÂk nebo drzÏitel spravoval kulturnõÂ statek s naÂlezÏitou peÂcÏõÂ.
(3) RozhodnutõÂmi soudu podle odstavcuÊ 1 a 2
nenõÂ dotcÏeno vlastnickeÂ praÂvo k nezaÂkonneÏ vyvezeneÂmu kulturnõÂmu statku.

6
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§ 13
Postup uÂstrÏednõÂho orgaÂnu prÏi podaÂnõÂ zÏaÂdosti
o vyhledaÂnõÂ a prÏi ohledaÂnõÂ nezaÂkonneÏ
vyvezeneÂho kulturnõÂho statku
(1) V prÏõÂpadeÏ, zÏe uÂstrÏednõÂ orgaÂn zjistõÂ, zÏe byl nezaÂkonneÏ vyvezen kulturnõÂ statek, podaÂ põÂsemnou zÏaÂdost uÂstrÏednõÂmu orgaÂnu dozÏaÂdaneÂho staÂtu o jeho vyhledaÂnõÂ. ZÏaÂdost musõÂ obsahovat kromeÏ naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch praÂvnõÂmi prÏedpisy dozÏaÂdaneÂho staÂtu rovneÏzÏ
uÂdaje potrÏebneÂ k identifikaci nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho
kulturnõÂho statku, jeho podrobnyÂ popis, fotodokumentaci, je-li zhotovena, uÂdaj o prÏedpoklaÂdaneÂm mõÂsteÏ
vyÂskytu, poprÏõÂpadeÏ uÂdaje o vlastnõÂku kulturnõÂho statku
nebo jeho drzÏiteli a prohlaÂsÏenõÂ uÂstrÏednõÂho orgaÂnu, zÏe se
jednaÂ o nezaÂkonneÏ vyvezenyÂ kulturnõÂ statek podle tohoto zaÂkona a v cÏem spocÏõÂvaÂ nezaÂkonnost vyÂvozu.
(2) UÂstrÏednõÂ orgaÂn po obdrzÏenõÂ vyrozumeÏnõÂ od
uÂstrÏednõÂho orgaÂnu dozÏaÂdaneÂho staÂtu o tom, zÏe kulturnõÂ
statek byl nalezen a zÏe je mozÏno jej ohledat, provede
ohledaÂnõÂ kulturnõÂho statku ve lhuÊteÏ dohodnuteÂ
s uÂstrÏednõÂm orgaÂnem dozÏaÂdaneÂho staÂtu, nejpozdeÏji
vsÏak ve lhuÊteÏ 2 meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ vyrozumeÏnõÂ o mozÏnosti ohledat kulturnõÂ statek.
§ 14
SoudnõÂ rÏõÂzenõÂ
(1) UÂstrÏednõÂ orgaÂn je opraÂvneÏn podat proti vlastnõÂku nebo drzÏiteli k prÏõÂslusÏneÂmu soudu dozÏaÂdaneÂho
staÂtu naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o navraÂcenõÂ nezaÂkonneÏ
vyvezeneÂho kulturnõÂho statku, pokud jednaÂnõÂ mezi
uÂstrÏednõÂm orgaÂnem a vlastnõÂkem kulturnõÂho statku,
zprostrÏedkovaneÂ uÂstrÏednõÂm orgaÂnem dozÏaÂdaneÂho
staÂtu, smeÏrÏujõÂcõÂ k navraÂcenõÂ tohoto kulturnõÂho statku
nenõÂ uÂcÏelneÂ.
(2) UÂstrÏednõÂ orgaÂn soucÏasneÏ vyrozumõÂ o podaÂnõÂ
naÂvrhu podle odstavce 1 uÂstrÏednõÂ orgaÂn dozÏaÂdaneÂho
staÂtu.
(3) NaÂvrh podle odstavce 1 musõÂ obsahovat naÂlezÏitosti stanoveneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy dozÏaÂdaneÂho
staÂtu.
§ 15
(1) Dojde-li mezi uÂstrÏednõÂm orgaÂnem a vlastnõÂkem
kulturnõÂho statku k dohodeÏ o navraÂcenõÂ nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho kulturnõÂho statku nebo rozhodne-li prÏõÂslusÏnyÂ soud dozÏaÂdaneÂho staÂtu o tom, zÏe nezaÂkonneÏ vyvezenyÂ kulturnõÂ statek maÂ byÂt navraÂcen na uÂzemõÂ CÏes-

) ZaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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keÂ republiky, zajistõÂ jeho vraÂcenõÂ uÂstrÏednõÂ orgaÂn na naÂklady CÏeskeÂ republiky.
(2) CÏeskaÂ republika uhradõÂ
a) dozÏaÂdaneÂmu staÂtu naÂklady, ktereÂ mu vznikly provedenõÂm opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ peÂcÏe o nezaÂkonneÏ vyvezenyÂ kulturnõÂ statek,
b) vlastnõÂku nebo drzÏiteli kulturnõÂho statku naÂhradu
ve vyÂsÏi stanoveneÂ prÏõÂslusÏnyÂm soudem dozÏaÂdaneÂho
staÂtu.
(3) Osoba, kteraÂ zavinila, zÏe kulturnõÂ statek byl
z uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nezaÂkonneÏ vyvezen, je povinna CÏeskeÂ republice nahradit naÂklady, ktereÂ jõÂ podle
odstavcuÊ 1 a 2 vznikly. UÂstrÏednõÂ orgaÂn uplatnõÂ naÂrok na
naÂhradu naÂkladuÊ vuÊcÏi teÂto osobeÏ bez zbytecÏneÂho odkladu.

osobou odeprÏeno, jestlizÏe by teÂto osobeÏ nebo osobaÂm
jõÂ blõÂzkyÂm hrozilo splneÏnõÂm teÂto soucÏinnosti nebezpecÏõÂ
trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ nebo by porusÏila povinnosti stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem7) nebo zaÂkonem
vyÂslovneÏ ulozÏenou nebo uznanou povinnost mlcÏenlivosti, pokud jõÂ nebyla zprosÏteÏna.
§ 18
(1) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, vcÏetneÏ vlastnõÂka nebo drzÏitele, maÂ v souvislosti s poskytnutõÂm soucÏinnosti podle § 17 odst. 2 naÂrok na naÂhradu nutnyÂch
vyÂdajuÊ a naÂhradu usÏleÂho zisku nebo naÂhradu ztraÂty na
vyÂdeÏlku.
(2) NaÂrok podle odstavce 1 musõÂ tyto osoby
uplatnit u uÂstrÏednõÂho orgaÂnu do 15 dnuÊ ode dne poskytnutõÂ soucÏinnosti, jinak naÂrok zanikaÂ.

§ 16
Po navraÂcenõÂ nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho kulturnõÂho
statku zpeÏt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky uÂstrÏednõÂ orgaÂn
tento statek vhodneÏ umõÂstõÂ; dbaÂ prÏitom vlastnickyÂch
praÂv CÏeskeÂ republiky, uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ,
jinyÂch praÂvnickyÂch osob nebo fyzickyÂch osob k teÏmto
kulturnõÂm statkuÊm.

Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Â A ZA
Â VEÏRECÏNA
Â
USTANOVENIÂ SPOLECÏNA
§ 17
SoucÏinnost
(1) OrgaÂny staÂtnõÂ spraÂvy a orgaÂny uÂzemnõÂ samospraÂvy jsou v raÂmci sveÂ puÊsobnosti povinny poskytovat uÂstrÏednõÂmu orgaÂnu soucÏinnost souvisejõÂcõÂ s navracenõÂm nezaÂkonneÏ vyvezeneÂho kulturnõÂho statku.
(2) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, vcÏetneÏ vlastnõÂka
nebo drzÏitele, ktereÂ majõÂ listiny a jineÂ duÊkaznõÂ prostrÏedky nebo informace potrÏebneÂ pro prÏõÂpravu a provaÂdeÏnõÂ rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona, jsou povinny poskytovat uÂstrÏednõÂmu orgaÂnu soucÏinnost tõÂm, zÏe
a) na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ uÂstrÏednõÂho orgaÂnu a ve
lhuÊteÏ jõÂm stanoveneÂ prÏedlozÏõÂ uÂstrÏednõÂmu orgaÂnu
pozÏadovaneÂ listiny a jineÂ duÊkaznõÂ protrÏedky, nebo
b) poskytnou uÂstrÏednõÂmu orgaÂnu jako sveÏdci informace o skutecÏnostech tyÂkajõÂcõÂch se kulturnõÂho
statku a jeho nezaÂkonneÂho vyÂvozu.
Proti rozhodnutõÂ podle põÂsmena a) nenõÂ prÏõÂpustneÂ odvolaÂnõÂ.
(3) PoskytnutõÂ soucÏinnosti muÊzÏe byÂt fyzickou
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§ 19
Sankce
(1) UÂstrÏednõÂ orgaÂn muÊzÏe ulozÏit praÂvnickeÂ nebo
fyzickeÂ osobeÏ, vcÏetneÏ vlastnõÂka nebo drzÏitele, pokutu
za porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch v § 17 odst. 2 azÏ
do vyÂsÏe 500 000 KcÏ.
(2) UÂstrÏednõÂ orgaÂn muÊzÏe daÂle vlastnõÂku nebo
drzÏiteli ulozÏit pokutu
a) za porusÏenõÂ povinnosti stanoveneÂ v § 4 odst. 4 azÏ
do vyÂsÏe 3 000 000 KcÏ,
b) za nesplneÏnõÂ povinnosti ulozÏeneÂ v rozhodnutõÂ vydaneÂm podle § 5 odst. 1, 2 a 3 azÏ do vyÂsÏe
3 000 000 KcÏ.
(3) Za opakovaneÂ porusÏenõÂ povinnostõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2 muÊzÏe uÂstrÏednõÂ orgaÂn ulozÏit pokutu azÏ do
vyÂsÏe dvojnaÂsobku hornõÂ hranice stanovenyÂch cÏaÂstek.
PorusÏenõÂ povinnosti se povazÏuje za opakovaneÂ, pokud
se jej praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, vlastnõÂk nebo drzÏitel dopustõÂ opeÏtovneÏ v dobeÏ do 1 roku ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty podle tohoto
zaÂkona.
(4) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty uÂstrÏednõÂ orgaÂn prÏihlõÂzÏõÂ k zaÂvazÏnosti, zpuÊsobu jednaÂnõÂ, rozsahu a naÂsledkuÊm protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ.
(5) Pokutu lze ulozÏit do 1 roku ode dne, kdy se
uÂstrÏednõÂ orgaÂn o porusÏenõÂ povinnosti dozveÏdeÏl, nejdeÂle
vsÏak do 3 let ode dne, kdy k porusÏenõÂ povinnosti dosÏlo.
(6) Pokuty vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ uÂstrÏednõÂ orgaÂn; prÏitom postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.8)
(7) Pokuty jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu CÏeskeÂ
republiky.

7

) ZaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

8

) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

CÏaÂstka 41

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 101 / 2001
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§ 20

nosti podle § 17 tohoto zaÂkona, nestanovõÂ-li tento
zaÂkon jinak.

Vztah ke spraÂvnõÂmu rÏaÂdu

§ 21
Â
UcÏinnost

SpraÂvnõÂ rÏaÂd se vztahuje
a) na rozhodovaÂnõÂ uÂstrÏednõÂho orgaÂnu podle tohoto
zaÂkona,
b) na postup prÏi vyzÏadovaÂnõÂ a poskytovaÂnõÂ soucÏin-

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 101/2001 Sb.
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CÏaÂstka 41

PrÏõÂloha cÏ. 2 k zaÂkonu cÏ. 101/2001 Sb.

