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Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisy Evropské unie 

 
Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 

právní předpis) 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., 

o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, 

ve znění pozdějších předpisů 

  

Odpovídající předpis EU 

 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. 

května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z 

území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

 

Obsah 

 

Celex č. 

 

Ustanovení (čl., 

odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

 

§ 2odst. 1 písm. 

a) 

(bod 2) 

Vymezení základních pojmů  

 

 (1) Kulturním statkem je věc, 

která  

  

a) je součástí národního kulturního 

pokladu České republiky, nebo 

32014L0060 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

čl. 2 odst. 1  Pro účely této směrnice se rozumí:  

1) „kulturním statkem“ předmět, který je 

před neoprávněným vyvezením z území 

členského státu nebo po něm dotčeným 

členským státem označen nebo vymezen jako 

„národní kulturní poklad umělecké, 

historické nebo archeologické hodnoty“ 

podle vnitrostátních právních předpisů nebo 

správních postupů ve smyslu článku 36 

Smlouvy o fungování EU; 

§ 3 odst. 2 

(bod 4) 
 (2) Ústřední orgán při navracení 

nezákonně vyvezených kulturních statků 

spolupracuje s ostatními příslušnými 

ústředními orgány členských států 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu10) a jednou za 5 

let podává zprávu o postupu podle tohoto 

32014L0060 

 

čl. 5 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

Ústřední orgány členských států využívají 

pro vzájemnou spolupráci a konzultaci modul 

systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu (IMI), jenž byl zřízen nařízením (EU) 

č. 1024/2012, speciálně upravený 

pro kulturní statky. Mohou systém IMI 

využívat rovněž k šíření příslušných 

                                                 
10)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o 

vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“). 
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zákona Evropské komisi.  

 

 

 

 

 

 

 

čl. 17 odst. 1 

souvisejících informací ohledně kulturních 

statků odcizených či neoprávněně 

vyvezených z jejich území. Členské státy 

rozhodují o používání IMI jinými 

příslušnými orgány za účelem této směrnice. 

 

Do 18. prosince 2015 a poté každých pět let 

předloží členské státy Komisi zprávu 

o používání této směrnice. 

§ 4 odst. 3 

(bod 5) 
(3) V případě, že ústřední orgán zjistí 

místo, kde se kulturní statek podle 

odstavce 1 nalézá, popřípadě jeho 

vlastníka nebo držitele, vyrozumí o této 

skutečnosti ústřední orgán žádajícího 

státu. Současně ho vyzve, aby se ve lhůtě 

6 měsíců ode dne doručení této výzvy 

zúčastnil ohledání kulturního statku, které 

ústřední orgán zprostředkuje, a zároveň 

jej upozorní, že pokud této lhůty 

nevyužije, nebudou stanovena opatření 

nezbytná k zajištění péče o kulturní statek 

(§ 5 odst. 1 a 2).  

32014L0060 

 

čl. 5 odsek 1 

odst. 3 

Ústřední orgány členských států vzájemně 

spolupracují a podporují konzultaci mezi 

příslušnými vnitrostátními orgány členských 

států. Mají splňovat zejména tyto úkoly: 

 

3) umožní příslušným orgánům žádajícího 

členského státu, aby přezkoumaly, zda 

příslušný předmět představuje kulturní statek, 

za předpokladu, že toto přezkoumání se 

provede ve lhůtě šesti měsíců od vyrozumění 

podle bodu 2. Neprovede-li se toto 

přezkoumání v průběhu stanovené lhůty, 

ustanovení bodů 4 a 5 se dále nepoužijí; 

§ 10 

(bod 7) 
§ 10 

 

 Ústřední orgán poté, co jej 

vyrozumí ústřední orgán žádajícího státu 

o podání návrhu k soudu, informuje o 

zahájeném řízení příslušné ústřední 

orgány všech ostatních členských států 

zejména prostřednictvím systému pro 

výměnu informací o vnitřním trhu.  

 

32014L0060 

 

čl. 7 odsek 3  Výměna informací se uskutečňuje 

prostřednictvím systému IMI v souladu s 

platnými právními předpisy o ochraně 

osobních údajů a soukromí, aniž je dotčena 

možnost příslušných ústředních orgánů 

využívat kromě IMI jiných způsobů 

komunikace.  
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§ 11 

(bod 8) 
Lhůty pro uplatnění práva na 

navrácení nezákonně vyvezeného 

kulturního statku  

 

 Právo na navrácení nezákonně 

vyvezeného kulturního statku se promlčí, 

jestliže nebylo ústředním orgánem 

žádajícího státu uplatněno u soudu ve 

lhůtě 3 let ode dne, kdy se ústřední orgán 

žádajícího státu dozvěděl, kde se 

nezákonně vyvezený kulturní statek 

nalézá a kdo je jeho vlastníkem nebo 

držitelem; dovolá-li se vlastník nebo 

držitel kulturního statku promlčení, nelze 

promlčené právo na navrácení nezákonně 

vyvezeného statku přiznat. Nejpozději 

však toto právo zanikne uplynutím 30 let 

ode dne, kdy byl kulturní statek 

nezákonně vyvezen z území žádajícího 

státu, a v případě, že se jedná o kulturní 

statek, který je součástí veřejné sbírky 

nebo církevním majetkem podle právních 

předpisů žádajícího státu, toto právo 

zanikne nejpozději uplynutím 75 let 

ode dne, kdy byl kulturní statek 

nezákonně vyvezen z území žádajícího 

státu.  

 

 

 

32014L0060 

 

čl. 8 odst. 1  Členské státy ve svých právních předpisech 

stanoví, že lhůta pro uplatnění nároku na 

navrácení podle této směrnice uplyne tři roky 

ode dne, kdy se příslušný ústřední orgán 

žádajícího členského státu dozvěděl o místě 

výskytu kulturního statku a o totožnosti jeho 

vlastníka nebo držitele. 

V každém případě lhůta pro uplatnění nároku 

na navrácení uplyne 30 let ode dne, kdy byl 

kulturní statek neoprávněně vyvezen z území 

žádajícího členského státu.  

Jedná-li se však o předměty, které jsou 

součástí veřejných sbírek ve smyslu čl. 2 

bodu 8 a předměty, které jsou zařazeny do 

inventářů církevních nebo jiných 

náboženských institucí v členských státech, 

ve kterých podléhají zvláštním úpravám na 

ochranu podle vnitrostátních právních 

předpisů, uplyne lhůta pro uplatnění nároku 

na navrácení po 75 letech s výjimkou 

členských států, ve kterých je uplatnění 

nároku na navrácení nepromlčitelné, jakož i 

v případě dvoustranných smluv mezi 

členskými státy, v nichž je stanovena lhůta 

přesahující 75 let.  
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§ 12 odst. 2 

(bod 9) 
 (2) Soud současně rozhodne 

o povinnosti žádajícího státu poskytnout 

vlastníkovi kulturního statku nebo držiteli 

kulturního statku, není-li vlastník znám, 

náhradu do výše přiměřené k okolnostem 

případu za předpokladu, že vlastník nebo 

držitel prokáže, že při nabytí kulturního 

statku vynaložil nezbytnou péči.  

 

32014L0060 čl. 10 odsek 1 Je-li navrácení kulturního statku nařízeno, 

příslušný soud dožádaného členského státu 

zajistí vlastníkovi poskytnutí odškodnění 

v přiměřené výši vzhledem k okolnostem 

případu, za předpokladu, že vlastník prokáže, 

že při nabytí daného předmětu vynaložil 

nezbytnou péči. 

§ 12 odst. 3 

(bod 10) 
(3) Při prokazování, zda vlastník 

nebo držitel vynaložil při nabývání 

kulturního statku nezbytnou péči podle 

odstavce 2, soud zváží všechny okolnosti, 

za nichž byl kulturní statek nabyt, 

zejména to, zda vlastník nebo držitel 

zjišťoval dokumentaci o původu 

kulturního statku a povolení k vývozu 

vyžadovaná na základě právních předpisů 

žádajícího státu, dále zda zohlednil 

hodnověrnost zúčastněných stran a 

zaplacenou cenu, zda nahlédl 

do veškerých veřejně přístupných registrů 

odcizených kulturních statků a zda 

konzultoval s dotčenými osobami a 

orgány vykonávajícími veřejnou moc. 

32014L0060 čl. 10 odsek 2 K tomu, aby se určilo, zda vlastník vynaložil 

nezbytnou péči, se berou v úvahu všechny 

okolnosti, za nichž byl daný kulturní statek 

nabyt, zejména dokumentace o jeho 

provenienci, povolení k vývozu vyžadovaná 

na základě právních předpisů žádajícího 

členského státu, charakter zúčastněných 

stran, zaplacená cena, nahlédnutí vlastníka 

do veškerých přístupných registrů 

odcizených kulturních statků, veškeré jiné 

podstatné informace, které mohl reálně 

získat, konzultace se subjekty, k nimž mohl 

mít vlastník přístup, nebo všechny další 

kroky, jež by rozumná osoba uskutečnila 

za stejných okolností. 

§ 13 odst. 2 

(bod 5) 
 (2) Ústřední orgán po obdržení 

vyrozumění od ústředního orgánu 

dožádaného státu o tom, že kulturní statek 

byl nalezen a že je možno jej ohledat, 

provede ohledání kulturního statku 

ve lhůtě dohodnuté s ústředním orgánem 

dožádaného státu, nejpozději však 

ve lhůtě 6 měsíců od doručení 

32014L0060 čl. 5 odsek 1 

odst. 3  

Ústřední orgány členských států vzájemně 

spolupracují a podporují konzultaci mezi 

příslušnými vnitrostátními orgány členských 

států. Mají splňovat zejména tyto úkoly: 

 

3) umožní příslušným orgánům žádajícího 

členského státu, aby přezkoumaly, zda 

příslušný předmět představuje kulturní statek, 

za předpokladu, že toto přezkoumání se 
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vyrozumění o možnosti ohledat kulturní 

statek.  

 

provede ve lhůtě šesti měsíců od vyrozumění 

podle bodu 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo předpisu ES (kód 

CELEX) 

Název předpisu ES 

 

32014L0060 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení 

kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) 

č. 1024/2012. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VLF3EPE)


