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VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie 

a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Návrh zákona byl rozeslán dne 11. 2. 2020 dopisem ministra kultury prostřednictvím eKLEP do meziresortního připomínkového řízení všem 

povinným připomínkovým místům určeným Legislativními pravidly vlády s termínem pro uplatnění připomínek do 20 pracovních dnů od 

vložení do eKLEP, tj. do 10. 3. 2018. 

 

Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo financí, Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility a Ministerstvo vnitra. 

 

Žádné připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy, Úřad vlády ČR - Vedoucí Úřadu 

vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo životního prostředí. 

 

V tabulce níže je uvedeno vyhodnocení věcných připomínek k návrhu zákona. Legislativně technické a formální připomínky uplatněné 

Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem 

vlády ČR - Odborem kompatibility a Ministerstvem vnitra byly předkladatelem posouzeny, a pokud byly v souladu zejména s Legislativními 

pravidly vlády, bylo jim vyhověno. 

 

Zásadní připomínky byly vypořádány a materiál se předkládá vládě bez rozporu. 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. Obecně k návrhu 

Nezbytnost vydání navrhovaného zákona je zdůvodňována nutností adaptovat 

český právní řád na nařízení EU 2019/880. Ne každá potřeba adaptace je však 

důvodem k vydání nového právního předpisu. Ve zhodnocení platného právního 

stavu předkladatel zmiňuje, že problematiku ochrany kulturních statků, včetně 

jejich dovozu, vývozu, prodeje, navracení nelegálně vyvezených statků apod. 

upravují v České republice zejména následující právní předpisy zákon č. 71/1994 

Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zákon č. 101/2001 Sb.,  

o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků a zákon č. 214/2002 Sb.,  

o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie, z nichž 

poslední dva jmenované mají implementační charakter. Vzhledem k obsahu 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Ministerstvo kultury původně zvažovalo novelizaci některého z již 

existujících zákonů ve své působnosti upravujících problematiku 

kulturních statků. Avšak na základě níže uvedených důvodů nakonec 

byla zvolena příprava nového zákona. Těmito důvody jsou především: 

- Nejednotná terminologie: Pojem „kulturní statek“ tak, jak je použit  

v některých právních předpisech, na které je odkazováno v bodě 1 

obecné části důvodové zprávy, je pouze obecným zastřešujícím 

výrazem, pod který v každém jednotlivém případě spadá odlišná 

skupina předmětů. V průběhu přípravy nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu  
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těchto zákonů se domníváme, že by bylo vhodné úpravu v některém z nich sloučit 

s nově navrhovanou úpravou. Co se týká úpravy zadržení předmětu na hranicích, 

tak dáváme ke zvážení, aby tato úprava byla vtělena do celního zákona, s nímž 

věcně souvisí. Doporučujeme tedy předkladateli zvážit možné varianty provedení 

adaptace a v důvodové zprávě pak případně objasnit, proč se rozhodl vydat právě 

cestou vydání nového samostatného zákona.  

a dovozu kulturních statků (dále také jen „Nařízení“) se na evropské 

úrovni předpokládáno, že okruh „kulturních statků“ bude totožný 

s tím, který je součástí nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. 

prosince 2008 o vývozu kulturních statků (a tedy v českém právním 

řádu součástí zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních 

statků z celního území Evropské unie) a že případná nezbytná 

adaptace by tedy mohla proběhnout novelizací výše uvedeného 

zákona. Avšak po radikálním zásahu Evropského parlamentu do textu 

návrhu Nařízení bylo ke konečné podobě Nařízení konstatováno, že 

adaptace takovým způsobem není možná. Každý z dosavadních 

předpisů má jiný věcný rozsah a dopadá na odlišný okruh kulturních 

statků.  

- Dvoufázovost adaptace: Navrhovaný zákon představuje zatím 

jen částečnou implementaci Nařízení (první fázi). Druhá fáze, která 

musí proběhnout do 28. června 2025, bude navazovat na zatím 

nepřijaté (a ani v podobě návrhu dosud neexistující) prováděcí 

nařízení Evropské komise. Navrhovaný zákon bude muset být v této 

druhé fázi novelizován a rozšířen, ovšem nyní nelze předjímat, jakým 

způsobem a o jak velkou úpravu půjde. Jiný právní předpis by  

s ohledem na svou strukturu pro tuto budoucí úpravu mohl být 

nevhodný. 

- Nutnost upravit procesní pravidla a založit odbornou kompetenci 

Ministerstva kultury a odborných organizací: S ohledem na to, že 

implementované Nařízení neobsahuje procesní úpravu, která by byla 

bez dalšího využitelná, byla zvolena navrhovaná právní úprava, do 

určité míry inspirovaná zákonem o obchodování s ohroženými druhy 

(č. 100/2004 Sb.), ovšem s přihlédnutím k primárnímu účelu Nařízení, 

a to zachování celistvosti kulturního dědictví. Vhodnou variantou by 

nebyla, vzhledem k nezbytné úloze Ministerstva kultury a odborných 

organizací v jeho působnosti, ani např. novelizace celního zákona.  

Rovněž Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky  

v Evropské unii (čl. 21) umožňují nejen změnu stávajícího právního 

předpisu, ale i vydání nového. 

Závěrem doplňujeme, že s ohledem na podobu budoucího prováděcího 

nařízení, případnou aplikační praxi a rovněž vývoj mezinárodních 

standardů a relevantní mezinárodní právní úpravy, a to i mimo rámec 

Evropské unie, nevylučujeme, že v budoucnosti by mohlo dojít 

k propojení některých národních právních předpisů do jednoho celku; 
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ovšem v tuto chvíli to není účelné. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

3. K § 3 odst. 1 

Nelze zavést legislativní zkratku v případě, kdy je v právním předpisu vymezován 

nový právní termín, na konci tohoto vymezení (čl. 44 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády). Doporučujeme proto vypustit na konci slova „(dále jen 

„ministerstvo“)“ a dále v textu zákona důsledně používat vymezený pojem 

„příslušný orgán“. 

Vyhověno jinak, návrh zákona byl upraven. 

S ohledem na výsledky připomínkového řízení je jako příslušný orgán 

ponecháno pouze Ministerstvo kultury, zkratka „ministerstvo“  

v zákoně zůstává, vztahuje se však pouze k tomuto jednomu 

ministerstvu a nebude nadále matoucí. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

4. K § 6 odst. 5 

Ustanovení není formulováno přesně, neboť celní úřad a ministerstvo nemají 

postupovat při zadržení a vracení předmětu pouze podle celního zákona, ale 

primárně by se měly řídit úpravou v navrhovaném zákoně. Doporučujeme proto 

do navrhované formulace doplnit za slovo „předmětu“ slova „ve zbytku“.  

Vyhověno jinak, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Byla doplněna slova „pokud tento zákon nestanoví jinak“ (nyní § 6 

odst. 7). 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

5. K § 8 odst. 1 

V textu návrhu není vymezeno slovní spojení „oprávněná osoba“. Z důvodové 

zprávy vyplývá, že oprávněnou osobou je vlastník, a není-li znám, je oprávněnou 

osobou ten, jemuž byl předmět zadržen. Doporučujeme tedy buď slova 

„oprávněné osobě“ nahradit slovy „vlastníkovi, není-li znám, tak osobě, které byl 

předmět zadržen“, nebo v návrhu odpovídajícím způsobem vymezit pojem 

„oprávněná osoba“ a s ním pak dále v textu návrhu pracovat.  

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Slova „oprávněné osobě“ nahrazena v § 8 odst. 1 větě první slovy 

„vlastníkovi, není-li znám, tak osobě, které byl předmět zadržen“; 

další text § 8 odpovídajícím způsobem přeformulován. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

6. K § 8 odst. 2 

První věta navrhovaného ustanovení postrádá smysl. Dle této věty má zadržený 

předmět celnímu úřadu předat jeden subjekt, ale vydat mu jej má subjekt jiný. 

Fakticky přitom není žádný rozdíl mezi „předáním“ a „vydáním“ celnímu úřadu, 

neboť obojí je konáním, kterým se předmět dostává do sféry působnosti celního 

úřadu, jenž se tak stává jeho držitelem. Doporučujeme proto danou větu 

přeformulovat i s ohledem na připomínku č. 3 následovně: 

 „V případě, že existuje překážka propuštění zadrženého předmětu do navrženého 

celního režimu, předá příslušný orgán prostřednictvím jemu podřízené odborné 

organizace zadržený předmět celnímu úřadu.“ 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Na základě výsledků připomínkového řízení byla ustanovení § 8 odst. 

1 a 2 přeformulována, aby došlo k odstranění nejasností 

(„dvoukolejnosti“) ohledně vrácení/vydání a předání/vydání 

zadrženého předmětu. Nově je stanoveno, že ministerstvo vrátí 

zadržený předmět „prostřednictvím odborné organizace, u níž je 

uschován“ (odst. 1), resp. předá zadržený předmět „prostřednictvím 

odborné organizace, u níž je uschován“ (odst. 2). 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

7. K § 12 odst. 1 a 2 

Upozorňujeme na rozpor v důvodové zprávě, která nejprve sice říká, že uložené 

pokuty vybírá ministerstvo příslušné k projednání přestupku, avšak na konci 

posledního odstavce naopak uvádí, že pravomocně uložené pokuty bude vybírat a 

vymáhat podle § 8 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, celní úřad. Doporučujeme tento rozpor odstranit. 

Vyhověno, důvodová zpráva byla ve smyslu připomínky upravena.  

Uložené pokuty vybírá ministerstvo, celní úřad pokuty vymáhá. 
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Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj  

1. K § 1 
Dáváme ke zvážení, zda nevypustit slova „pro zachování a“, neboť je jimi 

vyjádřen pouze účel regulace vstupu a dovozu kulturních statků ze třetích zemí na 

celní území Evropské unie, který je již výslovně zmíněn v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2019/880 (čl. 1 odst. 1), k jehož adaptaci je návrh 

předkládán (návrh neobsahuje žádný zvláštní postup vedoucí k „zachování“ 

kulturních statků). Uvedená slova se tak jeví jako nadbytečná a, ve spojení 

s navazující částí věty, jako trochu krkolomná (viz slova „… a postup pro 

zachování a při vracení kulturních statků“). 

Vyhověno jinak, návrh zákona byl upraven. 

Výraz „zachování“ nebyl zcela vypuštěn, ale ustanovení § 1 bylo 

přeformulováno (ve smyslu připomínky MZV č. 1). 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj  

5. K § 6 odst. 1 

4) Úprava, podle které se celnímu úřadu v případě podle § 6 odst. 1 písm. b) 

sděluje, že má zadržený předmět předat ministerstvu, zatímco dále návrh uvádí, 

že jej má od celního úřadu převzít (do úschovy) odborná organizace, se nejeví 

jako příliš šťastná. Tato formulace není vhodná především ve vztahu k odborné 

organizaci - státní příspěvkové organizaci v působnosti Ministerstva kultury, 

která je (na rozdíl od druhého typu odborné organizace - organizační složky státu 

v působnosti Ministerstva vnitra - Národního archivu) právnickou osobou, a která 

tak může vystupovat vůči celnímu úřadu samostatně. Není tak jasné, zda vůbec  

a v jakém okamžiku je povinnost celního úřadu vůči ministerstvu podle § 6  

odst. 1 písm. b) splněna, když předmět přebírá od celního úřadu subjekt odlišný 

od ministerstva. Doporučujeme proto alespoň blíže vysvětlit v důvodové zprávě, 

jaké má odborná organizace - státní příspěvková organizace v působnosti 

Ministerstva kultury v tomto případě postavení, tedy zda například přebírá 

předmět do úschovy v zastoupení ministerstva aj. 

Vyhověno, návrh zákona i důvodová zprávy byly ve smyslu 

připomínky upraveny. 

Text § 6 byl upraven tak, aby bylo výslovně řečeno, že převzetím 

zadrženého předmětu odbornou organizací od celního úřadu dochází 

ke splnění povinnosti celního úřadu předat tento předmět odborné 

organizaci; organizační složka státu s ohledem na vypuštění 

kompetence Ministerstva vnitra nepřipadá již v úvahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj  

6. K § 6 odst. 2 
Určení odborné organizace, která bude mít zadržený předmět v úschově,  

a stanovení lhůty k převzetí tohoto předmětu do úschovy podle § 6 odst. 2 

ministerstvem musí časově předcházet sdělení ministerstva celnímu úřadu  

o těchto skutečnostech podle § 6 odst. 1. Doporučujeme proto druhou větu 

odstavce 1 přemístit, například jako samostatný odstavec 3, za odstavec 2 

a současně upravit znění této věty např. takto: „Určení odborné organizace,  

u které bude zadržený předmět uschován, a lhůtu, v jaké jej odborná organizace 

převezme od celního úřadu do úschovy, ministerstvo sdělí celnímu úřadu 

současně se sdělením podle odstavce 1.“  

Vyhověno jinak, návrh zákona byl upraven. 

Text celého § 6 byl upraven a upřesněn. Kromě toho, že ministerstvo 

celnímu úřadu sdělí, která odborná organizace převezme zadržený 

předmět do úschovy a v jaké lhůtě, je také třeba, aby povinnost 

ministerstva určit odbornou organizaci a stanovit jí lhůtu ze zákona 

výslovně vyplývala. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj  

8. K § 8 odst. 1 a 2 

2) Jelikož by mohly vzniknout pochybnosti o tom, kdo je „oprávněnou osobou“ 

k převzetí zadrženého předmětu podle § 8 odst. 1, doporučujeme přímo 

v normativním textu stanovit konkrétní osoby, kterým se zadržený předmět vrací. 

Navrhované znění hovoří pouze o „oprávněné osobě“, zatímco důvodová zpráva 

 
Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Slova „oprávněné osobě“ nahrazena v § 8 odst. větě první slovy 

„vlastníkovi, není-li znám, tak osobě, které byl předmět zadržen“; 
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vyjmenovává konkrétní osoby, které má ministerstvo k vyzvednutí předmětu 

vyzvat – v prvé řadě vlastníka předmětu, a není-li znám, osobu, které byl předmět 

zadržen. Uvedené však nelze pouze z normativního textu vyčíst. Navíc jako 

oprávněná osoba (ve smyslu osoby mající právo k věci) by mohl připadat  

v úvahu i držitel předmětu, na nějž je pamatováno např. v § 5 odst. 2 písm. b), 

tedy osoba, která není vlastníkem předmětu a které ani nebyl předmět zadržen, 

ale která předmět fakticky ovládá (ať již ve smyslu držby podle § 987 

občanského zákoníku, nebo detence).  

3) Návrh stanoví povinnost zadržený předmět vrátit oprávněné osobě (§ 8 odst. 1) 

a předat celnímu úřadu (§ 8 odst. 2) de facto současně dvěma subjektům – 

ministerstvu a odborné organizaci. Důvodem této konstrukce je patrně,  

i s ohledem na obsah důvodové zprávy, to, že odborná organizace zadržený 

předmět fyzicky předá oprávněné osobě, resp. celnímu úřadu (návrh v tomto 

případě používá slovo „vydá“), zatímco ministerstvo tak činí „protokolárně“, tj. 

podepisuje protokol o vrácení, resp. předání zadrženého předmětu. Avšak 

zejména s ohledem na to, že odborná organizace - státní příspěvková organizace 

v působnosti Ministerstva kultury, která je (na rozdíl od druhého typu odborné 

organizace - organizační složky státu v působnosti Ministerstva - Národního 

archivu) právnickou osobou, která tak může jednat samostatně, je otázkou, zda je 

konstrukce tohoto „dvojitého“ vracení, resp. předávání zadrženého předmětu, 

potřebná, nehledě na to, že mohou vznikat otázky, na koho se má oprávněná 

osoba, resp. celní úřad obrátit (v případě nečinnosti) s výzvou k vydání 

zadrženého předmětu, zda je povinnost vrátit, resp. předat zadržený předmět 

splněna i tehdy, je-li věc fyzicky vydána odbornou organizací bez protokolu 

podepsaného ministerstvem, kdo odpovídá za případnou škodu způsobenou 

nezákonným postupem při vrácení, resp. předání zadrženého předmětu apod. 

Dáváme proto ke zvážení, zda by nebylo vyhovujícím řešením 

i. stanovit povinnost vrátit zadržený předmět oprávněné osobě, resp. předat jej 

celnímu úřadu, jen ministerstvu (byla by tak vypuštěna poslední věta § 8 odst. 1 a 

slova „, kterému zadržený předmět vydá odborná organizace“ z § 8 odst. 2), popř. 

formulovat uvedenou povinnost ministerstva jako povinnost zabezpečit vrácení 

zadrženého předmětu oprávněné osobě, resp. jeho předání celnímu úřadu 

prostřednictvím odborné organizace (podobnou formulaci obsahuje § 10 odst. 4), 

a současně  

ii. stanovit povinnost odborné organizace poskytnout ministerstvu při vrácení, 

resp. předání zadrženého předmětu veškerou potřebnou součinnost (jednalo by se 

tedy o povinnost odborné organizace vůči ministerstvu, nikoliv vůči třetím 

osobám).  

další text § 8 odpovídajícím způsobem přeformulován. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Na základě výsledků připomínkového řízení byla ustanovení § 8 odst. 

1 a 2 přeformulována, aby došlo k odstranění nejasností 

(„dvoukolejnosti“) ohledně vrácení/vydání a předání/vydání 

zadrženého předmětu. Nově je stanoveno, že ministerstvo vrátí 

zadržený předmět „prostřednictvím odborné organizace, u níž je 

uschován“ (odst. 1), resp. předá zadržený předmět „prostřednictvím 

odborné organizace, u níž je uschován“ (odst. 2). Do důvodové zprávy 

bylo doplněno, že odborné organizace poskytují Ministerstvu kultury 

veškerou potřebnou součinnost. 

Ministerstvo 9. K § 9 Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 
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pro místní 

rozvoj 

1) V důvodové zprávě není nijak vysvětleno, z jakého důvodu se v § 9 odst. 6 

vylučuje možnost odvolání proti rozhodnutí o povinnosti k úhradě nákladů podle 

odstavců 4 a 5. Není tak jasný důvod této odchylky od obecné úpravy v daňovém 

řádu (§ 108) a současně i od úpravy v celním zákoně, podle kterého má celní úřad 

při rozhodování o povinnosti uhradit náklady postupovat (viz odkaz v odstavci 5). 
Nemožnost podat odvolání proti uvedenému rozhodnutí by se mohla ukázat jako 

nežádoucí například v situaci, kdy by celní úřad rozhodl postupem podle odstavce 

5 o povinnosti uhradit náklady na zadržení předmětu, avšak poté by došlo ke 

zrušení rozhodnutí o zabavení zadrženého předmětu, jehož existence je 

podmínkou pro vydání rozhodnutí o úhradě uvedených nákladů; návrh totiž 

neváže vydání rozhodnutí o úhradě nákladů podle odstavce 5 na existenci 

pravomocného rozhodnutí o zabavení předmětu, nýbrž pouze „rozhodnutí“ (viz 

slova „V případě, že bylo rozhodnuto o zabavení zadrženého předmětu“). 

V takovém případě by tedy neexistovalo rozhodnutí o zabavení zadrženého 

předmětu (resp. nebyly by pro jeho vydání dány podmínky), a přesto by osoba, 

které byl předmět zadržen, musela hradit, v rozporu s odstavcem 5, náklady na 

jeho zadržení, a to bez možnosti obrany. 

Doporučujeme tedy ještě jednou důkladně zvážit, zda je vyloučení obrany proti 

rozhodnutí o nákladech podle odstavce 4 a 5 prostřednictvím odvolání skutečně 

vhodné. Pokud by předkladatel na této úpravě setrval, bylo by zapotřebí ji 

v důvodové zprávě dostatečně zdůvodnit, neboť se jedná o odchylku od výše 

uvedených předpisů; současně bychom v tomto případě doporučili navázat 

rozhodování o nákladech podle odstavce 5 na pravomocné rozhodnutí 

ministerstva o zabavení předmětu, tj. vložit před slovo „rozhodnuto“ (odstavec 5) 

slovo „pravomocně“.   
2) Návrh chybně vylučuje možnost podat proti rozhodnutí ministerstva  

o povinnosti uhradit náklady podle odstavce 4 odvolání, neboť podle § 108 odst. 

2 daňového řádu lze proti rozhodnutí ústředního správního úřadu podat rozklad, 

nikoliv odvolání. Doporučujeme tedy doplnit výslovné ustanovení, že proti 

rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady podle odstavce 4 nelze podat rozklad 

(bude-li na vyloučení odvolání proti uvedenému rozhodnutí setrváno – viz 

předchozí připomínka k § 9). 

3) Z hlediska systematiky doporučujeme druhou větu odstavce 6 [po její úpravě 

podle připomínky v bodě 2) k § 9] přesunout do nového odstavce 7. Odstavec 7 

by tedy po uvedených úpravách mohl vypadat např. takto: „(7) Proti rozhodnutí o 

povinnosti uhradit náklady podle odstavce 4 nelze podat rozklad. Proti rozhodnutí 

o povinnosti uhradit náklady podle odstavce 5 nelze podat odvolání.“, příp. „(7) 

Rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady podle odstavce 4 a 5 nelze přezkoumat 

na základě řádného opravného prostředku.“ (viz formulace § 108 odst. 1 

Ustanovení vylučující možnost odvolání bylo vypuštěno. 
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daňového řádu). 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

10. K § 10 odst. 1 

1) Doporučujeme přesunout větu první do § 9 (do nového odstavce), aby bylo 

více zřejmé, že vznik vlastnického práva státu k zabavenému kulturnímu statku je 

účinkem rozhodnutí o zabavení zadrženého předmětu, resp. že vzniká právní 

mocí uvedeného rozhodnutí. Jiné právní předpisy upravující propadnutí či 

zabrání věci ve prospěch státu stanoví následek v podobě vzniku vlastnického 

práva státu také zpravidla přímo v paragrafu upravujícím rozhodnutí o propadnutí 

či zabrání věci (srov. např. § 48 nebo § 53 přestupkového zákona, § 70 nebo  

§ 101 trestního zákoníku).  

2) Druhá věta předmětného ustanovení se jeví jako nadbytečná, neboť určení 

subjektu příslušného hospodařit s daným majetkem je obsaženo  

v navrhované novele zákona č. 219/2000 Sb. [§ 11 odst. 1 písm. f)], která je 

součástí předkládaného návrhu. Ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) zákona  

č. 219/2000 Sb. je navíc ve srovnání s § 10 odst. 1 více určité, neboť stanoví 

konkrétní ministerstva, kterým hospodaření s daným majetkem přísluší. 

Doporučujeme tedy větu druhou § 10 odst. 1 vypustit. 

Nevyhověno.  

Text celého § 10 je navrhovaným způsobem formulován záměrně jako 

ucelený popis toho, jak Česká republika se zabaveným kulturním 

statkem musí hospodařit od doby jeho nabytí do svého (dočasného  

a účelového) vlastnictví až doby jeho vydání zemi původu, které je 

hlavním cílem celé navrhované právní úpravy a implementovaného 

Nařízení v případech, kdy již došlo k zakázanému dovozu tohoto 

kulturního statku na celní území EU a byl zadržen českým celním 

úřadem. 

Zásadním důvodem pro výslovné zařazení textu druhé věty § 10 

odst. 1 je potřeba v rámci navrhovaného zákona jednoznačně odlišit 

postavení Ministerstva kultury ve fázi, kdy bude se zabaveným 

kulturním statkem příslušné hospodařit v souladu se zákonem 

č. 219/2000 Sb., od jeho postavení ve fázích ošetřených předchozími 

ustanoveními navrhovaného zákona, kde je v roli správního úřadu 

a příslušného orgánu vymezeného v § 3 odst. 1 navrhovaného zákona. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

11. K § 10 odst. 3 

1) Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „nebo připojené listině“, neboť 

pokud bude tato listina (s důvody, z nichž vyplývá, že zabavený kulturní statek 

opustil území země původu v rozporu s jejími právními předpisy) k dohodě 

připojena, stane se součástí dohody (jakožto její příloha), a tudíž není potřebné 

tuto variantu výslovně uvádět.  

2) Doporučujeme výslovně uvést, že vydáním kulturního statku do země původu 

vlastnické právo státu k zabavenému předmětu zaniká, jak vyplývá z důvodové 

zprávy (str. 26); z pouhé skutečnosti, že stát uzavírá se zemí původu dohodu o 

vydání věci, nelze bez dalšího jednoznačně dovozovat, že účinkem této dohody je 

i zánik vlastnického práva státu. Obecně totiž platí, že způsoby vzniku  

a zániku vlastnického (či jiného věcného) práva, jakožto práva absolutního 

působícího proti všem, by měl stanovit zákon. 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Věta druhá byla přeformulována a listina vypuštěna, zůstala pouze 

dohoda (která může případně mít jednu nebo i více listin jako přílohy). 

Slova „V dohodě nebo připojené listině se uvedou důvody, z nichž 

vyplývá, že“ byla nahrazena slovy „Z dohody musí vyplývat, že“. 
 
Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Na konec § 10 odst. 3 byla po dohodě s Ministerstvem financí 

doplněna věta „Účinností dohody o vydání zabaveného kulturního 

statku zaniká vlastnické právo České republiky k tomuto kulturnímu 

statku.“. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

12. K § 11 

1) Podle našeho názoru není příliš vhodné uvádět mezi subjekty přestupku zvlášť 

podnikající fyzické osoby, když by tyto osoby měly být již zahrnuty v kategorii 

fyzických osob. Tato úprava by navíc mohla vést k výkladu, že přestupku se 

naopak nemohou dopustit podnikající právnické osoby, když je zákon výslovně 

nezmiňuje. Doporučujeme tedy slova „nebo podnikající fyzická“ vypustit a slova 

„fyzická, právnická“ nahradit slovy „fyzická nebo právnická“.  

2) Není jasné, proč je jako zvláštní subjekt přestupku uvedena osoba podílející se 

na vstupu kulturního statku, když objektivní stránkou přestupku je právě podílení 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Formulace skutkové podstaty přestupku i ustanovení o výši sankcí 

byly v průběhu vypořádání připomínek konzultovány s Ministerstvem 

vnitra a na základě této konzultace a v souladu se Zásadami tvorby 

právní úpravy přestupků, schválenými usnesením vlády ze dne 31. 

července 2018 č. 498, byla ustanovení § 11 odst. 1 a 2 upravena. 

(viz také vypořádání zásadní připomínky Ministerstva vnitra k § 11) 
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se na vstupu kulturního statku (ze země původu na celní území Evropské unie), 

tedy když u takto vymezeného subjektu není dána žádná zvláštní vlastnost, 

způsobilost nebo postavení pachatele (srov. § 12 zákona č. 250/2016 Sb.). Dále 

není jasné, proč jsou vedle osoby podílející se na vstupu kulturního statku zvlášť 

uvedeni i vlastník a držitel, když by, v případě, že by se podíleli na vstupu 

kulturního statku na celní území EU v rozporu s právními předpisy, taktéž spadli 

do kategorie osob podílejících se na vstupu kulturního statku. S tím dále souvisí 

to, že vzhledem k objektivní stránce přestupku, jíž je nejen podílení se na vstupu 

kulturního statku ze země původu na celní území Evropské unie, ale  

i dovoz a jiné nakládání v rozporu s předkládaným zákonem nebo přímo 

použitelným předpisem Evropské unie (přičemž návrh i na ostatních místech 

rozlišuje mezi dovozem a vstupem kulturního statku na celní území Evropské 

unie – viz samotný název zákona, § 1, § 4 aj.), je výslovné uvedení osoby 

podílející se na vstupu kulturního statku jako zvláštního subjektu přestupku 

zavádějící; uvedené by bylo možné vykládat tak, že objektivní stránka přestupku 

v podobě dovozu a jiného nakládání s kulturním statkem v rozporu s příslušnými 

předpisy může být naplněna pouze u vlastníka a držitele (coby zvláštních 

subjektů přestupku), zatímco podílení se na vstupu kulturního statku ze země 

původu na celní území Evropské unie v rozporu s těmito předpisy může být 

postihnuto u jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, což nedává smysl. Rovněž 

by bylo možné namítnout, že mezi osobami způsobilými spáchat uvedený 

přestupek není uvedena osoba, které byl předmět zadržen, na kterou zákon jinak 

výslovně pamatuje [§ 5 odst. 2 písm. a)]. S ohledem na uvedené tedy důrazně 

doporučujeme vypustit slova „jako vlastník, držitel nebo osoba podílející se na 

vstupu kulturního statku“. 

3) Pokud by mělo pod objektivní stránku přestupku v podobě „jiného nakládání 

v rozporu s tím zákonem“ spadat i porušení § 4 návrhu, tedy povinnosti předložit 

celnímu úřadu dokumentaci prokazující, že vývoz je v souladu s právními 

předpisy země původu, nepřijde nám možnost uložit pokutu v rozpětí až do 10 

milionů Kč v tomto případě přiměřená. Doporučili bychom tedy buď stanovit 

nižší rozpětí pokuty zvlášť pro přestupek spočívající v porušení povinnosti podle 

§ 4, anebo slova „tímto zákonem nebo“ vypustit.  

Ministerstvo 

obrany 

K § 10 návrhu zákona 

Dáváme ke zvážení možnost zakotvit v dohodě o vydání zabaveného kulturního 

statku dle § 10 odst. 3 např. institut mimořádného vydržení, a to v případě, že 

země původu ani po opakovaných výzvách ministerstva k vydání neprojeví  

o zabavený kulturní statek zájem. 

Odůvodnění: 

Jak vyplývá z důvodové zprávy, zabavený kulturní statek je podle celních předpisů 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Přestože se tato připomínka jeví ve vztahu k šetrnému  

a hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky jako účelná, 

nemůže být navrhovaný přístup aplikován, ať s ohledem na relevantní 

mezinárodní smlouvu, jíž je Česká republika vázána (Úmluva  

o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu  

a převodu vlastnictví kulturních statků, UNESCO 1970), tak  
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zbožím, které nebude mít status zboží Unie a bude trvale podléhat dohledu celních 

orgánů, a to i přesto, že bude majetkem státu. Konkrétní podmínky pro nakládání 

s takovým majetkem přímo vyplývají z ustanovení čl. 198 odst. 2 celního kodexu 

Unie, tzn., že s tímto zbožím může být nakládáno, jako by bylo propuštěno do 

celního režimu uskladnění v celním skladu. Úschova zabaveného kulturního 

statku u odborné organizace za těchto podmínek vyžaduje dle konkrétního druhu 

kulturního statku značné náklady na jeho údržbu a manipulaci. Tyto náklady na 

úschovu a údržbu kulturního statku má dle návrhu zákona uhradit ten, komu byl 

předmět zadržen, ovšem je otázkou, jak se bude dařit úhradu těchto nákladů 

vymáhat. Proto doporučujeme zvážit institut mimořádného vydržení tak, aby např. 

po deseti letech úschovy a péče o zabavený kulturní statek a třech opakovaných 

marných výzvách zemi původu, nabyla zabavený kulturní statek do řádného 

vlastnictví Česká republika a nakládala s tímto kulturním statkem v souladu 

s jeho historickou a kulturní hodnotou.  

i s ohledem na znění čl. 3 odst. 1 Nařízení. 

 

Na základě dosavadní praxe v rámci problematiky navracení 

nezákonně vyvezených kulturních statků dále podotýkáme, že 

v odůvodnění připomínky uváděný nezájem země původu o kulturní 

statek považujeme za zcela nepravděpodobný.  

Ministerstvo 

zemědělství  

1) Doporučujeme v § 6 odst. 1 písm. a) doplnit za slovo „vrátit“ slova „oprávněné 

osobě“.  

S ohledem na skutečnost, že návrh nového zákona pracuje rovněž s vydáním 

zabaveného předmětu do země původu, bylo by vhodné u vrácení zadrženého 

předmětu podle § 6 jasně uvést, že se umělecký předmět vrací oprávněné osobě, 

nikoliv do země původu, aby nedošlo k záměně režimů nebo výkladovým 

nejasnostem. Termín „oprávněná osoba“ se následně vyskytuje v § 8 návrhu 

zákona. Pojmosloví tak bude konzistentní a oba odlišné režimy přehledné. 

Zároveň doporučujeme doplnění promítnout do důvodové zprávy. 

2) Doporučujeme v § 6 odst. 5 doplnit za slova „vrácení předmětu“ slova 

„oprávněné osobě“.  

Odůvodnění je obsaženo v odůvodnění k připomínce č. 1. 

Nevyhověno, vysvětleno.          

V souladu § 6 odst. 7 návrhu zákona postupují celní úřad  

a ministerstvo při vracení zadrženého předmětu, pokud není speciální 

úprava v tomto zákoně, podle celního zákona, ze kterého vyplývá, 

komu se předmět vrací (část sedmá, hlava I, § 42 celního zákona). 

Vracení zadrženého předmětu podle § 6 odst. 1 návrhu zákona nastává 

pouze za situace, kdy uvedený předmět není považován za kulturní 

statek podle tohoto zákona. S ohledem na přesah do celního zákona je 

zřejmé, že se nejedná o vracení do země původu, neboť se vrací z 

důvodu, že pominul důvod zadržení. 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

1) K části první k § 1: 

MZV doporučuje slova „a postup pro zachování a při vracení kulturních statků“ 

nahradit slovy „pro účely jejich zachování a postup při vrácení kulturních statků“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o nejasnou formulaci, kterou se doporučuje upřesnit. 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Ustanovení § 1 bylo přeformulováno. 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

2) K části první k § 2 písm. c): 

MZV doporučuje slova „v působnosti Ministerstva kultury“ nahradit slovy „, 

jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury,“ a dále slova „v působnosti 

Ministerstva vnitra“ nahradit slovy „, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo vnitra,“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o terminologické zpřesnění textu. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

S ohledem na jedinečné postavení Národní galerie v Praze, která byla 

zřízena zákonem č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze,  

a v souladu se svým statutem je státním ústavem v postavení státní 

příspěvkové organizace, není možné uvedenou připomínku akceptovat 

a znění zákona upravit, neboť v daném případě by upravený text 

neodpovídal skutečnosti (Ministerstvo kultury není zřizovatelem 

Národní galerie v Praze, je jen v postavení zřizovatele). 
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Druhá část připomínky, vztahující se k působnosti Ministerstva vnitra, 

se stala bezpředmětnou, protože na základě jiných připomínek zůstalo 

jako příslušný orgán zachováno pouze Ministerstvo kultury. 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

3) K části první k § 4: 

MZV doporučuje v úvodní části věty před středníkem slova „ze země původu“ 

nahradit slovy „, který opustil zemi původu,“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o zpřesnění formulace, které je v souladu s cílem sledovaným 

transponovaným čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že použitím navrhované formulace by došlo k (sice 

nepatrnému) významovému posunu ustanovení § 4, není možné 

uvedenou připomínku akceptovat. Pro navrhovanou formulaci existuje 

z hlediska problematiky ochrany celistvosti kulturního dědictví ve 

vazbě na zemi původu, tedy zemi, na jejímž území byl daný kulturní 

statek vytvořen nebo objeven, opodstatnění. Primárně se jedná  

o odstranění potenciálního rozporu v použitelné právní úpravě dané 

Nařízením a dalšími relevantními, zejména pak mezinárodněprávními, 

smlouvami.  

Při značném zjednodušení celé problematiky považujeme za účelnou 

hranici, kdy kulturní statky dle implementovaného Nařízení, 

pocházející typicky, leč nikoli výlučně, z nelegálně prováděných 

archeologických prací na území daného státu, byly zadrženy při 

pokusu o jejich vstup na celní území Evropské unie a následně s nimi 

bylo nakládáno v režimu dle navrhovaného zákona, zatímco jiné 

předměty, které ovšem rovněž mohou typově splňovat atributy 

kulturního statku dle Nařízení, ale byly nelegálně vyvezeny typicky 

v souvislosti s jinou kriminální činností, např. po svém odcizení na 

území státu, který může, ale také nemusí být, nezbytně státem původu, 

byly uchovávány a navraceny s přihlédnutím ke všem dalším 

okolnostem, tedy nikoli nezbytně v režimu navrhovaného zákona. 

Řádná adaptace právní úpravy v souvislosti s Nařízením tím 

pochopitelně nebude dotčena.  

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

5) K části první k § 10: 

MZV doporučuje do textu doplnit, kterým okamžikem zanikne vlastnické právo 

ČR k zabavenému kulturnímu statku, protože samotným vydáním (tj. zbavením 

se držby) vlastnické právo nezaniká. Tuto úpravu lze formulovat např. 

stanovením povinnosti Ministerstvu kultury sjednat jako součást dohody o vydání 

zabaveného kulturního statku také převod vlastnického práva, nebo v § 10 

zakotvit, že vydáním zabaveného kulturního statku vlastnické právo (ex lege) 

přechází z ČR na zemi původu. 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Na konec § 10 odst. 3 byla po dohodě s Ministerstvem financí 

doplněna věta „Účinností dohody o vydání zabaveného kulturního 

statku zaniká vlastnické právo České republiky k tomuto kulturnímu 

statku.“. 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

6) K části první k § 11 odst. 1: 

MZV doporučuje, v návaznosti na připomínku k § 4 výše, slova „na vstupu 

kulturního statku ze země původu na celní území Evropské unie“ nahradit slovy 

„na vstupu kulturního statku, který opustil zemi původu, na celní území Evropské 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Vysvětlení je totožné s vysvětlením k připomínce MZV č. 3 (k § 4 

zákona). 
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unie“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o zpřesnění formulace, které je v souladu s cílem sledovaným 

transponovaným čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků.  

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

1. K § 3 (Materiál) 

V § 3 předkládaného zákona je v textu zavedena legislativní zkratka 

„ministerstvo“. Zkratka je však používána pro Ministerstvo vnitra i Ministerstvo 

kultury, což vede k určitým nejasnostem v dalším textu. Navrhuje se zkratku 

ponechat pouze pro jedno z ministerstev a druhé citovat celým názvem. Nebo se 

navrhuje legislativní zkratku „ministerstvo“ nezavádět. V následujících 

ustanoveních pak užívat pojem „Ministerstvo kultury“ a „Ministerstvo vnitra“ 

podle kontextu, aby text nebyl zmatečný. Zkratka by měla být zavedena již v § 2 

písm. c) předkládaného zákona, kde jsou poprvé obě ministerstva zmíněna. 

Obdobně v Důvodové zprávě je užívání zkratky „ministerstvo“ na str. 21 až 25 

zavádějící a vede k nejasnostem, které z uváděných ministerstev (Ministerstvo 

kultury a Ministerstvo vnitra) je v uvedeném kontextu myšleno.  

Současně je nutno upozornit, že každou z navrhovaných variant řešení 

(legislativní zkratka pouze pro jedno ministerstvo a druhé uvádět plným názvem; 

nezavádět legislativní zkratku a označovat plným názvem obě ministerstva) je 

nutno následně promítnou do celého textu návrhu zákona. Změnu je nutno 

promítnout například v § 10, jehož obsah v nezbytné míře musí zohledňovat 

úpravu zákona č. 219/2000 Sb. Proto pokud by text odstavce 1 v § 10 byl  

v návaznosti na připomínku k legislativní zkratce formulován „Vlastníkem 

zabaveného kulturního statku se stává Česká republika. Hospodaření s tímto 

kulturním statkem přísluší podle zákona o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích ministerstvu nebo Ministerstvu vnitra 

(event. „Ministerstvu kultury nebo Ministerstvu vnitra“), pak by bylo na místě  

v závěru textu druhé věty odstavce 1 zavést pouze pro účely § 10 legislativní 

zkratku „(dále jen „příslušné ministerstvo“)“, protože pro tuto fázi bude 

rozhodující určení příslušného ministerstva v zákoně č. 219/2000 Sb., nikoli v § 3 

navrhovaného zákona. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno jinak, 

návrh zákona byl v jejím smyslu upraven. 

S ohledem na výsledky připomínkového řízení je jako příslušný orgán 

ponecháno pouze Ministerstvo kultury, zkratka „ministerstvo“  

v zákoně zůstává, vztahuje se však pouze k tomuto jednomu 

ministerstvu a nebude nadále matoucí. 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

2. K § 3 odst. 1  (Materiál)  

V § 3 odst. 1 navrhujeme prověřit důvodnost upuštění od bližší specifikace 

předmětů majících charakter archiválií pomocí textu „podle zákona upravujícího 

archivnictví a spisovou službu“, když uvedená specifikace je (nadále) obsažena  

v nově navrhovaném ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) současně novelizovaného 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno jinak, 

návrh zákona byl v jejím smyslu upraven. 

S ohledem na výsledky připomínkového řízení je jako příslušný orgán 

ponecháno pouze Ministerstvo kultury a není tedy důvod tyto 

předměty zvláště zmiňovat. Příslušná ustanovení návrhu zákona byla  

v tomto smyslu upravena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPABP7B5)



12 

zákona č. 219/2000 Sb., a to dle našeho názoru zcela důvodně a v souladu 

s obdobnými případy specifikací vybraného státního majetku v dalších částech 

ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. Jde o to, aby případně následkem 

popsaného „rozdílu“ v míře specifikace nemohlo dojít k situaci, kdy by se lišilo 

určení příslušného orgánu ve smyslu § 3 navrhovaného zákona, jenž je 

po zadržení předmětu majícího charakter archiválie kontaktován celním úřadem 

podle § 5 navrhovaného zákona a dále koná podle § 6 až 9 navrhovaného zákona, 

a Ministerstva vnitra jako příslušné organizační složky státu podle § 11 odst. 1 

písm. f) zákona č.  219/2000 Sb., která by měla u konkrétního kulturního statku 

konat podle § 10 navrhovaného zákona. 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

3. K § 8 odst. 2 a § 10 odst. 3 (Materiál) 

V § 8 odst. 2 větě první a obdobně v § 10 odst. 3 větě třetí požadujeme doplnit za 

slova „odborná organizace“ slova „ , u níž je uschován“, a to z důvodu jednoty 

vyjadřování i věcné opodstatněnosti shody v zařazení této podmínky v obou 

uvedených případech obdobně, jako tomu je u § 8 odst. 1 věty druhé, kde tato 

výslovná charakteristika již uvedena je. Alternativou by samozřejmě byl i opačný 

postup, tj. kdy by dosavadní „nedůsledné“ užití této charakteristiky toliko v § 8 

odst. 1 větě druhé bylo vypuštěním sledované části textu eliminováno, neboť ve 

spojení s úschovou je právě odborná organizace v návrhu zákona tak jako tak 

vždy uvažována.  

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, návrh 

zákona byl v jejím smyslu upraven. 

Do uvedených ustanovení zákona byla doplněna slova „, u níž je 

uschován“. 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

4. K § 10 odst. 2 (Materiál) 

V § 10 odst. 2 nesouhlasíme s formulací druhé věty, protože rozsah vyloučení 

úpravy zákona č. 219/2000 Sb. zavádějícím způsobem zužuje, a to i přes zařazený 

odkaz na poznámku pod čarou č. 3, která obsahuje citaci konkrétního ustanovení 

uvedeného zákona, tj. § 15 odst. 4 věty druhé. Trváme na užití pracovně ze strany 

Ministerstva financí navrženého znění této věty „Ustanovení § 15 odst. 4 věty 

druhé uvedeného zákona se nepoužije.“, které v důsledku přímého odkazu na 

konkrétní ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. v normativním textu není spojeno se 

žádnou poznámkou pod čarou a především svojí komplexně pojatou dikcí 

nevytváří prostor k pochybnostem, co konkrétně nemá být z obecné úpravy 

použitelné (tj. zřetelně vylučuje použitelnost celé druhé věty v § 15 odst. 4 zákona 

č. 219/2000 Sb.). Obsah ustanovení § 15 odst. 4 věty druhé zákona č. 219/2000 

Sb. je totiž širší, tj. neomezuje se pouze na stanovení podmínek pro ukončení 

speciální operativní evidence, ale řeší i navazující dopady spojené s ukončením 

této operativní evidence (tzn. vznik povinnosti dále postupovat podle § 14 odst. 2 

zákona č. 219/2000 Sb., tj. vést majetek státu v účetnictví, a zároveň určení, že 

příslušnost dotčené organizační složky státu s konkrétním majetkem státu se 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, návrh 

zákona byl v jejím smyslu upraven. 

V § 10 odst. 2 byla formulace věty druhé změněna na původně 

pracovně navrhované znění „Ustanovení § 15 odst. 4 věty druhé 

uvedeného zákona se nepoužije.“.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPABP7B5)



13 

nadále bude řídit ustanovením § 9 zákona č. 219/2000 Sb., tedy ne již 

ustanovením § 11 tohoto zákona). Přitom vyloučení právě i těchto dalších 

pravidel zákona č. 219/2000 Sb. je pro účely dosažení potřebné míry speciality 

postupu podle § 10 navrhovaného zákona žádoucí, tak aby rozsah vyloučení 

obecné úpravy zajištěného větou druhou v § 10 odst. 2 navrhovaného zákona  

v úplnosti korespondoval s obsahem předchozí věty první a aby v důsledku toho 

nejen trvání povinnosti vést vybrané kulturní statky v operativní evidenci podle 

zákona č. 219/2000 Sb., ale i trvání tomu jedině odpovídající příslušnosti 

hospodařit s kulturními statky ve smyslu § 11 (nově § 11 odst. 1 písm. f) zákona 

č. 219/2000 Sb.) bylo pro dotčená ministerstva pro celou dobu existence 

vlastnictví státu (tj. až do případného vydání zabaveného kulturního statku do 

země původu) jednoznačně upraveno. 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

5. K § 10 odst. 3 (Materiál) 

V § 10 odst. 3 bude na místě prověřit jazykovou a potažmo i věcnou nejasnost  

v části textu věty druhé „V dohodě nebo připojené listině se uvedou důvody,  

z nichž vyplývá, že…“. Není zde podle našeho názoru (a to i s ohledem na 

dřívější pracovní verze návrhu zákona) zřejmé, zda záměrem bylo stanovit, že „v 

dohodě se uvedou důvody anebo se k dohodě připojí listina, z nichž (tj. z důvodů 

nebo listiny) vyplývá…“ (tj. že požadované údaje mají vyplývat z důvodů 

uvedených v dohodě a nebo mohou vyplývat i z listiny připojené k dohodě), 

anebo zda bylo záměrem to, aby se „důvody, z nichž vyplývá…“, uvedly buď 

přímo v dohodě, a nebo aby se uvedly v listině připojené k dohodě (tj. tato 

připojená listina by byla pouze jakýmsi podrobnějším rozvedením či 

pokračováním dohody, nikoli samostatným dokumentem obsahujícím potřebné 

údaje). Domníváme se, že v principu by ustanovení mělo být v zájmu větší 

variability konstruováno spíše jako první možnost. Tomu by pak měla odpovídat 

formulace sledované části textu (např. „Z dohody nebo z listiny připojené  

k dohodě musí vyplývat, že …“). 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno jinak, 

návrh zákona byl v jejím smyslu upraven. 

Souhlasíme s formulací navrženou v závěru této připomínky MF. 

Kromě toho však předmětem jiné připomínky (MMR) byla 

nadbytečnost uvedení „listiny připojené k dohodě“. Věta druhá § 10 

odst. 3 byla na základě obou uvedených připomínek přeformulována  

a listina z ní vypuštěna, zůstala pouze dohoda, neboť i připojená listina 

by byla součástí dohody, resp. její přílohou, a tudíž je zmínka  

o připojené listině nadbytečná. Slova „V dohodě nebo připojené listině 

se uvedou důvody, z nichž vyplývá, že“ byla nahrazena slovy „Z 

dohody musí vyplývat, že“. Věta druhá § 10 odst. 3 tedy zní:  

„Z dohody musí vyplývat, že zabavený kulturní statek opustil území 

země původu v rozporu s jejími právními předpisy.“. 

Do důvodové zprávy bylo k tomuto ustanovení doplněno, že k dohodě 

může být případně připojena listina nebo i více listin, z nichž vyplývá 

nezákonnost vývozu kulturního statku apod. 
 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

6. K § 12 odst. 3 (Materiál) 

Ustanovení § 12 odst. 3 navrhuje, aby pokuty uložené Ministerstvem kultury byly 

příjmem Státního fondu kultury České republiky. Zásadně nelze souhlasit s tím, 

aby pokuty uložené Ministerstvem kultury byly příjmem Státního fondu kultury. 

Ministerstvo financí v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, již v prosinci 2018 uplatnilo zásadní 

připomínku, aby Státní fond kultury v časovém horizontu do konce volebního 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, návrh 

zákona byl v jejím smyslu upraven. 
 
Pozn.: 

Navrhovaná úprava, tedy aby pokuty uložené Ministerstvem kultury 

byly příjmem Státního fondu kultury České republiky, byla inspirována 

jednak zákonem o obchodování s ohroženými druhy (č. 100/2004 Sb.), 

dle kterého jsou pokuty příjmem Státního fondu životního prostředí, 

jednak návrhem zákona o ochraně památkového fondu, který 
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období byl zrušen, a to z důvodu, že poskytuje finanční prostředky na obdobné 

účely jako Ministerstvo kultury. Do dnešního dne nebyly připomínky k tomuto 

návrhu zákona vypořádány. Ministerstvo financí již dlouhodobě navrhuje zrušení 

některých státních fondů a jejich začlenění do příslušných kapitol především  

z důvodu zvýšení transparentnosti veřejných financí. Za této situace vytvářet 

nový zdroj pro Státní fond kultury je zcela nevhodné.  

I v případě, že by výsledkem meziresortního připomínkového řízení k návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo nezrušení Státního fondu kultury, 

platí, že Ministerstvo kultury zajišťuje kontrolu a výběr pokut, přičemž veškeré 

výdaje s těmito úkony spojené jsou výdaji státního rozpočtu. Příjmy vzniklé 

výběrem pokut by tak měly být příjmem státního rozpočtu, tak jak je tomu  

u všech organizačních složek státu. 

obsahoval shodné řešení jako nyní předložený návrh zákona (§ 129 

odst. 3: „Pokuty uložené ministerstvem jsou příjmem Státního fondu 

kultury České republiky“), byl schválen vládou a projednáván  

v Poslanecké sněmovně, kde byl (z jiných důvodů) zamítnut ve 3. čtení 

(viz tisk 666, 7. volební období). 

V této souvislosti rovněž upozorňujeme na skutečnost, že Státní fond 

kultury České republiky nezískává prostředky, které poskytuje, ze 

státního rozpočtu, ale jde o jeho vlastní příjmy. 

K informaci o nevypořádaných připomínkách k návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,  

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme, že 

uvedený legislativní úkol byl zrušen. 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

7. K obecné části důvodové zprávy - k bodu 7  

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad, uvádí, že „Pokud by v budoucích 

letech došlo k masivnímu nárůstu počtu zadržených předmětů, lze očekávat 

zvýšené požadavky na státní rozpočet, včetně požadavků na personální 

zabezpečení a prostory (sklady).“.  

Dále je v téže části odůvodnění uvedeno, že „Zavedení navržené úpravy zatíží 

správce cla – celní úřad do určité míry nárůstem administrativy spojeným  

s prováděním dohledu nad vstupem kulturních statků. Nicméně tato skutečnost 

nebude vyžadovat personální navýšení u správce cla a nepovede na jeho straně 

ani ke vzniku dodatečných nákladů. Rovněž u Ministerstva kultury, Ministerstva 

vnitra, případně jejich odborných organizací vzniknou dopady způsobené 

nárůstem administrativy a nutností odborného posouzení zadrženého předmětu, 

avšak ani zde nebude nutné personální navýšení a nedojde ani ke vzniku 

dodatečných nákladů. 

Do relevantních částí materiálu (zejména do Důvodové zprávy) požadujeme 

doplnit ustanovení, že „S navrženou právní úpravou nejsou a nebudou spojeny 

žádné požadavky na navýšení personálních kapacit a prostředků na platy nad 

stávající limity dotčených organizací.“. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, návrh 

zákona byl v jejím smyslu upraven. 

Do bodu 7 obecné části důvodové zprávy a do předkládací zprávy byla 

doplněna věta „S navrženou právní úpravou nejsou a nebudou spojeny 

žádné požadavky na navýšení personálních kapacit a prostředků na 

platy nad stávající limity dotčených organizací.“. 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

8. K § 2 (Důvodová zpráva) 

K důvodové zprávě (zvláštní část): Ve zdůvodnění § 2 v části „Odborná 

organizace“ (na str. 18) požadujeme v prvním odstavci vložit ve druhé větě za 

slova „byly zvoleny vybrané“ slovo „státní“, a to v zájmu přesné kvalifikace 

organizačně právní formy těchto vybraných odborných organizací. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, návrh 

zákona byl v jejím smyslu upraven. 

Slovo „státní“ bylo vloženo na příslušné místo textu důvodové zprávy. 
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Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

9. K § 10  (Důvodová zpráva) 

Ve zdůvodnění k § 10 v předposledním odstavci na str. 26 považujeme za žádoucí 

adekvátně upravit text poslední věty, a to jednak pokud se zde uvažuje „zcizení 

kulturního statku“ a v následující závorce je jako příklad uvedena situace, že 

„kulturní statek bude ukraden“ (tj. na místě by zřejmě bylo uvažovat „odcizení 

kulturního statku“, případně upustit od textu v závorce a rovnou uvést „… pokud 

by byl kulturní statek například ukraden“), a jednak pokud se v další části textu 

užívá v souvislosti se zabavenými kulturními statky zavádějící spojení „který ho 

má ve správě“, kdy přitom půjde na straně vybraných ministerstev o „příslušnost 

hospodařit“ a na straně odborné organizace o speciální úschovu (tedy v žádném 

případě „správu“). Návazně by pak mělo být jednoznačně uvedeno i to, která  

z dotčených institucí (ministerstvo x odborná organizace) bude konkrétně povinna 

v takové situaci uhradit celní dluh (předběžně předpokládáme, že by úhradu 

celního dluhu mělo zajistit ministerstvo jakožto organizační složka státu příslušná 

s kulturním statkem hospodařit. V tomto kontextu se navíc nabízí – již v rovině 

běžných vztahů mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi dle 

zákona č. 219/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb. – otázka 

možného „regresu“ ministerstva za odbornou organizací, pokud by krádež 

kulturního statku a potažmo vznik povinnosti k úhradě celního dluhu byly 

zapříčiněny nedůsledným dodržováním celního režimu uskladnění v celním 

skladu ze strany odborné organizace…). 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno jinak, 

návrh zákona byl v jejím smyslu upraven. 

Poslední věta předposledního odstavce na str. 26 důvodové zprávy 

(věta začínající „Je však nutno konstatovat...“) byla zcela vypuštěna. 

Došlo-li by ke krádeži kulturního statku uschovaného u odborné 

organizace, jednalo by se o událost zcela mimořádnou, která nijak 

nesouvisí s navrhovanou právní úpravou a není třeba ji v důvodové 

zprávě zmiňovat. 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

10. K § 10  (Důvodová zpráva) 

Ve zdůvodnění k § 10 navrhujeme poslední odstavec (na str. 26) dílčím způsobem 

přeformulovat, tak aby se popsaný postup cíleněji vztahoval k zabavenému 

kulturnímu statku, byť nadále na pozadí obecného režimu zboží propuštěného do 

celního režimu uskladňování v celním skladu: „Zabavený předmět tedy z pohledu 

celních předpisů zboží, které je propuštěno do celního režimu uskladňování  

v celním skladu, může být v souladu s čl. 240 celního kodexu Unie uschován 

pouze na určeném konkrétním místě. Musí být umožněn celní dohled nad tímto 

zabaveným kulturním statkem a nemůže být z tohoto místa vyjmut, s výjimkou 

jeho dočasného vynětí schváleného celními orgány. Vyjmout zabavený kulturní 

statek z místa jeho uskladnění tak lze pouze se souhlasem celního úřadu, nebo  

v případech vyšší moci i bez jeho souhlasu, a to pouze na konkrétně stanovenou 

dobu, přičemž celní úřad musí být o místě, kde se bude zabavený kulturní statek 

po tuto dobu nacházet, rovněž informován.“. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, návrh 

zákona byl v jejím smyslu upraven. 

Věta byla přeformulována. 

Ministerstvo 1. K § 2 písm. c) (Materiál) 

V § 2 písm. c) doporučujeme z jazykových důvodů vložit za slova „Ministerstva 

Nevyhověno z důvodu změny tohoto ustanovení. 

S ohledem na výsledky připomínkového řízení je jako příslušný orgán 
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financí vnitra“ čárku, tak aby následující závěr textu byl zřetelněji navázán na celý 

předchozí text, zmiňující zároveň a v souřadném smyslu „státní příspěvkovou 

organizaci“ i „organizační složku státu“, a odpovídajícím tvarem „uvedené“ (tj. v 

množném čísle) nepůsobil v bezprostředním sousedství označení „organizační 

složka státu“ (tj. v jednotném čísle) poněkud rušivě. 

ponecháno pouze Ministerstvo kultury, text ustanovení se změnil  

a čárka není nutná. 

Ministerstvo 

financí 

3. K § 5 (Materiál) 

Doporučuje se vložit nový odstavec 4 ve znění „Pokud existuje jiná překážka 

propuštění zadrženého předmětu do navrženého celního režimu, sdělí to celní 

úřad ministerstvu společně s oznámením podle odstavce 2.“ a stávající odstavec 4 

označit jako odstavec 5. 

Daná připomínka úzce souvisí s připomínkou k § 8 odst. 1 a sleduje především 

úpravu, která umožní, aby ministerstvo disponovalo informací o případné 

existenci jiné překážky propuštění do celního režimu ještě před tím, než zahájí 

úkony směřující k vydání předmětu dotčené osobě (pokud má ministerstvo 

předmět již u sebe a výsledkem posouzení je, že se o kulturní statek nejedná). 

Jako nejvhodnější se jeví, aby byla taková informace sdělena současně  

s informacemi, které jsou celním úřadem poskytovány v souvislosti s podezřením 

na nezákonný dovoz kulturního statku. Jinak bude umožněno, aby takovou 

informaci sdělil celní úřad ministerstvu kdykoli během doby, co bude předmět 

zadržován. Je totiž možné, že jiná překážka vyjde najevo v průběhu kontroly 

podle čl. 188 celního kodexu Unie, která bude v rámci probíhajícího celního 

řízení stále probíhat. Takový postup je zohledněn v rámci návrhu znění § 8 odst. 1 

návrhu (viz připomínka k § 8 odst. 1). 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven.              

Do § 5 byl vložen nový odstavec 4 (a dosavadní odstavec 4 označen 

jako 5) ve znění: „Je-li celnímu úřadu známa jiná překážka propuštění 

zadrženého předmětu do navrženého celního režimu, oznámí ji celní 

úřad ministerstvu současně s oznámením podle odstavce 2.“. 

Uvedené ustanovení ukládá celnímu úřadu povinnost informovat 

ministerstvo o existující překážce dříve, než jak bylo původně 

navrhováno (až v době, kdy má být zadržený předmět podle § 8 

vracen). 

Není ovšem vyloučeno ani pozdější informování ministerstva celním 

úřadem o existující překážce, nejpozději však do 10 pracovních dnů 

poté, co ministerstvo celnímu úřadu po posouzení zadrženého 

předmětu odbornou organizací sdělilo, že vstupem tohoto předmětu na 

celní území EU nebylo porušeno Nařízení (§ 8 odst. 1). 

Ministerstvo 

financí 

4. K § 5 odst. 4 (Materiál) 

Stávající formulace ustanovení § 5 odst. 4 navozuje dojem, že by k poskytnutí 

údajů a dokumentace odborné organizaci mělo docházet „podle odstavců 2 a 3“, 

ačkoli podle těchto ustanovení směřují údaje a dokumentace (od celního úřadu) 

pouze k ministerstvu. Aby uvedená nejasnost v § 5 odst. 4 nevznikala, doporučuje 

se ustanovení § 5 odst. 4 uvést ve znění:  „(4) Poskytnutí údajů a dokumentace 

uvedených v odstavcích 2 a 3 ministerstvu a odborné organizaci není porušením 

mlčenlivosti podle daňového řádu.“. 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven.              

Ustanovení bylo (i ve smyslu dalších připomínek) přeformulováno. 

Ministerstvo 

financí 

5. K § 5 odst. 4 (Materiál) 

Doporučuje se slova „a 3“ nahradit slovy „až 4“. 

Je nutno do ustanovení upravující prolomení daňové mlčenlivosti zahrnout  

i případnou informaci o existenci jiné překážky propuštění. 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven.                 

Ministerstvo 

financí 

7. K § 8 odst. 1 (Materiál) 

Doporučuje se slova „po sdělení ministerstva podle § 7 odst. 2 písm. a) 

neoznámil“ nahradit slovy „podle § 5 odst. 4 nebo po dobu trvání zadržení 

předmětu neoznámil ministerstvu“ a slova „vrátí ministerstvo“ nahradit slovy 

Vyhověno jinak. 

Viz vypořádání doporučující připomínky MF č. 3. 
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„sdělí ministerstvo v souladu s § 7 odst. 2 písm. a) celnímu úřadu, že vstupem 

zadrženého předmětu na celní území Evropské unie nebyl porušen přímo 

použitelný předpis Evropské unie1) a vrátí“. 

Jedná se o upřesnění postupu ministerstva, resp. o přesnější podmínky pro 

vyjádření omezení vydání zadrženého předmětu dotčenému subjektu. 

Ministerstvo 

financí 

8. K obecné části důvodové zprávy - k bodu 7 ke druhému odstavci 

Doporučuje se ve větě první za slova „kulturních statků“ doplnit slova „a 

vymáháním ministerstvem uložených pokut“. Je nutno doplnit, že nárůst 

administrativy nebude souviset pouze s úkony prováděnými v rámci celního 

řízení, ale bude souviset i s případným vymáháním ministerstvem uložených 

pokut. 

Vyhověno, důvodová zpráva byla ve smyslu připomínky upravena.     

Navrhovaný text do důvodové zprávy doplněn. 

Ministerstvo 

financí 

9. Ke zvláštní části důvodové zprávy - k § 5 k osmému odstavci  

Doporučuje se za slova „Současně, jsou-li mu známy, uvede další údaje nezbytné 

k tomu, aby ministerstvo mohlo prvotně posoudit, zda je zadržený předmět 

kulturním statkem.“ doplnit slova „Pokud je celnímu úřadu známa též jiná 

překážka propuštění zadrženého předmětu do navrženého celního režimu (tzn., 

pokud by zboží nebylo zadržováno podle tohoto zákona, přistoupil by celní úřad  

k zadržení z jiného právního titulu), musí to též oznámit ministerstvu. Jiným 

právním titulem zadržení může být např. zadržení pro účely úhrady nedoplatku 

(viz § 39 celního zákona), při podezření na nelegální dovoz dřeva (viz § 9 písm. 

d) zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh) aj. Tato 

informace je nutná z důvodů zvláštního postupu při vracení zadržovaného 

předmětu ministerstvem (viz § 8).“ Dané doporučení reflektuje především 

doplnění nového odstavce 4 do § 5. 

Vyhověno částečně, důvodová zpráva byla ve smyslu připomínky 

upravena. 

Na uvedené místo důvodové zprávy byla doplněna první část 

navrhovaného textu. Následně byl doplněn text navrhovaný  

v doporučující připomínce MF č. 13: 

„Pokud je celnímu úřadu známa též jiná překážka propuštění 

zadrženého předmětu do navrženého celního režimu (tzn. pokud by 

zboží nebylo zadržováno podle tohoto zákona, přistoupil by celní úřad 

k zadržení z jiného právního titulu), musí to též oznámit ministerstvu. 

Jiná překážka může být ministerstvu oznámena jednak v rámci 

oznámení učiněného v souvislosti se zadržením předmětu (podle § 5 

navrhovaného zákona), nebo kdykoli po dobu trvání zadržení 

předmětu, a to v případě, kdy jiná překážka vyjde najevo v rámci 

provádění kontroly podle čl. 188 celního kodexu Unie.“. 

Ministerstvo 

financí 

10. Ke zvláštní části důvodové zprávy - k § 6 k čtvrtému odstavci  

Ve zdůvodnění § 6 ve čtvrtém odstavci (na str. 22) doporučujeme v závěru čtvrté 

věty doplnit slovo „ministerstvem“, tak aby bylo v daném kontextu dostatečně 

zřejmé, čí obdržení oznámení celního úřadu a dokumentace je pro počátek doby 

10 dnů relevantní. 

Vyhověno, důvodová zpráva byla ve smyslu připomínky upravena.         

Příslušná věta důvodové zprávy byla upravena navrhovaným 

způsobem. 

Ministerstvo 

financí 

11. Ke zvláštní části důvodové zprávy - k § 6 k šestému odstavci  

Ve zdůvodnění § 6 v šestém odstavci (na str. 22) doporučujeme upravit třetí větu 

tak, aby plně odpovídala obsahu § 6 odst. 3 navrhovaného zákona, podle kterého 

se celní režim uskladnění v celním skladu týká nakládání se zadrženým 

předmětem „v rámci jeho uschování“, tedy primárně ze strany odborné 

organizace a nikoli pouze ministerstva (lze např. využít formulaci „Proto se 

stanoví, že ministerstvo resp. odborná organizace může s předmětem nakládat tak, 

jako by…“). 

Vyhověno, důvodová zpráva byla ve smyslu připomínky upravena.         

Příslušná věta důvodové zprávy byla přeformulována navrhovaným 

způsobem. 
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Ministerstvo 

financí 

12. Ke zvláštní části důvodové zprávy - k § 8 k prvnímu odstavci  

Ve zdůvodnění k § 8 doporučujeme v prvním odstavci (na str. 24) podrobněji 

rozvést postup zmíněný v poslední větě, tedy že o vrácení předmětu ministerstvo 

sepíše protokol. Z předchozího textu vyplývá, že vrácení zadrženého předmětu 

oprávněné osobě proběhne podle § 42 celního zákona. Uvedené ustanovení 

protokol neřeší. Podle důvodové zprávy k uvedenému ustanovení se o vrácení 

věci sepíše protokol „postupem podle daňového řádu“. Z pohledu vrácení dle § 8 

navrhovaného zákona by ovšem vedle tohoto možného upřesnění postupu bylo 

především vhodné popsat časovou souvislost či vazbu mezi sepsáním protokolu 

(ze strany ministerstva) a fyzickým vrácením (ze strany odborné organizace), tedy 

co bude předcházet čemu, stejně jako např. ujasnit, jak bude zajištěna průkaznost 

oprávnění určité osoby k převzetí vraceného předmětu od odborné organizace, 

či jak bude toto vracení „zapadat“ do celního režimu uskladnění v celním skladu. 

Uvedené doplnění považujeme za vhodné pro budoucí praxi právě z toho důvodu, 

že na vracení se v těchto případech budou podílet dvě různé instituce. 

Nevyhověno. 

Popis vrácení předmětu uvedený ve zvláštní části důvodové zprávy k § 

8 považujeme za dostačující. Text této části důvodové zprávy byl však 

na základě výsledků připomínkového řízení rozšířen jinak. 

Ministerstvo 

financí 

13. Ke zvláštní části důvodové zprávy - k § 8 ke druhému odstavci  

Doporučuje se slovo „oznámí“ nahradit slovem „oznámil“ a slova „Znamená to, 

že celní úřad zadrží předmět z jiného právního titulu, např. pro účely úhrady 

nedoplatku (viz § 39 celního zákona), při podezření na nelegální dovoz dřeva (viz 

§ 9 písm. d) zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 

trh) aj.“ nahradit slovy „Jiná překážka může být ministerstvu oznámena jednak v 

rámci oznámení učiněného v souvislosti se zadržením předmětu (podle § 5 

navrhovaného zákona), nebo kdykoli po dobu trvání zadržení předmětu, a to 

v případě, kdy jiná překážka vyjde najevo v rámci provádění kontroly podle čl. 

188 celního kodexu Unie.“. 

Doporučená změna sleduje především skutečnost, že odůvodnění a vysvětlení 

„jiné překážky propuštění“ je vysvětleno již v rámci odůvodnění k § 5. 

Vyhověno, důvodová zpráva byla ve smyslu připomínky upravena.         

Viz také vypořádání doporučující připomínky MF č. 9. 

Ministerstvo 

financí 

14. Ke zvláštní části důvodové zprávy - k § 12 k sedmému odstavci  

Doporučuje se bez náhrady vypustit slova „§ 161 a“ a slova „vybírat a“. Předně je 

třeba konstatovat, že odkaz na „vybírání pokut“ je v přímém rozporu s 

ustanovením § 12 odst. 2 návrhu zákona, neboť ten stanoví, že pokuty vybírá 

orgán, který je uložil. Dále považujeme za nadbytečné uvádět odkaz na § 161 

daňového řádu. Příslušnost k vymáhání uložených pokut upravuje § 162 

daňového řádu. 

Vyhověno, důvodová zpráva byla ve smyslu připomínky upravena.         

Příslušný odstavec důvodové zprávy byl přeformulován navrhovaným 

způsobem. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

1. K návrhu zákona, k části I., k § 11 odst. 2: 

Doporučujeme zvážit zvýšení maximální výše pokuty, a to s ohledem na 

požadavek čl. 11 směrnice, aby sankce byla odrazující a účinná. V případě 

obzvláště cenných kulturních statků navrhovaná výše 10 milionů Kč zřejmě 

nezajistí odrazující účinek pokuty. Maximální výše by měla být zvolena tak, aby 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Formulace skutkové podstaty přestupku včetně ustanovení  

o maximální výši pokuty byly v průběhu vypořádání připomínek 

konzultovány s Ministerstvem vnitra a na základě této konzultace  

a v souladu se Zásadami tvorby právní úpravy přestupků, schválenými 
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bylo s přihlédnutím k okolnostem každého případu možné uložit pokutu, která 

bude přiměřená, ale zároveň odrazující. 

Alternativně doporučujeme v důvodové zprávě upravit odůvodnění navrhované 

maximální výše sankce, neboť při jejím určení nelze vycházet z úvahy, že by se 

vyšší pokuty nedařilo vybírat a vymáhat (důvodová zpráva, zvláštní část, k § 11  

a 12, čtvrtý odstavec) a naopak je třeba vycházet z předpokladu účinného 

vymáhání. Aktuálně poskytnuté odůvodnění neobjasňuje úvahu zejména 

k zajištění odrazujícího účinku pokuty, taktéž přiměřenost je pouze konstatována. 

usnesením vlády ze dne 31. července 2018 č. 498, byla ustanovení  

§ 11 odst. 1 a 2 upravena. 

(viz také vypořádání zásadní připomínky Ministerstva vnitra k § 11) 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

4. K důvodové zprávě, zvláštní části, k § 9:  

V rámci zdůvodnění doporučujeme uvést, z jakého důvodu se nelze proti 

rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady odvolat. 

Vyhověno jinak, návrh zákona byl upraven. 

Ustanovení vylučující možnost odvolání bylo vypuštěno. 
 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže 

a tělovýchovy 

1. K Části první, § 3 odst. 1 návrhu zákona:  

Doporučujeme legislativní zkratku „ministerstvo“ zrušit, jelikož její uvedení za 

Ministerstvem vnitra je matoucí. Adresát normy by se díky jejímu umístění mohl 

domnívat, že zkratka směřuje pouze k Ministerstvu vnitra. Z důvodové zprávy je 

však zřejmé, že zkratka má zahrnovat obě ministerstva (viz např. zvláštní část 

důvodové zprávy k § 5, kde se hovoří o bezodkladném oznámení o zadržení 

předmětu příslušnému ministerstvu, kterým ve většině případů bude Ministerstvo 

kultury, pouze výjimečně Ministerstvo vnitra, rovněž také zvláštní část důvodové 

zprávy k § 6, 7 a dalším ustanovením). 

S ohledem na právní jistotu by tedy dle našeho názoru bylo vhodnější 

v ustanoveních navazujících na § 3 odst. 1 užívat namísto legislativní zkratky 

„ministerstvo“ slova „příslušný orgán“, přičemž kdo je příslušným orgánem 

stanovuje právě § 3 odst. 1 návrhu zákona. 

Vyhověno jinak, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven.      

S ohledem na výsledky připomínkového řízení je jako příslušný orgán 

ponecháno pouze Ministerstvo kultury, zkratka „ministerstvo“  

v zákoně zůstává, vztahuje se však pouze k tomuto jednomu 

ministerstvu a nebude nadále matoucí. 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

Upozorňujeme na nesoulad mezi srovnávací tabulkou k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/880 a rozdílovou tabulkou, jde-li o výkaznictví čl. 

10 odst. 2 a přílohy části A. Navrhujeme dát do souladu. 

Vyhověno, obě tabulky byly upraveny. 

Tabulky byly uvedeny do souladu, rozdílová tabulka doplněna  

o chybějící údaje.  

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

K navrhovanému § 11 odst. 1 zákona navrhujeme v rozdílové tabulce uvádět také 

čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 týkající se sankcí. 

Vyhověno, rozdílová tabulka byla doplněna. 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

Dále, ve srovnávací tabulce k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/880 postačí uvádět ID návrhu. Uvádění úplného znění návrhu není 

Metodickými pokyny vyžadováno. 

Nevyhověno, projednáno. 

Po dohodě s připomínkovým místem bude ve srovnávací tabulce 

ponechán text návrhu zákona. 

 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

Ve zvláštní části důvodové zprávy se k § 5 (zadržení předmětu) uvádí, že zadržení 

se oznámí osobě, která má předmět v době jeho zadržení u sebe. Vlastní návrh 

tuto úpravu neobsahuje. Navrhujeme upřesnit, o jaké zákonné úpravě se zde 

Vyhověno, důvodová zpráva byla ve smyslu připomínky upravena. 

Do uvedené části textu důvodové zprávy bylo pro upřesnění doplněno, 

že se jedná o postup podle celního zákona (č. 242/2016 Sb.). 
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kompatibility hovoří. 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

2. Navrhujeme v předkládaném materiálu uvést, jakým způsobem bude provedena 

další fáze adaptace vnitrostátního právního řádu na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/880. Zejména předpokládá-li předkladatel doplnění 

příslušných adaptačních opatření do navrhovaného zákona o vstupu a dovozu 

některých kulturních statků na celní území Evropské unie. 

Připomínka č. 2 je zásadní. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, 

důvodová zpráva byla v jejím smyslu upravena.  

Do bodu 5 obecné části důvodové zprávy byla doplněna informace  

o budoucí druhé fázi adaptace vnitrostátního právního řádu na 

Nařízení. 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

K navrhovanému § 9 a § 10 – zabavení předmětu 

Máme pochybnosti, zda zbavení vlastnického práva k zadrženému předmětu, 

přivlastnění si předmětu Českou republikou a vydání předmětu vždy zemi původu 

je za všech okolností přiměřeným následkem neoprávněného dovozu na celní 

území Unie. Např. není zřejmé, zda v případě odcizeného kulturního statku, je 

vhodné vracet ho vždy do země původu, nikoli vlastníkovi. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/880 opatření v podobě zabavení věci, přisvojení 

věci členským státem a vydání do země původu explicite nevyžaduje. 

Navrhované opatření lze považovat za provedení ustanovení přímo použitelného 

předpisu o sankcích, tudíž by mělo naplňovat požadavek přiměřenost také dle čl. 

11. Navrhujeme zhodnotit proporcionalitu navrhovaného zabavení za současného 

uložení pokuty až do výše 10 mil. Kč.  Rovněž považujeme za nutné zhodnotit 

navrhovanou úpravu s čl. 17 Listiny základních práva EU, který stanoví: Nikdo 

nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za 

podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v přiměřené 

lhůtě. Posouzení slučitelnosti v důvodové zprávě proto požadujeme dopracovat. 

Lze doplnit komparaci s úpravou v jiných členských státech, je-li známa. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a připomínkové místo na 

ní nadále netrvá, ve smyslu této připomínky byla doplněna důvodová 

zpráva. 

„Přivlastnění si předmětu Českou republikou“ není cílem navrhované 

právní úpravy, ale pouhým nevyhnutelným prostředkem, jak zajistit, 

aby zadržený kulturní statek mohl být co nejefektivněji odebrán osobě, 

která jej nelegálně dovezla na celní území EU, a co možno nejrychleji 

vrácen do země původu. Zabavení zadrženého předmětu bylo 

vyhodnoceno jako jediný možný a skutečně účinný nástroj, jakým 

dostat zadržený předmět z moci osoby, která jej nelegálně dovezla 

(nejen fyzicky, což již nastalo, ale i formálně). V této fázi postupu 

podle navrhovaného zákona je již zřejmé, že zadržený předmět je 

skutečně kulturním statkem podle části A přílohy Nařízení a současně 

že byl ze země původu dovezen v rozporu se zákazem formulovaným 

v čl. 3 odst. 1 Nařízení. Pokud by se jednalo o předmět, který není 

takto vymezeným kulturním statkem, nebo sice je, ale byl dovezen 

legálně, tento následek (zabavení) by nemohl nastat. Zabavení 

umožňuje následné navrácení předmětu do země původu, což je 

hlavním cílem nejen implementovaného Nařízení, ale i dalších aktů 

EU a mezinárodních aktivit směřujících k ochraně kulturních statků 

před nedovoleným obchodováním s nimi, jejich ztrátou nebo 

zničením, k zachování kulturního dědictví lidstva a k zabránění 

financování terorismu a praní peněz. 

Jde-li o vracení do země původu, navrhovaný zákon nepředjímá, že 

země původu je přímo vlastníkem předmětu. Tím může být např. 

některá kulturní instituce v této zemi (muzeum, galerie). 

Národní právní úprava, podle které jsou z oblasti kulturního dědictví 

ve vlastnictví státu ze zákona objevené archeologické nálezy, je 

mimořádně benevolentní a typická pro vyspělé evropské státy. Oproti 

tomu státy, jejichž kulturní dědictví má být implementovaným 

Nařízením primárně chráněno, takovou využívají obecně pro veškeré 

kulturní dědictví, zejména pak objevené i neobjevené archeologické 
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artefakty, které v oblasti Blízkého východu byly v období minulých 

zhruba padesáti let zestátňovány, kulturní statky původního 

obyvatelstva a podobně. Lze tedy říci, že nejde o zabavení předmětů 

osobám, které by v případě absence navrhovaného zákona na tyto 

předměty měly nárok, ale pouze o zajištění většího množství nástrojů  

a formalizaci celého procesu.  

Cílená dočasnost vlastnictví České republiky vzniklého zabavením 

zadrženého kulturního statku a především pak téměř úplná eliminace 

standardních vlastnických oprávnění na straně České republiky činí  

z této konstrukce zcela speciální a účelový instrument, nesrovnatelný  

s běžným vyvlastněním. 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

K navrhovanému § 9 odst. 6 

Dále vznášíme dotaz u § 9 odst. 6 na důvod odchýlení se od subsidiárně 

použitelného režimu právní úpravy v celním zákoně, který nevylučuje možnost 

podání opravného prostředku proti rozhodnutí o povinnosti k úhradě nákladů 

podle navrhovaných § 9 odst. 4 a 5. Nemožnost podání odvolání proti rozhodnutí 

o nákladech je potřeba obhájit. 

Vyhověno jinak, návrh zákona byl upraven. 

Ustanovení vylučující možnost odvolání bylo vypuštěno. 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

K navrhovanému § 10 

Nad rámec uvedeného dáváme na zvážení doplnit do textu § 10 určení okamžiku, 

kdy zaniká vlastnické právo České republiky k zabavenému kulturnímu statku. 

Samotné vydání převod nebo přechod vlastnického práva bez dalšího v sobě 

nezahrnuje. 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Na konec § 10 odst. 3 byla po dohodě s Ministerstvem financí 

doplněna věta „Účinností dohody o vydání zabaveného kulturního 

statku zaniká vlastnické právo České republiky k tomuto kulturnímu 

statku.“. 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

K navrhovanému § 11 - přestupky 

Upozorňujeme, že v souladu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/880 je nutno splnit oznamovací povinnost ve vztahu k Evropské unii, 

tj. je nutno oznámit sankce a související opatření do 28. prosince 2020 (viz čl. 11 

druhý pododstavec). 

Je potřeba uvést, jak bude tato povinnost splněná. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, 

důvodová zpráva byla v jejím smyslu upravena. 

Informace o splnění uvedené povinnosti byla doplněna do bodu 5 

obecné části důvodové zprávy. 

Ministerstvo 

vnitra 

K určení Ministerstva vnitra jako orgánu státní správy: 

Jako orgán státní správy je určeno i Ministerstvo vnitra, a to v případech 

„předmětů majících charakter archiválií“. Vzhledem k předpokládané četnosti 

případů majících „nearchivní“ charakter navrhujeme, aby příslušným orgánem 

státní správy bylo (vedle celních úřadů) Ministerstvo kultury. Definice „předmětů 

majících charakter archiválií“ je poměrně vágní a z hlediska následného 

rozhodovacího procesu nepřesná a nejasná. Vzhledem k návazným procesům při 

zadržení předmětu (srov. § 5 a násl. návrhu) zdaleka nelze garantovat, že všechny 

předměty s výše zmíněnou charakteristikou mohou být ze strany státního archivu 

(či státních archivů) odborně posouzeny po obsahové stránce. V zásadě by bylo 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, návrh 

zákona byl v jejím smyslu upraven. 

Materiál byl upraven, Ministerstvo vnitra jako příslušný orgán bylo 

z návrhu zákona vypuštěno. Působnost podle implementovaného 

Nařízení budou vykonávat Ministerstvo kultury a celní úřady. 
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možno garantovat posouzení z hlediska konzervátorsko-restaurátorského, ale 

nikoli obsahového. Lze předpokládat, že předměty mající „archivní charakter“, 

které vstoupí do celního prostoru Evropské unie ze třetích zemí, budou z velké 

části vyžadovat posouzení specialistů i z jiných historických oborů a odborných 

organizací než jsou archivy České republiky. Těmito specialisty disponují 

odborné organizace Ministerstva kultury a budou i případy, kdy se bude nutné 

obracet i mimo tuto oblast, např. na ústavy Akademie věd České republiky, 

Židovské muzeum (nestátní organizace) apod. Domníváme se proto, že není 

vhodné hned v počáteční fázi zatěžovat celní orgány rozhodováním, na který 

z příslušných orgánů se obrátit. Navíc časová lhůta 5 pracovních dnů, v rámci níž 

má ministerstvo povinnost rozhodnout v intencích § 6, je příliš krátká, pokud by 

mělo dojít k tomu, že celním úřadem původně oslovený resort dospěje k názoru, 

že není věcně příslušný, a proto je třeba věc předat druhému resortu.  

Optimálním řešením by bylo, aby příslušným orgánem státní správy bylo 

Ministerstvo kultury. Svědčí tomu i zavedená praxe a zkušenost Ministerstva 

kultury v oblasti vývozu a dovozu kulturních statků. Ministerstvo vnitra je 

příslušným orgánem v oblasti vydávání povolení k vývozu do zahraničí pouze za 

oblast archiválií zapsaných v seznamu národního archivního dědictví (§ 29 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Neuděluje povolení k vývozu dokumentů 

„archivní povahy“, nedisponuje tedy ani patřičnými zkušenostmi například pro 

„posouzení souladu“ zadrženého předmětu a zadržené doprovodné dokumentace 

dovážených předmětů.  

Domníváme se tedy, že příslušným orgánem by mělo být Ministerstvo 

kultury, které by v nutných případech přímo spolupracovalo s Národním 

archivem (či jinými státními archivy) jako odbornými organizacemi v působnosti 

Ministerstva vnitra, a to za současně stanovené informační povinnosti 

Ministerstva kultury vůči Ministerstvu vnitra. 

Dáváme předkladateli na zvážení, zda by v tomto případě nebylo možné 

se inspirovat například právní úpravou obsaženou v zákoně č. 100/2004 Sb.,  

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 

obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je mechanismus spolupráce nastaven 

tak, že celní orgány komunikují buď přímo s Ministerstvem životního prostředí, 

které následně může spolupracovat s dalšími subjekty, nebo v případě zadržení 

exempláře komunikují přímo s odborně kompetentním subjektem (Českou 

inspekcí životního prostředí). Lze si tedy představit, že by celní orgány 

v případech, kdy budou předpokládat, že se jedná o archiválii, kontaktovaly za 

účelem předání kulturního statku přímo Národní archiv. Národní archiv by 
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následně informoval Ministerstvo kultury o tom, že mu zadržený kulturní statek 

byl předán a odborně jej posoudil. Postup po zadržení předmětu by nicméně byl 

plně v kompetenci Ministerstva kultury. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 3 odst. 1: 

Zaváděná legislativní zkratka „ministerstvo“ navozuje dojem, že se 

vztahuje pouze k Ministerstvu vnitra. Vzhledem ke stěžejnímu významu její 

správné interpretace ve vztahu k úpravě působnosti orgánů státní správy na 

daném úseku, je třeba ji upravit, popř. hovořit o „příslušném orgánu“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno jinak, 

připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Návrh zákona byl upraven; s ohledem na výsledky připomínkového 

řízení je jako příslušný orgán ponecháno pouze Ministerstvo kultury, 

zkratka „ministerstvo“ v zákoně zůstává, vztahuje se však pouze  

k tomuto jednomu ministerstvu a nebude nadále matoucí. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 5 odst. 1: 

Předložený zákon je adaptačním předpisem ve vztahu k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu 

a dovozu kulturních statků. Z tohoto pohledu je žádoucí odkazovat na přímo 

použitelný předpis Evropské unie pouze tam, kde je to nezbytné, popř. 

odůvodněné, jinak je vhodné upravit příslušné vztahy bezprostředně. Vyplývá-li 

z dalších ustanovení, že vstup a dovoz kulturního statku je posuzován z hlediska 

dodržení pravidel jeho vývozu daných právními předpisy země původu, 

navrhujeme uvést toho hledisko jednoznačně, nikoli pouze implicitně obecnou 

formulací, že jeho vstupem „nebyl porušen přímo použitelný předpis Evropské 

unie nebo tento zákon“ (srov. větu první). V opačném případě žádáme  

o vysvětlení, v jakém dalším smyslu, na něž se vztahuje úprava navrhovaného 

zákona, by mohl být přímo použitelný předpis nebo zákon porušen. 

Ve větě druhé je naproti tomu uvedeno, že celní úřad může předmět 

zadržet také v případě, že má důvodné pochybnosti o souladu nakládání 

s předmětem s právními předpisy země původu. Návrh však v těchto 

souvislostech již další úpravu neobsahuje. Není tak zřejmý následný postup 

orgánů státní správy v případě, že celní orgán zadrží předmět z důvodů 

pochybností, že nakládání s předmětem není zákonné, třebaže kulturní statek byl 

vyvezen v souladu s právními předpisy země původu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí.  

Text ustanovení § 5 odst. 1 byl formulován společně Ministerstvem 

kultury a Ministerstvem financí s cílem co nejpřesněji popsat případy, 

v nichž bude celní úřad povinen zadržet předmět, který vstoupil na 

celní území Evropské unie. Je potřeba postihnout řadu situací, za nichž 

celní úřad musí předmět zadržet, a to již ve fázi, kdy se jedná  

o pouhé důvodné pochybnosti nebo podezření. 

První věta stanoví podmínky pro zadržení předmětu obecněji: stačí, 

podezření, že se jedná o kulturní statek a že jeho vstupem na celní 

území Evropské unie došlo k porušení implementovaného nařízení 

nebo uvedeného zákona. Druhá věta uvádí další případy, kdy je třeba 

předmět zadržet. I v těchto případech se může nakonec ukázat, že bylo 

porušeno implementované nařízení (např. zfalšovaná dokumentace 

může také znamenat vyvezení předmětu v rozporu  

s právními předpisy země původu), avšak může vyjít najevo  

i existence jiné překážky propuštění předmětu do navrženého celního 

režimu. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 1: 

Navrhujeme v právní úpravě výslovně uvést, z jakých hledisek 

Ministerstvo kultury nebo Ministerstvo vnitra provádí prvotní posouzení 

zadrženého předmětu po obdržení oznámení celního úřadu, jehož výsledkem má 

být konstatování, že zadržený předmět lze vrátit, nebo zadržení musí nadále trvat. 

Jednoznačná v tomto ohledu není ani důvodová zpráva, která na jedné straně 

uvádí, že ministerstvo „prvotně posoudí, zda zadržený předmět je kulturním 

statkem podle části A přílohy Nařízení“ (str. 22, odstavec první), na druhé straně 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a text návětí § 6 odst. 1 

byl ve spolupráci s připomínkovým místem upraven. 

Návětí § 6 odst. 1 bylo přeformulováno a nově zní: „Ministerstvo ve 

lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení oznámení a dokumentace podle  

§ 5 odst. 2 a 3 předběžně posoudí důvodnost zadržení předmětu celním 

úřadem s ohledem na povahu tohoto předmětu a možné  porušení 

přímo použitelného předpisu Evropské unie a na základě tohoto 

posouzení sdělí celnímu úřadu, že“. 
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však předpokládá posouzení zadrženého předmětu v plném rozsahu - ministerstvo 

sdělí, že kulturní statek lze vrátit, pokud „zjevně není kulturní statkem podle části 

A přílohy Nařízení, případně je, ovšem jeho dovoz proběhl zcela legálně 

v souladu s právními předpisy země původu“ (str. 23, odstavec třetí). Jde tedy o 

to, zda příslušné ministerstvo posuzuje zadržený předmět pouze z hlediska jeho 

podřaditelnosti pojmu „kulturní statek“ ve smyslu § 2 písm. a) návrhu zákona, 

případně již v této fázi provádí návazné hodnocení legálnosti jeho vstupu na celní 

území Evropské unie. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 2: 

Je-li zadržený předmět předán příslušnému ministerstvu, ministerstvo 

určí odbornou organizaci, u které bude předmět uschován a která provede jeho 

odborné posouzení ve smyslu § 7 odst. 1. Současně stanoví lhůtu k převzetí 

zadrženého předmětu do úschovy. Navrhujeme nahradit spojení „stanoví jí lhůtu“ 

způsobem „stanoví lhůtu“, neboť původní formulace navozuje dojem správního 

řízení, o něž se v daném případě nejedná (jde o postup mezi orgány státní správy). 

S ohledem na závažné důsledky marného uplynutí lhůty pro převzetí 

zadrženého předmětu do úschovy ve smyslu § 6 odst. 4 písm. b) je dle našeho 

názoru třeba rovněž výslovně specifikovat, že lhůta 10 pracovních dnů počíná již 

od obdržení oznámení a dokumentace příslušným ministerstvem (nikoli až od 

obdržení těchto dokumentů odbornou organizací). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a bylo jí vyhověno, návrh 

zákona byl v jejím smyslu upraven. 

Spojení „stanoví jí lhůtu“ bylo nahrazeno spojením „stanoví lhůtu“ 

a bylo specifikováno, že lhůta 10 pracovních dnů počíná běžet již od 

obdržení oznámení a dokumentace ministerstvem.  

Ministerstvo 

vnitra 

K § 7: 

Upravuje se posouzení zadrženého předmětu odbornou organizací. 

Vzhledem k úpravě činnosti orgánů veřejné správy ve vnitrostátním právu 

navrhujeme nahradit pojem „zpráva“ pojmem „vyjádření“ nebo „stanovisko“. 

Zároveň je třeba vyjasnit, zda toto vyjádření je pro účely řízení o zabavení 

zadrženého předmětu závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu, 

jehož obsahem je příslušné ministerstvo při formulaci rozhodnutí vázáno. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí.  

Zpráva sepsaná odbornou organizací není výsledkem činnosti orgánu 

veřejné správy, ale má charakter čistě odborného posouzení, které je 

pro Ministerstvo kultury důležitým, avšak nezávazným vodítkem při 

volbě dalšího postupu. Nejedná se zde ani o správní řízení, ani o jiný 

postup dle správního řádu. Označení „zpráva“ je zvoleno záměrně, aby 

nemohlo dojít k záměně se stanoviskem ve smyslu § 149 správního 

řádu, ale ani např. s vyjádřením správního orgánu podle  

§ 154 správního řádu nebo s vyjádřením účastníka řízení. 

V uvedeném smyslu byla doplněna příslušná pasáž (k § 7) zvláštní 

části důvodové zprávy. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 8: 

Žádáme o vyjasnění „dvojkolejnosti“ úpravy vracení zadrženého 

předmětu, kdy ministerstvo vrátí zadržený předmět oprávněné osobě, přičemž jej 

vydá odborná organizace, u níž je uschován. Vydání zadrženého předmětu 

vnímáme jako faktické předání zadrženého předmětu oprávněné osobě; ve vztahu 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí.  

Na základě výsledků připomínkového řízení byla ustanovení § 8 odst. 

1 a 2 přeformulována, aby došlo k odstranění nejasností ohledně 

vrácení/vydání a předání/vydání zadrženého předmětu. Nově je 
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k vrácení předmětu ministerstvem však není zřejmé, jedná-li se o formální úkon 

vůči oprávněné osobě, na nějž jsou kladeny určité požadavky, řídící se např. 

správním řádem. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

stanoveno, že ministerstvo vrátí zadržený předmět „prostřednictvím 

odborné organizace, u níž je uschován“ (odst. 1), resp. předá zadržený 

předmět „prostřednictvím odborné organizace, u níž je uschován“ 

(odst. 2).  

Zadržený předmět se vrací postupem podle § 42 celního zákona, což je 

v důvodové zprávě zdůrazněno. Tímto postupem standardně postupuje 

při vracení zadrženého zboží celní úřad a ustanovením § 6 odst. 7 byl 

tento postup vztažen i na Ministerstvo kultury. Tak jako je zadržení 

faktickým úkonem, je i vrácení faktickým úkonem, o kterém se sepíše 

protokol podle daňového řádu. Fyzické předání uskuteční odborná 

organizace, ta však vůči oprávněné osobě nevystupuje z pozice orgánu 

veřejné (státní) moci, tím je zde Ministerstvo kultury, resp. celní 

úřady. Ministerstvo kultury sepíše protokol. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 9 odst. 2: 

Dle navrhovaného ustanovení může být rozhodnutí o zabavení 

zadrženého předmětu prvním úkonem v řízení, tj. aniž by se řízení zahajovalo (§ 

46 odst. 1 správního řádu), účastníci mohli navrhovat důkazy (§ 52 správního 

řádu) nebo byli vyzváni vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3). 

Pravidlem je přitom konání správního řízení se všemi náležitostmi, přičemž 

případy, kdy je vydání rozhodnutí prvním úkonem, by měly být výjimečné. 

V daném případě je zabrání předmětu zásahem do ústavně zaručeného 

vlastnického práva (čl. 11 Listiny základních práv a svobod). Ač je navržené 

ustanovení pojímáno jako adaptační, evropská legislativa konkrétní požadavky 

na charakter vedeného řízení nestanoví. Důvodová zpráva nikterak nezdůvodňuje, 

proč a v jakých situacích by mohlo být zabavení předmětu prvním úkonem 

v řízení. Rovněž vlastní návrh neupravuje žádná kritéria (omezení), kdy je možné 

zjednodušené řízení provést (srov. úpravu jiných právních předpisů, kdy je 

správnímu orgánu umožněno vydat rozhodnutí jako první úkon v řízení např. 

pouze v případech, kdy je mu znám stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí). 

Z uvedených důvodů s navrženou úpravou nesouhlasíme. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí.  

Text ustanovení § 9 odst. 2 zákona byl doplněn o podmínky, při 

jejichž splnění je možné vydání rozhodnutí o zabavení zadrženého 

předmětu učinit jako první úkon v řízení. Současně byla doplněna 

zvláštní část důvodové zprávy o podrobné zdůvodnění potřeby 

umožnit zrychlený postup Ministerstva kultury, protože celý proces 

posouzení zadrženého předmětu a jeho případné následné zabavení 

probíhá na pozadí stále běžícího celního řízení, které je limitováno 

lhůtami danými celním kodexem Unie. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 11: 

Zavádí se skutková podstata přestupku spočívající v tom, že vlastník, 

držitel nebo osoba podílející se na vstupu kulturního statku „doveze nebo se podílí 

na vstupu kulturního statku ze země původu na celní území Evropské unie nebo 

s kulturním statkem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo přímo 

použitelným předpisem Evropské unie“. Je třeba upozornit, že skutková podstata 

přestupku je formulována neurčitě, neboť nevymezuje všechna protiprávní 

Připomínka byla projednána, vysvětlena a text § 11 byl ve 

spolupráci s připomínkovým místem upraven. 

S ohledem na to, že Nařízení ve vztahu k té části právní úpravy, která 

je nyní (v 1. fázi adaptace) zahrnuta do navrhovaného zákona, 

zakotvuje pouze jednu povinnost, jejíž porušení je možno 

sankcionovat jako přestupek (čl. 3 odst. 1), skutková podstata 

přestupku je formulována následovně: 
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jednání, která jsou jejím znakem (tj. výslovně nestanoví, porušení jakých 

povinností bude postihováno jako přestupek). To se týká jak obecného odkazu na 

porušení navrhovaného zákona, tak odkazu na přímo použitelný předpis EU. 

Ze Zásad tvorby právní úpravy přestupků, schválených usnesením vlády 

ze dne 31. července 2018 č. 498 (dále jen „Zásady“), vyplývá požadavek na 

přesné a určité vymezení objektivní stránky skutkové podstaty přestupku. 

V daném případě je třeba uvést typové znaky jednání pachatele přestupku, 

porušující povinnost stanovenou zákonem (bod 3. 1. 2 Zásad), resp. hlavní znaky 

protiprávního jednání či zobecněnou skutkovou podstatu, která bude doplněna 

odkazem na přímo použitelný předpis Evropské unie (s využitím jeho druhového 

názvu). Plný název přímo použitelného předpisu lze uvést v poznámce pod čarou 

(bod 3. 1. 5 Zásad). Odkaz na celý přímo použitelný předpis Evropské unie lze 

užít pouze zcela výjimečně, pokud by jiný možný způsob vymezení skutkové 

podstaty vedl k neúměrnému (extrémnímu) nárůstu množství skutkových podstat; 

o tuto situaci však v daném případě nejde. 

Upravenému znění skutkových podstat je rovněž třeba přizpůsobit horní 

hranice sazeb pokut, a to v diferenciaci jejich typové závažnosti (body 2. 5 a 3. 5 

Zásad). Předkladatel sice poměrně podrobně odůvodnil navrženou horní hranici 

sazby pokuty 10 000 000 Kč, má-li však být zakotveno více skutkových podstat, 

je třeba rozlišit také jejich typovou závažnost. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

„Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník, 

držitel nebo osoba podílející se na vstupu kulturního statku na celní 

území Evropské unie dopustí přestupku tím, že doveze nebo se podílí 

na vstupu kulturního statku ze země původu na celní území Evropské 

unie v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vstupu 

a dovozu kulturních statků1).“. 

Výši pokuty považuje připomínkové místo za adekvátní. Nedochází 

k neodůvodněným rozdílům ve výši pokut v jednotlivých zákonech 

upravujících typově podobné přestupky a uložené pokuty mohou být 

co do jejich výše reálně vymahatelné. 

Navrženou úpravu je nutno vnímat jako úpravu speciální, především 

obsahově širší, vůči přestupku podle § 47 odst. 1 písm. a) celního 

zákona. Za speciální je nutno považovat též výši sankce (podle celního 

zákona max. 4 000 000 Kč). 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 3: 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné ustanovení nadepsat jako 

„Výkon státní správy“ s tím, že by obsahovalo výčet příslušných orgánů státních 

správy a vymezení jejich kompetencí, neboť stávající podoba návrhu je značně 

složitá a nepřehledná a nelze jednoznačně seznat, jaké kompetence má 

Ministerstvo kultury, co náleží Ministerstvu vnitra, jaká je role odborných 

organizací či celních úřadů. Vzorem by mohl být § 25 již zmíněného zákona  

o obchodování s ohroženými druhy. 

Nevyhověno 

Vzhledem k vypuštění jednoho z původně navrhovaných příslušných 

orgánů (Ministerstva vnitra) a s ohledem na to, že navrhovaná právní 

úprava není rozsáhlá, nepovažujeme za potřebné uvádět  

v navrhovaném zákoně výčet příslušných orgánů státní správy a jejich 

kompetencí. Oproti zákonu o obchodování s ohroženými druhy se 

jedná o výrazně stručnější právní předpis a mnohem nižší počet 

příslušných orgánů a jde o adaptaci pouze na jedno Nařízení. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 5 odst. 4: 

Podle odstavců 2 a 3 dotčeného ustanovení celní úřady poskytují 

identifikační údaje, zasílají oznámení a příslušné dokumenty přímo ministerstvu, 

nicméně odstavec 4 hovoří o tom, že poskytnutí údajů a dokumentace odborné 

organizaci není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu. Z návrhu tedy není 

zřejmé, zda mohou celní úřady tyto údaje a dokumenty poskytovat přímo 

i odborným organizacím, případně se tak děje prostřednictvím ministerstva. 

Vyhověno jinak, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Neporušení povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu poskytnutím 

údajů a dokumentace uvedených v § 5 odst. 2 až 4 odborné organizaci 

je nově upraveno zvlášť v § 7 odst. 2. Předpokládá se, že tyto údaje 

budou poskytovány přímo i odborným organizacím, jejichž výčet je 

zákonem stanoven tak, aby mohly odborně posoudit zadržený 

předmět, resp. kulturní statek; bez těchto údajů a informací by 

nemohly postupovat podle tohoto zákona. V souladu s daňovým řádem 

musí být povinnost mlčenlivosti prolomena vůči všem příjemcům 

těchto informací. Aby byly informace chráněné daňovou mlčenlivostí 
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poskytnuty v souladu s daňovým řádem, není rozhodné, zda byly 

poskytnuty přímo odborné organizaci nebo prostřednictvím 

Ministerstva kultury, protože obě tyto organizace jsou oprávněny ve 

stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem s těmito informacemi 

nakládat. Rozdíl je nicméně také v tom, že zákon přímo stanoví 

celnímu úřadu aktivně ministerstvu sdělovat údaje z celního řízení, 

zatímco odborná organizace získá přístup k těmto údajům v souladu  

s obecnými principy spolupráce v rámci konkrétního případu. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 5: 

Domníváme se, že celní úřad a ministerstvo postupují primárně podle 

navrhovaného zákona, a to za podpůrného použití celního zákona. Doporučujeme 

ustanovení upravit. 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven (nyní § 6 

odst. 7). 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 8 odst. 1: 

Z návrhu není zřejmé, kdo má být považován za „oprávněnou osobu“, 

jíž by případně měl být zadržený předmět navrácen, a to zejména v kontextu s § 5 

odst. 2, z nějž lze soudit, že určitý vztah předmětu může mít několik osob, které 

se mohou lišit. Navrhujeme tuto otázku vyjasnit. 

Vyhověno, návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

Slova „oprávněné osobě“ nahrazena v § 8 odst. 1 větě první slovy 

„vlastníkovi, není-li znám, tak osobě, které byl předmět zadržen“; 

další text § 8 odpovídajícím způsobem přeformulován. 
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