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ZAKON
ze dne 25. dubna 2002

o vývozu nìkterých kulturních statkù z celm1to území Evropských spoleèenství

Parlament se usnesl na tomto zákonì teské repu-
bliky:

práv1Úch pøedpisù, 4) popøípadì spolu s žádostí o sou-
hlas nebo žádostí o povolení na tiskopisu, který vydává
MiniSterstvo kultUry.

§5
§ 1

Tento zákon stanoví další pod~ pro vývoz
kultUrních statkù z celmno území Evropských spole-
èenství (dále jen .celní územl-) uvedených v právních
pøedpisech Evropských spoleèenství, které upravují
vývoz kultUrních statkù z ce1n11lo území. 1)

Sl
Vývozní povolení podle tohoto zákona (dále jen

.vývozní povolem-) nenahrazuje souhlas, povolení,
osvìdèení nebo licenci vydávané p9<lle zvláštních práv-
ních pøedpisù.1

(1) Ústøední orgán vydá vývozní povolení, pokud
je vydán souhlas, povolení nebo osvìdèení podle
zvláštních právních pøedpisù, 4) a to souèasnì s tímto
souhlasem nebo povolením, nebo nejpozdìji do 10 dnù
od pøedložení žádosti, pokud bylo yydáno osvìdèení
podle zv1áštn111o právwno pøegpisu.5)

(2) Vývozní povolení se vydá na dobu stanovenou
v souhlasu, povolení nebo osvìdèení podle zvláštních
právních pøedpisù.4) .

(3) Kulturní statek lze vyvézt jen ve lhùtì 12 mì-sícù ode dne vydání vývozního povolení. .

§3
§6

. (~) V pøípadì, že výyozce podá u pøíslušnéh() cel-

DJ1lo úøadu celní prohlášení v souvislosti s Vývozem
kultuml11o statku z území Èeské republiky, kterým
navrhuje propustit pøedmìt do režimu výyozu nebo
pasivDJ1lo zus1echiovacího styku, a ceJlrò úøad má po,.
aezøení, že vyvážený pøedmìt je kultUrním ~tatkem,
který je vyvážen bez výyozDJ1lo povolení, tento pøed-
~~ roz~odn~tím zajistí ~ informuj.e o t°1I,l I,t~proale~
ustøední organ. Obdobne postupuJe celní urad v pn-
padì, kdy je uskuteèòován výyoz takového pøedmìtu

(1) K udìlování vývozního -,. je pøíslušné
Ministerstvo kultury a v , Y' I týkajících se archi-
válií Ministerstvo vnitra: - jen .ústøední orgán-).

(2) Ústøedníor~ vydává'vývozní povolení typustandardní povolení. ) ,

§4

Žádost o vývozní povolení podle tohoto zákona.
(dále jen .žádostC) se pOdává spolu se souh1asem,1'°-
volením nebo osvìdèením vydanými podle zvláštních

1 Naøízení Rady (EHS) è. 3911/92, o vývozu kulturních statkù, ve znìní naøízení Rady (ES) è. 2469/96 a naøízení Rady (ES)
~ 947/01.
Naøízení KomiSe (EHS) ~ 752/93, provádìjící naøízení Rady (EHS) è. 3911/92, ve znìní naøízení Komise (ES) è. 1526/98.

2) Napøíklad zákon è. 20/1987Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 97/1974 Sb., o archivnictVí,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 122/2000 Sb., o ochranì sbírek muzejní povahy a o zmìnì nìkterých dalších
zákonù. zákon ì. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu pøedmìtù kulturní hodnoty, ve znìní zákona ì.122/2000 Sb., zákon è. 38/
/1994 Sb., o zahr!I-!JÍÈnÍJI!- obchodu s vojenským materiálem a o doplnìní zákona ì. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon), ve znìní pOzdìjších pøedpisù, a zákona è. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znìní pozdìjších
pøedpisù. zákon è. 62/2000 Sb., o nìkterých opatøeních pøi vývozu nebo dovozu výrobkù a o licenèním øízení a o zmìnì
nìkterých zákonù. zákon ì. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhù volnì žijících živoèichù
a planì rostOucích rosdin a dalších opatøeních k ochranì tìchtO druhù a o zmìnì a doplnìní zákona ~eské národní rady
ì. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

3) èI. 3 až 9 naøízení Komise (EHS) ì. 752/93.
~ S 20 zákona è. 20/1987 Sb.

S8 zákona è. 97/1974 Sb., ve znìní zákona ~ 343/1992 Sb.
S 11 zákona è. 12212000 Sb.
S 2 zákona ~ 71/1994 Sb.

') S 2 zákona è. 71/1994 Sb.
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1 000 000 Kè tomu, kdo vyváží nebo vyveze kultUrní
statek bez vývozního povolení. .

("') Pøi ukládání pokut se pøihlíží zejména k závaž.nosti a následkùm protiprávního jednání. -

(5) Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se
ústøední o~ o ne:splnìní povinnosti dozvìdìl. Dej.
pozdìji však do 3 let ode dne, kdy k nesplnìní této
povinnosti došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnù ode dne, kdy na-
bylo právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta ulo-
žena.

a celní prohlášení nebylo podáno nebo bylo podáno
u celn11lo úøadu èlenského státU.

(2) Jesdiže by k vydání vývozního povolení pro
zajištìný pø~ìt byl pøísluJný ústøední orf;án. ~o-
toví pro celní úøad ve lhùtì 15. dnù ode dne pOdání
infonnzce posudek. Jedno vyhotovení posudku obdrží
rovnìž vývozce.

(3) V pøípadì. že ústøední orgán není pøíslušný
k vydiní vývoznJ1lo povolení, informuje písemnì o za-
jištìní pøedmìtU neprodlenì orgán èlenského státU pøí-
slušný k vydání vývozního povolení.

(4) Vývozce je povinen strpìt úkony nezbytné
k identifikaci a provìøení pøedmìtU.

(5) Náklady související se zajištìním pøedmìtU
hradí vývozce, pokud mu bylo prokázáno porušení
tohoto zákona.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá ústøední orgán podle
zákona o správì daní a poplatkù.')

(8) Pokuty jsou pøfjmem státn11lo rozpoètu.

S8. .
S výjimkou S 6 odst. 1 a S 7 se na postup podle

tohoto zákona nevztahují obecné pøedp~ o správním
øízení. Odvolání proti rozhodnutí pOdle § 6. odst,; 1
nemá odkladný úèinek. ,

59
Tento zákon nabýyá úèinnosti dnem VStUpu

smlouvy o pøistoupení ~eské republiky k Evropskéunii v platnost. .

S7
(1) Ústøední o~ uloží pokutU až do výše

50 000 Kè tomu. kdo nesplní povinnOSt stanovenou
v S 6 odst. ..

. (2) Ústøední orgán uloží pokutU až do výše
100 000 Kè držiteli +ozmno povolení. jestliže ne-
splní PO:vinnost zaslat fonnuláø vývozn111o povolení
%~ vydá~jícímu o~ do 15 ~ù ~e dn~ kdy ~-
~ skutécnost rozhOdná pro vznik teto povmnosn.6)

(3) Ústøední o~ uloží" pokutU až do výše

Klaus v. r.

Havd v. r.

v z. Rychetský v. r.

'> á 8 odst. 1 poslední vìta a èl9 odst. 3 naøízet}Í Komise (EHS) è. 752/93, provádijCcí naøízení Rady (EHS) è. 3911~
1 Zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní P9zdìjškb pøedpisù.


