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Vážený pane inženýre,

NEr.isterstvo kultury cbdíželc dne 24. 6. 2U20 Vaší žádost poée zákona č. !06/19'99 Sb.,
ú svcbodném Místupu k informacím. K uvedené žádosti Vám sděluji násleC±ijící:

í. Sbírkz historických vozidel Automuzca Praga ve Zbuzanech je zapsána v Centrální
evidenci sbírek pod čfslem: SAP/019-10-03/451019 ,,Sbírka automuzea Praga".

2. Mirzisterstvo kakur'/ přijažo ve věci restaurování na Hochschik fúr Bikiende Känste
Dresden v roce 20!8 v rámci prcieku č. 130289027 ,,Umční pczdmho středověku
v homickém Krušnohoří"' pouze žádost Oblastního muzea v Mostě. Žádost
Regicmáirúho muzea v Tep!icích v této věci neobdrželo. Na základě uvedenC žádosti
Oblastního muzea v Mostě bylo Ministerstvem kultury vyhotoveno povolení k vývozu
sbírkových předmětů č. 89/Cl9, které Vám, spolu s iniciační žádostí, zasíláme
v anonymizované fomiě v příloze tohoto dopisu.

3. Sbírkové předměty primárnč podléhají úpravě zákona č. 122/200C Sb., o ochrmě
sbírek muzefní povahy a o změně některých dalších zákonů {dále jen ,,sbírkový
zákon"), který však konkrétni pro51ematiku restaurování těchto předmětů v zahraničí
neupravuje. sbírkový zákon pouze v § 11 odst. l zmiňuje bez dalších podrobností
možnost vývom sbírkových předmětů do zahraničí za účelem restaurcváni', přičemž
pod!e § 11 odst. 3 ,,Ministerstvo vydá píwdení pouze Ĺehdy, jestliže Yývoz neohmzí
F'zickou podstatu sbírky, popřípadě jednotliyých sbírkmých předmětů a jsou-li
posjÉytnun/ dostaíečné právm" záruky pro její vrácení do České republiky.". Fyzického
stavu sbírkových předmětů se pak dotýká § 9 sbírkového zákona (,,Ochrana sbírek").
Lze dodat, že problematika vývozu sbírkových předmětů do zahraničí jako celek je
z legislativního hlediska upravována jak ve zmíněném § 11 sbírkového zákona, tak



i v § 5 vyhlášky Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně Rěkterých dalších zákonů. PInC mění
obou zákonů je mimo jiné dcstupné na intemetových stránkách Ministerstva kultury,
v sekci ,,Kulturní dědictví" a části ,,Sbírky a muzea"/"Legislativa". Konkrétní odkaz
viz: https://www.mkcr.cz/legis1ativa-1607.htm1. Lze také dodat, že na část sbírkových
předmětů, které jsou prohlášeny za kulturní památku či národní kulturní památku se
vztahuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který problematiku
restaurování podrobně upravuje. Cc se týče posouzení, zda restaurování sbírkového
předmětu Oblastního muzea a galerie v Mostě inv. č. UP 0393 (zmíněný vývoz
č, 89/019) prohěhlo ,,v souladu s právním stavem", Ministerstvo kdtury posuzuje dle
platné legislativy náležitosti, předložené žadatelem v rámci žádosti c vývoz
sbírkových předmčtů do zahraničí a následného pctvrzení jeho návratu, přičemž
v uvedeném případě nenalezlo žádné vady. Kontrdu dodržování sbírkového zákona
v souvislosti se sbírkovým přeánčtem Oblastního muzea a gakrie v Mostě inv. Č. UP
0393 dle § 13 uvedeného zákona dosud Ministerstvo kultury nerealizovak.
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Příloha: Xopie povďení k vývozu sbírkových předmětů do zahraničí č. 89/(£8 včetně
žádosti.


