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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy:

1. připomíná, že vzdělávání upevňuje uznávání a oceňování uměleckých děl a jiných 
kulturních statků jakožto symbolů kulturního dědictví a identity, a hraje proto 
významnou úlohu z hlediska předcházení krádežím kulturních statků a nedovolenému 
obchodování s nimi a odrazování od těchto činů; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podněcovaly a podporovaly vzdělávací a osvětovou činnost v této oblasti, a to i v rámci 
neformálního a informálního prostředí;

2. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že většina restitučních nároků má přeshraniční rozměr, 
je nutno uplatňovat jasný a konzistentní přeshraniční přístup, díky němuž lze překonat 
stávající obtíže a přispět k dosažení správných a spravedlivých řešení; vyzývá Komisi, 
aby zvážila zřízení poradního orgánu na unijní úrovni, který by členským státům a 
jiným subjektům pomáhal lokalizovat a identifikovat odcizená umělecká díla a jiné 
kulturní statky a uspíšit jejich navrácení zákonným vlastníkům;

3. zdůrazňuje, že krádeže uměleckých děl a jiných kulturních statků během ozbrojených 
konfliktů a válek, ale i v čase míru představují závažný společný problém, který je třeba 
řešit jak z hlediska prevence, tak z hlediska navracení uloupených kulturních statků, aby 
se ochránilo kulturní dědictví a identita společností, komunit, skupin i jednotlivců a 
zajistila jejich integrita;

4. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné aktivně podporovat systematické využívání vysoce 
kvalitního a nezávislého výzkumu provenience za účelem identifikace uloupených 
uměleckých děl, usnadnění jejich navrácení zákonným vlastníkům, vytvoření zcela 
transparentního, odpovědného a etického trh s uměním a za účelem účinného 
předcházení drancování a nezákonnému obchodu s uměleckými díly a kulturními statky 
odcizenými během ozbrojených konfliktů a válek a odrazování od těchto činů; 
připomíná v této souvislosti možnosti, jež skýtají evropské finanční nástroje; vyzývá 
Komisi a členské státy k tomu, aby na unijní a vnitrostátní úrovni prosazovaly a 
podporovaly zvláštní vzdělávací programy zaměřené na výzkum provenience, které by 
obzvláště osobám zapojeným do boje proti nedovolenému obchodování s kulturními 
statky umožňovaly prohloubení a zlepšení jejich odborných znalostí, a to i 
prostřednictvím přeshraničních projektů;

5. vítá návrh nařízení o dovozu kulturních statků, který dne 13. července předložila 
Komise; vzhledem ke globálnímu rozměru trhu s uměním a počtu uměleckých předmětů 
v soukromých rukou zdůrazňuje, že je nutné vyvíjet i nadále úsilí v oblasti 
přeshraničního navracení uměleckých děl a kulturních statků, jež byly uloupeny během 
ozbrojených konfliktů a válek; zdůrazňuje, že výzkum provenience a spolupráce na 
evropské úrovni se ukázaly být užitečnými nástroji, jež pomohly s identifikací 
uloupených předmětů a jejich následným navracením a jejichž prostřednictvím se 
v některých případech zabránilo financování teroristických skupin nebo válečných 
konfliktů;

6. je si vědom skutečnosti, že výzkum provenience je úzce svázán s povinnosti náležité 
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péče, již je nutno při koupi uměleckých děl dodržovat, a je pro všechny účastníky trhu 
s uměním velmi důležitý, neboť zakoupení uloupených uměleckých děl, ať už k němu 
dojde vědomě nebo v důsledku nedbalosti, je podle práva některých zemí trestné;

7. vyzývá členské státy k přijetí náležitých opatření s cílem učinit přítrž nedovolenému 
obchodování s kulturními statky z území států, jež jsou ve válce, jako jsou například 
Sýrie nebo Irák, a zamezit tak zneužívání kulturních statků k financování terorismu;

8. vyjadřuje politování nad tím, že řadu přeshraničních restitučních nároků nelze účinně a 
koordinovaně uplatnit v důsledku neexistence nebo mírnosti předpisů týkajících se 
výzkumu provenience a náležité péče, případně v důsledku rozdílů mezi těmito předpisy 
platnými v jednotlivých členských státech, což může následně podněcovat drancování, 
nezákonný obchod i pašování; v důsledku chybějících společných norem jsou platné 
postupy pro všechny zúčastněné strany, včetně muzeí, obchodníků s uměním, sběratelů, 
turistů a cestujících, často nejasné; žádá proto Komisi, aby harmonizovala předpisy 
týkající se výzkumu provenience a začlenila do nich některé hlavní zásady Úmluvy 
UNIDROIT z roku 1995 o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích;

9. konstatuje, že díky rostoucí informovanosti veřejnosti o uměleckých dílech a kulturních 
statcích odcizených během druhé světové války a o nedávné vlně rozkrádání 
uměleckých děl a kulturních statků během konfliktů v Iráku a Sýrii a díky důležitosti 
výzkumu provenience vznikly užitečné zdroje pro mapování historie vlastnictví 
uměleckých děl; oceňuje iniciativy muzeí a jiných veřejných a soukromých institucí 
zaměřené na vytvoření nástrojů k usnadnění výzkumu provenience; naléhavě žádá 
Komisi, aby provedla důkladné zmapování stávajících databází a předložila návrh na 
vytvoření centrální metadatabáze, která využije dostupné informace, bude pravidelně 
aktualizována a bude přístupná pro všechny příslušné aktéry;

10. domnívá se, že na základě této centrální metadatabáze by měl být vytvořen 
katalogizační systém, který by používal standardizovanou dokumentaci předmětů; žádá 
proto Komisi, aby podpořila zavedení standardizované dokumentace předmětů 
v podobě vytvořené a propagované organizací ICOM a dalšími organizacemi jakožto 
normu, jež by platila v rámci celého vnitřního trhu;

11. domnívá se, že má-li se umožnit řádný výzkum provenience, je nutné vytvořit 
dokumentační záznamy nebo rejstřík transakcí, který by byl co nejpodrobnější; žádá 
Komisi, aby aktivně podporovala návrh společných pokynů týkajících se takových 
rejstříků a přijala příslušná opatření s cílem pobídnout členské státy k zavedení 
všeobecné povinnosti profesionálů působících na trhu s uměním takové rejstříky vést a 
s obecnějším cílem členské státy vybídnout k přistoupení k dohodě UNIDROIT z roku 
1995 o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích;

12. domnívá se, že v zájmu vytvoření souboru pravidel, která by mohla účinně zabránit 
rabování a pašování uměleckých děl a kulturních statků, a v zájmu dosažení plně 
transparentního, odpovědného a etického celosvětového trhu s uměním by se měla 
Komise snažit spolupracovat s třetími zeměmi s cílem navázat úspěšná partnerství a za 
tímto účelem zohlednit zásady stanovené v úmluvě UNIDROIT z roku 1995 
o kradených nebo nelegálně vyvezených kulturních statcích;

13. žádá Komisi, aby členské státy vybízela ke sdílení informací o stávajících postupech 
kontroly provenience kulturních statků a k posílení vzájemné spolupráce v zájmu 
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harmonizace kontrolních opatření a správních postupů, jejichž účelem je určení 
provenience kulturních statků;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby povzbuzovala a finančně podporovala činnosti související 
s výzkumem provenience v celé Unii; navrhuje, aby Komise uspořádala diskusní fórum 
v zájmu výměny osvědčených postupů a nalezení nejlepších řešení pro současnost 
a budoucnost;

15. vyzývá Komisi, aby přijala opatření zaměřená na zvýšení povědomí trhu s uměním, ale i 
potenciálních kupujících artefaktů, o významu výzkumu provenience, vzhledem k tomu, 
že tento výzkum souvisí s povinností náležité péče; 

16. podporuje myšlenku, že přeshraniční postupy restitucí uměleckých děl a kulturních 
statků odcizených během ozbrojených konfliktů a válek a aktivní podpora výzkumu 
provenience by se měly řešit v kontextu iniciativy Evropský rok kulturního dědictví 
2018; vyzývá proto Komisi a pracovní skupinu, kterou Komise ustavila, aby tento bod 
zařadily do svého pracovního plánu, v němž jsou podrobně uvedeny činnosti v rámci 
Evropského roku kulturního dědictví 2018.
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