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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přeshraničních restitučních nárocích na umělecké předměty a kulturní statky 
ukradené během ozbrojených konfliktů a válek 
(2017/2023(INI))

Evropský parlament, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 1995 o vrácení uloupeného majetku 
židovským komunitám1 a usnesení ze dne 16. července 1998 o restituci majetku 
náležejícího obětem holokaustu2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 
2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu 3;

– s ohledem na článek 1 protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o lidských právech,

– s ohledem na článek 17 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na nařízení (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních 
statků4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2003 o právním rámci pro volný pohyb 
zboží, u něhož mohou být zpochybněna vlastnická práva, na vnitřním trhu5,

– s ohledem na studii generálního ředitelství pro vnitřní politiky z roku 2016 s názvem 
„Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty ukradené během ozbrojených 
konfliktů a válek a alternativy k soudnímu řízení“,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů),

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2003 o právním rámci pro volný pohyb 
zboží, u něhož mohou být zpochybněna vlastnická práva, na vnitřním trhu6,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro kulturu
a vzdělávání (A8-0000/2018),

A. vzhledem k tomu, že již krátce po skončení druhé světové války byly učiněny pokusy

                                               
1 Úř. věst. C 17, 22.1.1996, s. 141
2 Úř. věst. C 292, 21.9.1998, s. 112
3 Úř. věst. L 195, 15.5.2014, s. 1
4 Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 1
5 Přijaté texty, P5_TA(2003)0584.
6 Úř. věst. C 91E, 15.4.2004, s. 500.
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o nalezení a navrácení uloupeného majetku do země původu;

B. vzhledem k tomu, že rabování během ozbrojených konfliktů je nadále rozšířeným 
problémem s vážnými právními důsledky;

C. vzhledem k tomu, že v zásadách washingtonské konference týkající se uměleckých 
předmětů zkonfiskovaných nacisty, v deklaraci fóra ve Vilniusu a v Terezínské 
deklaraci k osudu majetku obětí holocaustu a souvisejícím otázkám byl zdůrazněn 
význam poskytnutí odškodnění za nemovitý majetek fyzických osob; vzhledem k tomu, 
že počet uměleckých děl, která se podařilo od konference ve Washington vrátit, se 
odhaduje na 1 000 až 2 0001; vzhledem k tomu, že neexistuje kompletní seznam 
uměleckých děl, která byla v posledních letech restituována;

D. vzhledem k tomu, že některá umělecká díla nebyla ještě nalezena a právoplatní vlastníci 
nebo jejich dědici čekají na jejich vrácení; vzhledem k tomu, že na konferenci 
ve Washingtonu, která se uskutečnila v roce 1998, Jonathan Petropoulos uvedl, že
v celé Evropě bylo odhadem odcizeno asi 650 000 uměleckých děl, a Ronald Lauder 
uvedl, že se ještě (v roce 1998) nenašlo 11 000 uměleckých děl v hodnotě 10 až 30 
miliard dolarů; vzhledem k tomu, že konference pro nároky–WRJO obecně reaguje tím,
že neexistují přesné odhady: bylo ukradeno přibližně 650 000 uměleckých děl, z nichž 
asi 100 000 se dosud nenašlo;

E. vzhledem k tomu, že se osoby, které vznášejí nároky, stále potýkají s právními 
problémy z důvodu často velmi specifické povahy jejich nároků na jedné straně a 
z důvodu vypršení platnosti poválečných restitučních zákonů, zákazu retroaktivity 
obvyklých pravidel, ustanovení o promlčení nároků nebo ustanovení o vydržení a dobré 
víře na straně druhé;

F. vzhledem k tomu, že neexistuje žádný právní předpis EU, který výslovně a komplexně 
upravuje restituční nároky týkající se uměleckých předmětů a kulturních statků, které 
byly ukradeny během ozbrojených konfliktů soukromými osobami;

1. vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebylo prakticky přijato žádné opatření
v návaznosti na jeho usnesení o právním rámci pro volný pohyb zboží, u něhož mohou 
být zpochybněna vlastnická práva, na vnitřním trhu, v němž Parlament vyzval Komisi, 
aby vypracovala studii ohledně řady aspektů týkajících se občanského a procesního 
práva, výzkumu provenience, katalogizačních systémů, mechanismů alternativního 
řešení sporů a významu vytvoření správního orgánu pro přeshraniční koordinaci; 
domnívá se, že čl. 81 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by mohl 
sloužit jako právní základ pro svěření pravomocí Unii jednat v této oblasti;

2. konstatuje, že na úrovni EU nebyla věnována dostatečná pozornost restituci uměleckých 
děl a kulturních statků ukradených během ozbrojených konfliktů, zejména v oblasti 
soukromého práva, mezinárodního práva soukromého a občanského soudního řízení; 
vyzývá proto Komisi, aby prozkoumala možnost ochrany přeshraničních restitučních 
nároků na kulturní statky, které byly uloupené a přisvojené v důsledku státem 
schváleného rabování a ukradené během ozbrojených konfliktů;

                                               
1 Podle údajů „Claims Conference-WJRO Looted Art and Cultural Property Initiative“.
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3. vítá skutečnost, že některé členské státy uznaly potřebu řešit výjimečné problémy 
související s restitučními nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené 
během ozbrojených konfliktů a válek, aby bylo dosaženo právních řešení zajišťujících 
vlastnická práva soukromých osob, které během ozbrojeného konfliktu nebo války 
přišly nespravedlivě o umělecká díla;

4. konstatuje, že by bylo velkým přínosem, kdyby se rozvíjení spravedlivých postupů
v obchodu s uměním a v restitucích posuzovalo a podporovalo z nadnárodního
a celosvětového hlediska;

5. konstatuje, že v oblasti pravidel pro určení soudní příslušnosti neexistuje koordinace, 
což vede ke spekulativnímu výběru nejpříznivější jurisdikce, pokud jde o restituční 
nároky na ukradené umělecké předměty; konstatuje, že články 3 a 4 Úmluvy 
UNIDROIT z roku 1995 o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích 
nabízejí klíčový kompromis mezi jurisdikcí občanského práva a jurisdikcí obecného 
práva při řešení problémů týkajících se odcizených nebo nezákonně vyvezených 
kulturních statků, které vyplývají z rozdílů mezi právními předpisy různých států; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zvážila, jak lze pravidla úmluvy UNIDROIT provést
v právu EU a ve vnitrostátním právu;

6. domnívá se, že nastal čas ukončit dlouhá léta kličkování a řešení nuancí, pokud má být 
vytvořen odpovědný a etický evropský trh s uměleckými díly; vyzývá Komisi, aby
v této souvislosti určila opatření občanského práva, která by pomohla překonat obtíže,
s nimiž se potýkají soukromé strany usilující o navrácení uměleckých děl, které jim 
skutečně patří;

7. domnívá se, že je samozřejmě třeba dbát na to, aby vznikl úplný seznam všech 
kulturních artefaktů vlastněných židy, které byly uloupeny nacisty a jejich spojenci, a to 
od chvíle, co byly svým majitelům uzmuty jako kořist, až do současnosti; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby podpořila katalogizační systém, který by mohly používat rovněž 
veřejné subjekty a soukromé sbírky uměleckých děl a v němž by byly shromážděny 
údaje o situaci ukradených kulturních statků a přesném stavu stávajících nároků;

8. vyzývá Komisi, aby podporovala využívání mechanismů alternativního řešení sporů
v případě uměleckých předmětů ukradených během ozbrojených konfliktů a válek; 
vyzývá Komisi, aby přezkoumala praktické způsoby, jak pomoci překonat stávající 
právní překážky, jako je hybridní forma rozhodčího řízení a mediace; zdůrazňuje 
význam jasných norem a transparentních a neutrálních postupů;

9. bere na vědomí, že promlčecí lhůty často způsobují žadatelům potíže při restituci; 
vyzývá Komisi, aby posoudila tuto otázku a nalezla správnou rovnováhu v oblasti 
promlčecí lhůty platné pro restituční nároky na umělecká díla ukradená nacisty, která by 
měla zohlednit jak ochranu zájmů obětí krádeže, tak ochranu zájmů trhu; domnívá se, že 
jako příklad by mohl sloužit zákon USA o vracení uměleckých děl vyvlastněných 
během holocaustu;

10. vyzývá Komisi, aby vyjasnila pojem náležité péče v souvislosti s dobrou vírou; 
poukazuje například na článek 16 švýcarského federálního zákona o mezinárodním 
předávání kulturních statků, který obchodníkům a dražebníkům zakazuje uzavírat 
transakce týkající se uměleckého díla, pokud mají pochybnosti o jeho původu; 
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konstatuje, že podle tohoto zákona je důkazní břemeno částečně převedeno 
na prodávajícího; vlastník díla se však nemůže spoléhat na zásadu dobré víry, pokud 
není schopen prokázat, že v době nabytí díla věnoval této otázce náležitou pozornost;

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala společné zásady pro přístup k veřejným nebo 
soukromým archivům, které obsahují informace o identifikaci a místě úschovy majetku
a spojují navzájem stávající databáze informací o vlastnictví sporného majetku;

12. vyzývá Komisi, aby určila společné zásady týkající se způsobu stanovení vlastnictví 
nebo vlastnického práva a také pravidla pro promlčecí lhůty a požadavky na důkazy, 
jakož i pojem rabování a umění;

13. vyzývá členské státy a kandidátské země, aby vynaložily maximální úsilí na přijetí 
opatření, jež zajistí vytvoření mechanismů, které by usnadnily navrácení majetku 
uvedeného v tomto usnesení, a aby měly na paměti, že návrat uměleckých děl 
ukradených při zločinech proti lidskosti oprávněným žadatelům je záležitostí obecného 
zájmu podle článku 1 protokolu 1 k Evropské úmluvě o lidských právech;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V posledních letech se téma uloupeného umění a restituce kulturních statků dostala do 
popředí historického výzkumu a veřejného povědomí. Problém ukradených kulturních statků, 
které byly ve válkách uloupeny na základě násilných činů, konfiskace nebo zdánlivě legálních 
transakcí či dražeb, zůstává součástí dějin lidstva. Jak rabování v koloniální době, tak 
rabování v Sýrii a Iráku je nadále obrovským problémem.

K jedné z největších organizovaných a institucionálních krádeží uměleckých děl došlo během 
druhé světové války. Miliony objektů kulturního významu byly zabaveny nebo ukradeny 
nacisty; dnes, více než sedmdesát let po skončení války, stále chybí tisíce uměleckých 
předmětů, na jejichž vrácení čekají právoplatní vlastníci nebo jejich dědici. Soudy často 
nejsou schopny posoudit nároky na základě jejich podstaty.

Toto rabování bylo podle mezinárodního práva nezákonné. Během války dala Organizace 
spojených národů jasně najevo, že ukradený majetek, který státy získaly, má být vrácen 
do země původu, aby mohl být vrácen původnímu vlastníkovi. Norimberský tribunál přiznal 
tomuto ukradenému majetku zvláštní status, když výslovně rozhodl, že podle čl. 6 písm. b) 
norimberské charty by ukradení soukromého majetku během války mohlo představovat 
trestný čin podle mezinárodního práva. Tribunál ve svém konečném rozsudku konkrétně 
rozhodl, že určité činy krádeže provedené po 1. září 1939 byly zločiny proti lidskosti. 
Vnitrostátní právní předpisy přijaté po válce ve Švýcarsku, Belgii, Francii, Německu, Řecku, 
Itálii a Nizozemsku tuto koncepci uznaly a vytvořily domněnku ve prospěch původního 
vlastníka majetku ukradeného v tomto období. Vypršení poválečných zákonů, zákazu 
retroaktivity tradičních norem a různých právních pojmů, jako jsou promlčecí lhůty
u pohledávek nebo nepříznivých držby, dobrá víra a chybějící definice rabování, jsou důvody 
pro existenci mezinárodních norem, pokud jde o soukromé nároky na nacisty uloupené umění.

Po Haagské úmluvě o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu z roku 
19541, Úmluvě UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu
a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 19702 a Úmluvě UNIDROIT o kradených nebo 
protiprávně vyvezených kulturních statcích z roku 19953 vrátila washingtonská konference 
otázku zkoumání provenience a navracení uměleckých děl jejich právoplatným předválečným 
vlastníkům nebo jejich dědicům zpět na mezinárodní stůl. Pro dnešní mezinárodní praxi je 
typický nedostatek transparentnosti: případy jsou často vyřešeny a díla „očištěna“ na základě 
důvěrné dohody bez právní argumentace. Rakousko, Francie, Nizozemsko, Spojené království
a Německo však vytvořily skupiny odborníků s cílem pomoci institucím s případy restitucí.
V září 2018 předložila stockholmská muzea Moderna Museet a Nationalmuseum švédské 
vládě návrh, aby byla také zřízena nezávislá skupina odborníků, která by pomohla řešit 
případy uměleckých děl ukradených nacisty.

Odborníci působící v místních, vnitrostátních a mezinárodních institucích, jako jsou 
ministerstva, muzea, aukční domy, archivy, galerie či dokonce soukromí sběratelé, začali 
přijímat opatření, která by měla umělecký svět motivovat k přijetí spravedlivých postupů pro 
identifikaci, získávání a navracení ukradených uměleckých děl. Tato oblast je však stále 

                                               
1 14. květen 1954, 249 UNTS 240
2 17. listopad 1970, 823 UNTS 231
3 24. červen 1995, 34 ILM 1322
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roztříštěna podle vnitrostátních, institucionálních a profesních hranic a nadále vykazuje 
výraznou tendenci zaměřovat se na konkrétní případy nebo sbírky1. Viz studie zadaná 
Výborem pro právní záležitosti tematické sekci Občanská práva a ústavní záležitosti s názvem 
„Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty ukradené během ozbrojených konfliktů
a válek a alternativy k soudnímu řízení“.

V této souvislosti se Evropská unie vícekrát pokusila řešit následky krádeží uměleckých děl 
během druhé světové války. Prvním krokem byla směrnice Rady 93/7/EHS o navracení 
kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, jíž se zavedl 
mechanismus spolupráce mezi členskými státy, který by měl lépe chránit a zaručovat integritu 
kulturního dědictví členských států. Po této směrnici brzy následovalo přijetí usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 1995 o navrácení uloupeného majetku židovským 
komunitám a usnesení o restituci majetku náležejícího obětem holokaustu ze dne 16. července 
1998. De Clerqova zpráva o právním rámci pro volný pohyb zboží, u něhož mohou být 
zpochybněna vlastnická práva, na vnitřním trhu, byla jednomyslně přijata na úrovni výborů 
dne 17. listopadu 20032. O měsíc později přijal Evropský parlament na svém plenárním 
zasedání drtivou většinou 487 hlasů proti 10 hlasům usnesení, v němž vyzval členské státy, 
aby vynaložily veškeré úsilí nezbytné k přijetí opatření, jejichž cílem je zajistit vytvoření 
mechanismů, které by usnadnily navracení ukradených uměleckých děl. V usnesení rovněž 
požádal Komisi, aby vypracovala studii o různých aspektech týkajících se občanského
a procesního práva, zkoumání provenience, katalogizačních systémů, mechanismů 
alternativního řešení sporů a hodnoty vytvoření správního orgánu pro přeshraniční koordinaci. 
Komise v návaznosti na požadavky Parlamentu nepodnikla žádné kroky.

Na mezinárodní úrovni neexistují žádné harmonizované předpisy upravující kompetenční 
spory v této konkrétní oblasti. Cílem nařízení (EU) č. 1215/20123 („Brusel I“) a Luganské 
úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 
věcech je stanovit předem příslušný soud nebo soudy. V čl. 7 odst. 4 nařízení Brusel I je určen 
příslušný soud pro posuzování občanskoprávních nároků na vrácení kulturního statku 
na základě vlastnictví. Jeho uplatňování je však omezeno na kategorii kulturních statků 
chráněných směrnicí 93/7/ES (která byla nyní zrušena a nahrazena směrnicí 2014/60). 
Nařízení Brusel I přináší určitou jistotu do právních sporů ohledně jurisdikce, ne však
v otázce volby práva, promlčecích lhůt, požadavků na důkazy nebo způsobu nabytí 
vlastnického práva. Tyto otázky se řídí nařízením (ES) č. 593/20084 („Řím I“) a nařízením 
(ES) č. 864/20075 („Řím II“). Nařízení Řím I a II se vztahují na nároky týkající se odcizených 
nebo ukradených uměleckých děl nebo uměleckých děl získaných pod nátlakem, jestliže 
nárok vznikl ve formě smlouvy nebo v důsledku právního sporu. Určením rozhodného práva 
pro daný spor stanoví nařízení Řím rovněž promlčecí lhůty, způsob nabytí vlastnického práva

                                               
1 Viz studie zadaná Výborem pro právní záležitosti tematické sekci Občanská práva a ústavní záležitosti s 
názvem „Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty ukradené během ozbrojených konfliktů a válek 
a alternativy k soudnímu řízení“.
2 A5-0278/2003
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání 
a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), Úř. věst. L 351, 
20.12.2012, s. 1.
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6).
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40).
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a požadavky na důkazy, jimiž by se tyto otázky měly řídit. Nařízení jsou však použitelná
a platí pouze pro smlouvy uzavřené od 17. prosince 2009 a události vedoucí ke vzniku škody
k datu 11. ledna 2009 nebo po 11. lednu 2009. Nároky vůči žalovaným s bydlištěm mimo 
členské státy nespadají do jejich působnosti. V těchto případech je příslušnost soudů státu 
určena pravidly mezinárodního práva soukromého daného státu.

Důležitým aspektem posunutí se vpřed, pokud jde o přeshraniční restituční nároky na 
umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek, je 
vymezení rozsahu. Obecně jej lze rozdělit do tří velkých kategorií:

1. Rabování a krádeže, k nimž došlo v dávné minulosti, například v období kolonialismu.

2. Rabování a krádeže, k nimž došlo v nedávné minulosti, například během druhé světové 
války.

3. Rabování a krádeže, k nimž dochází v současnosti a dojde v budoucnosti.

Každá z těchto kategorií si žádá odlišné postupy a politické nástroje.
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