
 Podmínky administrace žádosti o vydání osvědčení k vývozu 
předmětu kulturní hodnoty 

Tyto podmínky platí pro podání žádosti o vydání osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní 
hodnoty nebo k vývozu předmětu kulturní hodnoty na dobu určitou podle zákona č. 71/1994 Sb.,             
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)                   
a metodického pokynu Ministerstva kultury ČR (č. j.: MK 29452/2018 SOOKS, ze dne 24. 4. 2018) 
k výkonu činností vyplývajících ze Zákona.  

1.  Židovské muzeum v Praze (dále jen „ŽMP“) je oprávněno posuzovat a vydávat osvědčení 
k vývozu týkající se uměleckých děl, předmětů uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslových 
prací sakrální a kultovní povahy – judaik starších 50 let (dle přílohy 1, bodu III/15 Zákona),       
a to pro celé území České republiky (dle přílohy 2, bodu III Zákona).  

2. Žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu nebo k vývozu na dobu určitou podává 
výhradně vlastník předmětu ŽMP ve čtyřech stejnopisech označených A, B, C a D pro každý 
předmět (trvalý vývoz z území ČR – SEVT 30 990 01 a vývoz na dobu určitou z území ČR – 
SEVT 30 990 2, odkazy na tiskopisy viz níže). Každý ze čtyř stejnopisů vlastník řádně vyplní 
v oddílech jemu určených (přední strana tiskopisu). Vyplněné údaje musí být úplné, čitelné    
a shodné. Vlastník může k vykonání všech úkonů spojených s vyřízením žádosti o vydání 
osvědčení k vývozu zmocnit třetí osobu. Plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele musí být v takovém případě připojena k žádosti.  

3. Žadatel (vlastník) bere na vědomí, že na žádosti o vývozní povolení musí být uvedeny 
identifikační údaje skutečného vlastníka předmětu v rozsahu stanoveném v Zákoně, které je 
ŽMP povinno porovnat s údaji uvedenými v průkazu totožnosti u fyzické osoby a ve Veřejném 
rejstříku u právnické osoby. Zmocnění třetí osoby se vztahuje pouze na administrativní 
proces související s vyřízením žádosti. Osobní údaje žadatele/zmocněnce je ŽMP oprávněno 
spravovat jako správce na základě zákona za účelem splnění zákonných povinností 
souvisejících zejména s evidencí žadatele a předmětem vývozu, jakož i s archivací údajů.  

4. Žadatel (vlastník) je povinen ke každému stejnopisu přiložit dvě průkazné fotografie 
předmětu o velikosti 9 x 13 cm, které budou shodné na stejnopisu A, B, C, a D – celkem 
k jedné žádosti vlastník dodá 4 shodné fotografie přední strany předmětu a 4 shodné 
fotografie zadní strany předmětu. Fotografie na žádost nesmí být nalepeny.  

5. ŽMP nepřijme žádost, pokud nebude podána na předepsaných tiskopisech se všemi výše 
uvedenými náležitostmi. 

6. ŽMP vydává osvědčení k vývozu pouze na základě fyzického ohledání předmětu kulturní 
hodnoty. Pro urychlení administrativního procesu doporučuje prostřednictvím e-mailu 
collections@jewishmuseum.cz předem zaslat náhledové fotografie předmětu.  

7. Žadatel (vlastník) eventuálně prostřednictvím zmocněnce předloží ŽMP žádost o vydání 
osvědčení k vývozu osobně při ohledání předmětu. Pokud žádost zašle doporučenou zásilkou, 
je povinen předložit ŽMP předmět k ohledání nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne 
odeslání žádosti. ŽMP vyřizuje žádosti v zákonné lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejich 
obdržení. Vyhotovené osvědčení k vývozu ve stejnopisech B, C a D si žadatel může 
vyzvednout osobně proti podpisu v ŽMP, nebo při předložení žádosti požádá o zaslání 
doporučeným dopisem s dodejkou.  
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8. ŽMP upozorňuje, že dle § 3 odst. 1 Zákona lze nabízet k prodeji předměty kulturní hodnoty 
z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy pouze 
s osvědčením k trvalému vývozu. Tato povinnost se bez výjimky též vztahuje na nabídky 
k prodeji na dražbách, sběratelských trzích a na internetu.  

9. Žadatel (vlastník) bere na vědomí, že osvědčení o vývozu není potvrzením pravosti předmětu 
kulturní hodnoty a nemůže být nahrazeno posudkem soudního znalce. 

10. ŽMP osvědčení k vývozu podle Zákona nevydá, dojde-li odborným posouzením k závěru, že 
jde o předmět kulturní hodnoty, který: 

a. vykazuje znaky, pro které by měl být chráněn podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; v tomto případě postoupí ŽMP žádost 
Ministerstvu kultury ČR k dalšímu řízení a současně o tom vyrozumí žadatele o vydání 
osvědčení k vývozu, 

b. nelze vyvést podle § 1 odst. 2 Zákona – jedná se o kulturní památky, národní kulturní 
památky, evidované sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty, které jsou jejich 
součástmi, archiválie a originály uměleckých děl žijících autorů; v tomto případě ŽMP 
žádost žadateli vrátí,  

c. byl dovezen ze zahraničí do České republiky za účelem jeho prodeje na území České 
republiky, anebo dalšího vývozu z území České republiky, a tato skutečnost je řádně 
dokladována jako legální vývoz; v tomto případě ŽMP žádost žadateli vrátí, 

 a 

d. zjistí-li jakýmkoliv způsobem, že se jedná o předmět odcizený nebo hledaný. 

  

11. Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na dobu 5 let. Při zpětném dovozu 
předmětu je dovozce povinen stejnopis označený D odevzdat ve lhůtě 15 dnů po uplynutí 
doby stanovené v osvědčení ŽMP. V případě, že se vývoz neuskutečnil, je vlastník povinen ve 
stejné lhůtě vrátit stejnopisy označené B, C a D ŽMP. 

12. Dovozce je na vyžádání povinen předložit předmět kulturní hodnoty po zpětném dovozu ke 
kontrole a identifikaci ŽMP, nebo tuto kontrolu a identifikaci umožnit.  

13. Osvědčení k trvalému vývozu platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání. V případě, že se vývoz 
neuskuteční, je vlastník povinen vrátit stejnopisy označené B, C a D ŽMP, a to ve lhůtě 15 dnů 
ode dne ukončení platnosti osvědčení. 

14.  ŽMP vyhotovení osvědčení k vývozu dle § 6 odst. 2 Zákona nezpoplatňuje.  

15. Žadatel (vlastník) bere na vědomí, že vstupem do Evropské unie se Česká republika stala 
vnitro unijním státem, a všechny hraniční celní přechody s výjimkou letiště Praha – Ruzyně 
byly zrušeny. Osvědčení k vývozu v rámci zemí EU nejsou celním úřadem potvrzována 
(razítkována). Avšak zákonná povinnost vyvážet do zahraničí předměty kulturní hodnoty 
pouze s vystaveným osvědčením k vývozu se nemění, a to včetně sankcí vyplývajících 
z případného nedodržení Zákona. Namátková kontrola celními úřady na hraničních 
přechodech, i mimo prostory hraničního přechodu, však není vyloučena.  

16. Žadatel (vlastník) bere na vědomí, že vnitrozemskou celnici je povinen kontaktovat pouze 
v případě vývozu předmětu kulturní hodnoty mimo země EU.  
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Osvědčení – vývoz na dobu určitou 
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