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1. ÚVOD

Z hlediska právní úpravy ochrany kulturního dědictví dochází v určitém ohledu k prolínání 

ochrany životního prostředí a památkové péče. Po právní i věcné stránce vyznačují tyto 

oblasti společné rysy, neboť v praxi se přírodní i kulturní prvky prolínají, ovlivňují 

a dotvářejí. Tento fakt se nejvýrazněji projevuje v krajině, která je tvořena přírodními 

i kulturními prvky. Z tohoto důvodu spolu úzce souvisejí i právní předpisy v oblasti životního 

prostředí a právní předpisy ochrany kulturního dědictví (např. Evropská úmluva o krajině, 

Úmluva o světovém kulturním a přírodním dědictví).1 Z analýzy právní úpravy však 

vyplynulo, že většina norem mezinárodního práva se zabývá především úpravou ochrany 

kulturního dědictví.

Tato rigorózní práce se proto zaměřuje převážně na ochranu památek kulturního dědictví 

z pohledu práva mezinárodního s relevantními odkazy na vztahy k ochraně přírodního 

dědictví. Součástí textu je také vztah České republiky k jednotlivým úmluvám. 

Závažnost a aktuálnost tématu je patrná z faktu, že v současnosti stále přibývají nové a nové 

případy ohrožování vzácných kulturních památek. Nejaktuálnějším problémem je situace 

v africkém Mali, kde dochází k ničení islámských svatyní v Timbuktu zařazených na seznam 

Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v souvislosti s nedávno proběhlým 

vojenským převratem.2

Účelem této rigorózní práce je proto snaha zjistit, jestli existuje taková mezinárodní právní 

úprava, která dokáže účinně ochránit kulturní památky před jejich zkázou a zničením a účinně 

napomoci k jejich zachování, rozvoji a schopnosti předat je budoucím generacím. V závěru 

bude zhodnocen platný právní stav a formulována odpověď na tuto otázku.

Význam kulturního dědictví je součást sdíleného zájmu lidstva s následnou potřebou 

mezinárodního práva chránit jeho materiální a žijící projevy včetně kulturních společenství, 

která je tvoří, provádějí a udržují.

První právní kroky k ochraně kulturního dědictví známe již z doby starověkého Řecka, 

kde se vytvořilo zvykové pravidlo, které zakazovalo likvidaci kulturních a starobylých statků. 

                                               
1 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str. 540-541
2http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/afrika/unesco-pryc-s-tim-islamiste-nici-pamatky-v-
timbuktu_239040.html, http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-
view/news/end_of_36th_session_of_the_world_heritage_committee_marked_by_concern_for_world_heritage_s
ites_in_mali-1/
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Také Římané přistoupili k zničení statků kulturní hodnoty až na posledním místě.3 Ničení 

a plenění během křížových výprav nebo likvidace politických připomínek roajalistického 

režimu v průběhu francouzské revoluce představují příklady toho, jak smutnou roli hrálo 

kulturní dědictví v průběhu válečných konfliktů.4 Princip, že kulturní dědictví je dědictví 

všech, se objevil poprvé v mezinárodním právu za Napoleonských válek.5

Významnou úlohu v právní historii ochrany kulturního dědictví sehrály tedy i mírové 

úmluvy, které byly uzavřeny po skončení první světové války na Pařížské mírové konferenci 

v roce 1919. Jejich odkazem je totiž formulování a implementace právních principů, 

které v mezinárodním právu kulturního dědictví zůstávají dodnes. Tyto závazky a nápravná 

opatření plynoucí z jejich porušení zahrnovala práva v ozbrojeném konfliktu, mezinárodní 

humanitární právo, lidská práva a práva menšin, principy nástupnictví států a uznání nových 

států. Tyto mírové úmluvy posílily stanovené povinnosti formulováním donucovacích 

mechanismů, způsoby řešení sporů včetně reparačních komisí, arbitrážních komisí 

a příslušného soudního tribunálu. To vytvořilo příznivé prostředí pro přijetí pozdějších 

zvláštních multilaterálních nástrojů zaměřených na navrácení kulturních předmětů, které byly 

nezákonně odejmuty ze země původu, a na ochranu kulturního dědictví v průběhu válečného 

konfliktu. Na rozdíl od těchto pozdějších úmluv, předchozí meziválečné navržené mírové 

smlouvy na navrácení kulturních objektů připravené Společností národů obsahovaly 

ustanovení týkající se arbitráže a odkazující na Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti, 

předchůdce Mezinárodního soudního dvora. 6

Důsledkem světových válek byly nenahraditelné ztráty nejen na lidských životech 

a majetku, ale i na statcích, které přesahují materiální hodnoty, proto mezinárodní 

společenství přijalo v roce 1954 v rámci humanitárního práva Úmluvu na ochranu kulturních 

statků za ozbrojeného konfliktu. Nedlouho poté vznikaly další mezinárodní smlouvy 

s podobnou tématikou. Nejznámější a nejrozšířenější je Pařížská úmluva o světovém dědictví, 

která loni oslavila 40 let od svého přijetí. 

Druhá kapitola této práce je věnována rozboru nejvýznamnějších mezinárodních úmluv 

počínaje právě Haagskou úmluvou z roku 1954, rozsáhlá část se zabývá také Pařížskou 

úmluvou, jejímž posláním je chránit nejvýznamnější kulturní a přírodní dědictví lidstva. Dále 
                                               
3 Techera E., J.: Protection of cultural Heritage In Times of Armed conflict. The International Legal Framework 
Revisited, str. 3
4 Milligan, A.: Targeting Cultural Property: The Role of International Law, Journal of Public and International 
Affairs, 2008, str. 92
5 Techera E., J.: Protection of cultural Heritage In Times of Armed conflict. The International Legal Framework 
Revisited, str. 3
6 Vrdoljak, A., F.: Enforcement of restitution of cultural heritage through peace agreements, Selected Works, 
2012
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je představena například Úmluva o ochraně nemateriálního kulturního dědictví, Úmluva

o ochraně a podpoře kulturní diverzity nebo Úmluva o ochraně podvodního kulturního 

dědictví, protože se jedná o novátorské úmluvy, které se zaměřují na dílčí otázky ochrany 

kulturního dědictví. Budou zde uvedeny také smluvní nástroje, jejichž přijetí iniciovala Rada 

Evropy. 

Předmětem třetí kapitoly jsou aktéři a subjekty mezinárodní práva, kteří se podílejí 

na právo-tvorbě v oblasti kulturního dědictví a kteří zároveň aktivně iniciují a organizují 

záchranu konkrétních kulturních památek, jimž hrozí zničení, ztráta nebo jiná podoba 

znehodnocení. 

Čtvrtá kapitola se zabývá právními principy, které prostupují všemi úmluvami a jejich 

použitím v praxi. Největší pozornost je věnována zásadě společného zájmu lidstva a vztahu 

lidských práv a ochrany kulturního dědictví.

Pátá kapitola je zaměřena na otázku mezinárodní právní odpovědnosti přičitatelné státu 

a jednotlivci za zničení významné kulturní památky. V rámci této kapitoly jsou rozebrány 

některé zajímavé případy - zničení Bamjanských Buddhů v Afghánistánu v roce 2001 

nařízené talibanským režimem, likvidace památek na území bývalé Jugoslávie v rámci 

konfliktu v 90. letech minulého století nebo rabování Iráckého muzea v roce 2003. 

Poslední kapitola obsahuje shrnutí možností kontroly a řešení sporů v souvislosti 

s kulturním dědictvím.
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2. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY NA OCHRANU KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ LIDSTVA

Tato kapitola je rozdělena na třináct částí a každá část je věnovaná jednotlivým úmluvám, 

které spojuje tematika ochrany kulturního dědictví. Cílem kapitoly je představit 

nejvýznamnější mezinárodní právní nástroje týkající se ochrany kulturního dědictví. 

Nejznámější Úmluva o ochraně světového přírodního a kulturního dědictví není zdaleka 

jediným instrumentem mezinárodního práva, který se snaží chránit kulturní památky. Navíc 

poskytuje ochranu jen takovým památkám, které vykazují určitou míru „světovosti“. 

Organizace UNESCO a dále také Rada Evropy se aktivně zabývají problematikou ochrany 

kulturních aspektů našeho života a přijímají různé mezinárodně právní dokumenty na ochranu 

kulturního dědictví, ať architektonického nebo poměrně nově i např. nehmotného. 

Úmluvy v této kapitole jsou řazeny chronologicky podle toho, jak vstupovaly v platnost. 

Poslední kapitola je věnována Evropské unii a její činnosti v kulturní oblasti.

Ochrana kulturního dědictví je často předmětem dokumentů, které obsahují normy soft-law, 

tj. takové, které obecně postrádají návaznost na institut mezinárodněprávní odpovědnosti, 

což se projevuje především jejich neefektivností7 (např. Deklarace týkající se úmyslného 

zničení kulturního dědictví). 

Podle některých autorů také obecné mezinárodní právo veřejné obsahuje určité závazky 

obyčejového práva, které souvisí s ochranou kulturního dědictví. Původem těchto zásad 

je vědomí, že všeobecným předmětem zájmu mezinárodního společenství je ochrana a užívání 

kulturního dědictví lidstva a z tohoto pohledu tvoří předmět závazku charakteru erga omnes –

s funkcí veřejného zájmu. Pravdou ale je, že Mezinárodní soudní dvůr neměl zatím příležitost 

se k takové otázce vyjádřit.8

2.1 Definice pojmu kulturní dědictví lidstva

Na začátku je třeba osvětlit význam pojmu kulturní dědictví lidstva. Jedná se o pojem, 

o jehož obsahu existuje interpretační rozpor a dodnes nebyla přijata souhlasná definice 

ohledně jeho obsahu. Pojem dědictví je v obecném smyslu používán k odkázání na kulturní 

pozůstalost z minulosti, která je důkazem o lidské činnosti. Kulturní dědictví jsou ty věci 

                                               
7 Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné – obecná část, Nakladatelství Doplněk, 2002, str. 144
8 Francioni, F.: Au-dela de traites: l’emergance d’un nouveau droit coutumier pour la protection du patrimoine 
culturel, EUI Working Papers, 2008
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a místa, která jsou spojena s lidskou činností. Definice je velmi široká a zahrnuje domorodé 

i historické hodnoty.9 Vzrůstající všeobecný význam smluvních nástrojů týkajících 

se kulturního dědictví a stále se rozrůstající působnost tohoto termínu a oblastí, ve kterých 

je užíván, vyžadují skutečně použitelnou definici tohoto pojmu. Každé takové rozšíření 

působnosti s sebou nese mnohem komplexnější otázky týkající se povahy kulturního dědictví 

a konstrukce kulturní identity podstatně více než bylo původně zjevné. Existuje proto určité

nebezpečí, že příprava dalších mezinárodních úmluv, bude znamenat další rozšíření pojmu, 

aniž by byl zcela ujasněn skutečný smysl kulturního dědictví používaný ve stávajících 

textech. Je zcela běžným jevem, že každá úmluva nebo doporučení má svoji vlastní svébytnou 

definici napsanou pro ten který nástroj zvlášť a není možné získat všeobecnou definici 

přijatelnou pro použití v různých kontextech. Ačkoliv má každý smluvní nástroj svoji vlastní 

definici kulturního dědictví, která vyjmenovává nebo jinak popisuje předmět textu, 

neexistence všeobecně uznávané definice znamená, že tyto mohou být interpretovány pouze 

vnitřně bez odkazu na nějaký soubor zásad. Je sice pravda, že existuje jakási všeobecná 

představa, co vlastně kulturní dědictví je a není úplně obtížné určit smysl např. Úmluvy 

o nezákonném dovozu kulturních statků podle povahy kulturního dědictví, které chrání. 

Nicméně problém vzniká v okamžiku, kdy máme určit přesně rozsah významů zahrnutých 

do pojmu kulturní dědictví, jak jej používá mezinárodní právo, protože se rozrostly 

na mnohem užší definice obsažené v různých textech (příkladem je třeba Úmluva o 

nehmotném kulturním dědictví).

Podle Janet Blakeové patří mezi dva společné základní znaky kulturního dědictví, jak jej 

chápe mezinárodní právo, tyto:

1) jde o jakousi formu odkazu, který má být uchováván a předáván budoucím generacím a

2) existuje vazba na skupinovou identitu: 

- jako symbol kulturní identity určité skupiny (ať už celého národa nebo jen některých 

lidí),

- jako základní složka této skupinové identity.

Taková definice kulturního dědictví je poměrně strohá. Z tohoto pohledu není kulturní 

dědictví pouze hmotný objekt – ale celá škála asociací, které se spojují v daném předmětu 

nebo památce a které vlastně znamenají, že jsou součástí nějaké větší skupiny. Toto pojetí má 

své světlé i stinné stránky. Může vést k agresivnímu utvrzování národní nebo etnické identity, 

která může způsobit a dokonce podpořit ozbrojený konflikt, ve kterém se ničení kulturních 

                                               
9 Cultural heritage and the Law – Protecting immovable heritage in English-speaking countries of sub-Saharan 
Africa, ICCROM Conservation Studies, 2008, str. 116
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památek – symbolů kultury určité skupiny – často stává válečnou zbraní.10  Na druhou stranu 

může napomáhat k utváření pocitu sounáležitosti v rámci skupiny, ať už národní menšiny 

nebo třeba i skupiny k nadnárodnímu orgánu.

Smluvní nástroje Rady Evropy i organizace UNESCO ukazují, že rétorika týkající 

se kulturního dědictví vždy odráží politický pohled té které organizace. Proto koncept 

kulturního dědictví slouží mnoha účelům zároveň (kulturním, sociálním nebo politickým) 

a to je základ k pochopení jeho smyslu a důsledkům, které vycházejí z jeho využití 

v mezinárodním právu. Pro jednotlivce, národy nebo mezinárodní společenství existují 

nesporně výhody z rozvoje představy o kulturním dědictví a tvorby mezinárodní právní 

úpravy pro jeho ochranu. Pojem má bezesporu svůj význam v oblasti ochrany před zničením 

v průběhu válečného konfliktu, ochrany před nelegálním obchodem apod. Problém je ovšem 

ve skutečnosti, že toto jsou úzce mířené odpovědi na specifické otázky, které neposkytují 

prostou, všeobecně uznávanou definici kulturního dědictví a neumí rozlišit hlubší důsledky 

používaného konceptu. Právo mezinárodního kulturního dědictví se vyvinulo s nejistotou 

ohledně jasné povahy svého ústředního tématu a je založeno na souboru pravidel, která nejsou 

zcela ucelená.11

Manlio Frigo zdůrazňuje rozdíl mezi konceptem kulturní vlastnictví (cultural property) 

a širším konceptem kulturního dědictví (cultural heritage). První pojem se vyskytuje 

v Haagské úmluvě z roku 1954 i v jejím dodatku a také v Úmluvě o nezákonném obchodu 

s kulturními statky z roku 1970. V úmluvě UNIDROIT se hovoří o kulturních předmětech, 

i když je tím stále zjevně míněno totéž. Ostatní právní nástroje výslovně hovoří o „dědictví“, 

například téměř všechny úmluvy Rady Evropy nebo také Úmluva o světovém dědictví, 

Úmluva o podvodním kulturním dědictví, Úmluva o nehmotném kulturním dědictví nebo 

Deklarace UNESCO týkající se zničení kulturního dědictví. Je zjevné, že koncept kulturního 

dědictví, v porovnání s kulturním vlastnictvím je širší co do rozsahu, neboť se jedná o formu 

odkazu, jež má být uchovávána a předávána budoucím generacím, a proto zahrnuje 

i nemateriální kulturní prvky (zvyky, folklor apod.). Ochranu kulturního vlastnictví stanovují 

pravidla zakotvená ve výše zmíněných mezinárodních smlouvách o oběhu movitých věcí

(předměty, stavby umělecké, historické či archeologické povahy). Takové předměty lze 

považovat za podskupinu kulturního dědictví. Na druhou stranu z pohledu zemí 

kontinentálního práva ekvivalentem termínu kulturního vlastnictví určitě nejsou pouze 

                                               
10 Např. ničení symbolů buddhistické víry hnutím Talibán v Afghánistánu v roce 2001
11 Blake, J.: On defining the cultural heritage, International and Comparative Law Quarterly, 2000, str. 62-
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nemovitosti, ale také nehmotné či nemateriální věci. Obtížný může být samotný překlad 

termínu, neboť díky němu mnohdy dojde k mírnému pokřivení právního významu. 

Závěrem lze říci, že neexistuje všeobecně uznávaná definice ani kulturního dědictví ani 

kulturního vlastnictví právě proto, že každá mezinárodní smlouva užívá svoji vlastní definici 

těchto konceptů, aby lépe stanovila rozsah působnosti svých ustanovení. Vlastnictví

je užíváno jako ekvivalent pro předměty, památky, movitosti apod., zatímco „kulturní“ 

shrnuje přívlastky umělecký, historický, archeologický apod. koncepty kulturního dědictví 

a kulturního vlastnictví lze považovat za rovnocenné v tom, že oba pojmy jsou neúplné a musí 

se spoléhat na jiné neprávní obory (historie, umění atd.) aby mohly určit svůj případný obsah. 

Různé smluvní nástroje pracují s různými kritérii – časem, důležitostí, hodnotou, přesným 

výčtem… je všeobecná tendence, že je využíván jeden nebo druhý pojem, ale nikdy oba 

současně. Kulturní dědictví je spíše abstraktní a ideální koncept, zatímco kulturní vlastnictví 

je více konkrétní, a jedině skrze ochranu materiálního projevu kultury lze dosáhnout hlavního 

cíle – ochrany kulturního dědictví.12

2.2 Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu

Válečné konflikty jsou dodnes významnou příčinou zničení důležitých kulturních památek. 

Jejich masivní ničení v průběhu druhé světové války vedlo mezinárodní organizaci UNESCO 

v roce 1954 k přijetí Haagské Úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu 

(The Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict). 

V současné době čítá 12613 smluvních stran. 

Smluvní státy se v ní zavazují chránit movité i nemovité kulturní statky před následky 

možného ozbrojeného konfliktu přijímáním různých opatření; např. přípravou inventářů, 

pohotovostních plánů, skrýváním movitých statků, určením kompetentních orgánů 

zodpovědných za jejich ochranu, zakládáním speciálních armádních jednotek pověřených 

stejným úkolem. Státy musí respektovat kulturní vlastnictví na vlastním území ale i na území 

jiných smluvních států a zabránit jakémukoliv ničivému aktu proti nim. Zřizuje 

se mezinárodní rejstřík kulturního vlastnictví pod zvláštní ochranou. Strany se také zavazují 

propagovat Úmluvu v rámci laické i odborné veřejnosti.14

                                               
12 Frigo, M.: Cultural property v. cultural heritage: A “battle of concepts” in international law?, 2004, str. 367-
377
13 http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13637&language=E
14http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=35744&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Na rozdíl od Úmluvy o světovém dědictví poskytuje tato smlouva ochranu pouze kulturním 

památkám během ozbrojeného konfliktu, na druhou stranu nepokrývá pouze kulturní dědictví 

výjimečné světové hodnoty. První Protokol z roku 1954 k této Úmluvě obsahuje povinnost 

vrátit movité kulturní statky na černo exportované z okupovaného území. Druhý Protokol 

z roku 1999 obsahuje úpravu zvýšené ochrany určitých kulturních památek.15

2.2.1 Obsah Úmluvy

Úmluva definuje kulturní statky následovně:

„a) statky movité i nemovité, které mají velikou důležitost pro kulturní dědictví národu, jako

památky architektonické, umělecké nebo historické, a to náboženské i světské; 

archeologická naleziště, stavební celky, které samy o sobě jsou historicky nebo umělecky 

zajímavé; umělecká díla, rukopisy, knihy nebo jiné předměty významu uměleckého, 

historického nebo archeologického; jakož i vědecké sbírky a důležité sbírky knih, archiválií 

nebo reprodukcí statku výše uvedených;

b) budovy, jichž hlavním a skutečným určením jest uchování a vystavování movitých 

kulturních statku vymezených v bodě a), jako musea, veliké knihovny, archivy, jakož i kryty 

určené za ozbrojeného konfliktu pro úschovu movitých kulturních statku vymezených v bodě 

a);

c) střediska zahrnující značný počet kulturních statku, jež jsou vymezeny v bodech a) a b), 

řečená "střediska kulturních památek".16

Poskytuje tedy velice rozsáhlou definici kulturních statků. Zahrnuje rukopisy, sbírky knih 

i archivy, stejně tak jako budovy, velké knihovny nebo archivy a úkryty, ve kterých mohou 

být tyto předměty uchovávány v době válečného konfliktu.17

Na druhou stranu definice kulturního statků vázaná na hmotné dědictví v této Úmluvě 

je užší než definice kulturního dědictví. Proto se může stát, že duchovní místa, jako jsou místa 

tradičních obřadů nebo rituálů, které by mohly dostát definice Úmluvy o světovém dědictví, 

nejsou ani movitým nebo nemovitým majetkem ani archeologickým nalezištěm podle 

Haagské úmluvy a proto se na ně její ochrana nevztahuje.

                                               
15Carducci, G.: The 1972 World Heritage Convention in the Framework of other UNESCO Conventions on 
Cultural Heritage v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. 
vydání, Oxford University Press, 2008, str. 366-370
16 Článek 1 Haagské úmluvy
17 Zgonjanin S.: The Prosecution of War Crimes for the Destruction of Libraries and Archives during Times of 
Armed Conflict, Libraries & Culture, Vol. 40, No. 2 (2005), str. 131
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Úmluva rozlišuje ochranu obecnou a zvláštní. V souvislosti s obecnou ochranou jsou 

smluvní strany povinny již v době míru připravovat zabezpečení kulturních statků na vlastním 

území proti předvídatelným účinkům ozbrojeného konfliktu vhodnými opatřeními. Strany 

musí šetřit kulturní statky na svém nebo území ostatních členů a nedopustit, aby se jich 

(včetně různých ochranných zařízení a jejich ochranných pásem) používalo pro účely, které 

by za ozbrojeného konfliktu mohly tyto statky vystavit zničení či poškození a zdržet se všech 

nepřátelských činů vůči nim. Jedinou výjimkou z této povinnosti je případ, kdy vojenská 

nezbytnost takovou odchylku naléhavě vyžaduje. Vzhledem k tomu, že není taková situace 

v úmluvě nijak přesně definována ani upravena, je pochopitelné, že její vágnost byla 

a je předmětem značné kritiky a diskuze. Strany musí také zakázat, předcházet, a pokud to 

bude nezbytné, zastavit každé rozkrádání, loupení, zpronevěřování kulturních statků, 

a veškeré projevy vandalismu. Zavazují se, že nebudou zabírat movité kulturní statky na 

území jiné strany. V tomto případě není žádná výjimka stanovena. Objekty pod obecnou 

ochranou mohou nést odlišující modro-bílý štít (viz. příloha č. 1).18Sporné na mezinárodním 

poli je právě ustanovení článků týkajících se označování určitých budov a monumentů 

poznávacím znakem Úmluvy. Podle těchto článků mají smluvní státy označovat tímto znakem 

nemovité kulturní statky pod zvláštní ochranou, transporty kulturních statků v rámci této 

ochrany a improvizované kryty. Všechny tyto případy se vztahují k době války, 

ale z praktických důvodů je vhodnější příprava označení již v době míru. Úmyslné ničení 

takto označeného kulturního vlastnictví může za jistých okolností způsobit vážné porušení 

mezinárodního humanitárního práva. Neblahým aspektem tohoto ustanovení je, že často vede 

smluvní strany k úmyslnému neoznačení svých kulturních statků ze strachu, že tak vlastně 

poskytnou nepříteli „seznam cílů k ničení“.19Zneužití symbolu totiž mnohdy vede protistranu 

lépe určit a zaměřit cíl, který má pro jejich souputníka hodnotu. Například v konfliktu mezi 

Jugoslávskou armádou, Chorvatsko označilo ještě před vypuknutím konfliktu v roce 1991 

mnoho svých nemovitých kulturních památek modrým štítem. Po válce oznámilo, 

že Jugoslávci úmyslně mířili na označené objekty, včetně starého města v Dubrovníku, který 

je na Seznamu UNESCO.20

Podle článku 8 může být zvláštní ochrana udělena omezenému počtu krytů určených 

pro úschovu movitých kulturních statků, středisek kulturních památek a jiných nemovitých 

                                               
18 Techera E., J.: Protection of cultural Heritage In Times of Armed conflict. The International Legal Framework 
Revisited, str. 6-10
19 Hladik, J.: Marking of cultural property with the distinctive emblem of the 1954 Hague Convention for the 
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 2004
20 Milligan, A.: Targeting Cultural Property: The Role of International Law, Journal of Public and International 
Affairs, 2008, str. 100
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kulturních statků veliké důležitosti, jestliže: a) jsou v dostatečné vzdálenosti od velikého 

průmyslového střediska a od jakéhokoli důležitého vojenského objektu představujícího citlivý 

bod, a b) se jich neužívá pro vojenské účely. Statek je pak zanesen do Mezinárodního rejstříku 

kulturních statků pod zvláštní ochranou. Smluvní strany nesmí použít takové statky nebo 

jejich okolí použít k vojenským účelům (jako kryt např.) a musí se zdržet jakéhokoliv 

nepřátelského činu vůči nim. Jedinou výjimkou této imunitě jsou okolnosti naléhavé vojenské 

nezbytnosti, pokud trvá. Této ochrany nebylo doposavad příliš využíváno, především kvůli 

přísným požadavkům a praktickým problémům spojeným s registrací. Navíc znění článku 

nepovoluje ochranu budovám, které by sice strany chránit chtěly, jako například významná 

muzea a galerie, ale jsou umístěny v centru města nebo v blízkosti důležité infrastruktury. 

Z tohoto důvodu většina kulturních statků zůstává chráněna pouze obecnými ustanoveními 

úmluvy. Hlavním problémem tohoto režimu je, že schází ona definice vojenské nezbytnosti 

a z toho důvodu velmi záleží na interpretaci každého jednotlivého státu. Státy často používají 

vojenskou nezbytnost jako obranu k prakticky jakémukoli poškození kulturních statků.

Smluvní strany se zavazují, že již v době míru připraví své vojsko tak, aby mělo úctu 

ke kultuře a kulturním statkům všech národů. V úmluvě už ale bohužel nenajdeme žádné 

požadavky na vzdělání civilistů. Jednoznačným nedostatkem je neustanovení smluvního 

orgánu, který by úmluvu implementoval a který by pravidelně zasedal. Úmluva pouze 

obsahuje povinnost aspoň jednou za 4 roky informovat Generální ředitelství UNESCO. 

Smluvní strany mohou také zažádat o technickou asistenci ze strany UNESCO. Implementace 

je povinností každého člena zvlášť a záleží tedy čistě na jeho politické vůli. Smluvní strany 

musí učinit všechny nezbytné kroky, aby byly bez zřetele na státní občanství stíhány 

a trestním nebo kázeňským sankcím podrobovány osoby, které porušily Úmluvu. I toto 

ustanovení ovšem pouze vyžaduje, aby taková akce proběhla v rámci běžné národní trestní 

odpovědnosti. Porušení nejsou pokládána za mezinárodní válečné zločiny, a proto neexistuje 

mechanismus, který by je dovolil stíhat před mezinárodním tribunálem – Mezinárodním 

soudním dvorem nebo Mezinárodním trestním soudem. 21

2.2.2 První dodatkový protokol (1954)

První dodatkový protokol řeší především dobu okupace a stanovuje, že členové musí 

zabránit vývozu kulturních statků z okupovaného území, zadržet všechny kulturní statky 

                                               
21 Techera E., J.: Protection of cultural Heritage In Times of Armed conflict. The International Legal Framework 
Revisited, str. 6-10
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importované na jeho území z okupovaného území a vrátit zadržené statky jakmile skončí 

nepřátelství. 

Dále stanovuje platby pro následné držitele kulturních statků za podmínek, že majetek 

získali v dobře víře. Toto řešení poskytuje schéma kompenzací pro nevinnou třetí stranu, která 

získala ukradené kulturní statky, které mají být navráceny.22

2.2.3 Druhý dodatkový protokol (1999)

Druhý dodatkový protokol byl připraven s cílem zrevidovat a posílit Haagskou úmluvu 

a vyřešit její nedostatky, které byly popsány výše. Protokol upřesňuje definici vojenské 

nezbytnosti, zjednodušuje proces udělování zvláštní ochrany (která je zde označována nově 

jako zvýšená), stanovuje trestní odpovědnost jednotlivců a zakládá výkonný orgán úmluvy -

Výbor pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, jehož úkolem je ukládat 

zvýšenou ochranu, pokud o to členský stát požádá a pokud památka splňuje určité podmínky. 

Zvýšenou ochranu lze uznat pokud (a) se jedná o kulturní dědictví nejvyššího významu 

pro lidstvo, (b) je chráněn odpovídajícími vnitrostátními právními a administrativními 

opatřeními, která uznávají výjimečnou kulturní a historickou hodnotu a zajišťují nejvyšší 

úroveň ochrany; (c) není využíván pro vojenské účely nebo k zaštítění vojenských objektů 

a strana, která má tento kulturní statek pod kontrolou, učinila prohlášení, že takto využíván 

nebude. Jednodušší proces uznání zvýšené ochrany má tedy za cíl zajistit, aby bylo chráněno 

více kulturních statků na tomto vyšším stupni.

Protokol také ukládá povinnost připravit národní inventáře a vytvořit pohotovostní plán. 

Všechny movité kulturní statky musí být odstraněny z oblastí, které lze lehce zničit nebo musí 

být zajištěna odpovídající ochrana takových statků přímo na místě. Je třeba určit kompetentní 

orgány, které budou zodpovídat za ochraňování kulturních statků. Útočící strana musí učinit 

všechna dostupná preventivní opatření při výběru cílů k útoku a zajistit, aby předměty, které 

by mohly být napadeny, nebyly chráněnými kulturními statky. Pokud by se jednalo o takový 

statek, musí od útoku zcela ustoupit. Zdržet se je třeba i v případě, že by útok zjevně mohl 

způsobit náhodné poškození kulturních statků chráněných podle článku 4 Úmluvy, které by 

bylo nepřiměřené konkrétní a přímé očekávané vojenské výhodě. 

Nejvýznamnější změnou je článek 6, který zpřesňuje podmínky a okolnosti tzv. vojenské 

nezbytnosti. Dle nového článku se lze od závazků chránit kulturní statky odchýlit, pouze 

pokud je kulturní statek svou funkcí přeměněn na vojenský cíl a není jiná reálná možnost 

                                               
22 Techera E., J.: Protection of cultural Heritage In Times of Armed conflict. The International Legal Framework 
Revisited, str. 6-10
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získání obdobné vojenské výhody, jakou nabízí zaměření nepřátelského aktu proti tomuto cíli; 

rozhodnutí odvolat se na naléhavou vojenskou nezbytnost může učinit pouze velící důstojník, 

v případě útoku musí být vydáno účinné předchozí varování, kdykoli to okolnosti dovolí. 

Zvláštní status ztratí kulturní statek v případě, že bude přeměněn na vojenský cíl. Ten je 

definován jako objekt, který svou povahou, umístěním, účelem nebo použitím představuje 

účinný příspěvek k vojenským akcím a jehož celkové nebo částečné zničení, obsazení nebo 

neutralizace poskytuje za daných okolností zjevnou vojenskou výhodu. 

Hlava 4 Protokolu obsahuje ustanovení o trestní odpovědnosti a jurisdikci. Porušení 

protokolu znamená spáchání trestného činu, který je objektem universální jurisdikce. Stát 

bude muset takové činy stíhat a případné zločince za účelem stíhání vydat.

Výbor na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu je orgán, který má na starosti 

vytváření směrnic k implementaci protokolu, zadávání, pozastavování, rušení a udržování 

seznamu kulturních statků pod zvýšenou ochranou. Také má za úkol pravidelně informovat 

členy. Vše v souladu s Generálním ředitelstvím UNESCO. Novinkou je i členství zástupců 

různých nevládních organizací.

Protokol také vybízí strany k šíření informací o hodnotách kulturního dědictví a k vytváření 

různých vzdělávacích programů. 

Všechna tato ustanovení se snaží vytvořit podmínky pro lepší mechanismus vymáhání. 

Protokol se vztahuje rovněž na ne-mezinárodní ozbrojené konflikty, tudíž by spadal 

i na situace občanských válek a nepokojů. Protokol nicméně stále obsahuje (byť 

zrevidovanou) onu vojenskou nezbytnost a jeho slabinou je zcela jistě i fakt, že nezavazuje 

nečlenské státy (což je samozřejmé).23

Efektivita Haagské konvence je velmi rozporuplná. Ačkoliv ji podepsalo velké množství 

států a to včetně jejich protokolů, nezískala si na svou stranu dva velké hráče: Spojené státy 

a Velkou Británii. USA vyjádřily svůj nesouhlas ve vztahu k užití jaderných zbraní v tom, 

že tyto zbraně jsou nerozlišující a USA by nebyly schopny zaručit ochranu kulturních statků 

v případě jejich použití. Je tedy logické, že i Velká Británie – stát s jadernými zbraněmi -

sdílela stejnou obavu a také neratifikovala.24 Spojené státy konvenci nakonec ratifikovaly až 

13. března 2009, Británie dodnes nikoliv.

                                               
23 Techera E., J.: Protection of cultural Heritage In Times of Armed conflict. The International Legal Framework 
Revisited, str. 12
24 Milligan, A.: Targeting Cultural Property: The Role of International Law, Journal of Public and International 
Affairs, 2008
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Úmluva spolu s prvním protokolem byla pro ČR vyhlášena pod č. 94/1958 Sb. a její druhý 

Protokol byl vydán pod č. 71/2007 Sb. m. s.25

2.3 Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, 

vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků

Šestnáct let po přijetí Haagské úmluvy se mezinárodní společenství rozhodlo přijmout 

mezinárodní smlouvu, která se zabývá problematikou nelegálního obchodu s cennými 

kulturními předměty. Smyslem a cílem bylo rozšířit ochranu kulturních památek na rychle 

se rozšiřující problém, který významně přitahuje mediální, diplomatickou a právní pozornost. 

V roce 2010 oslavila tato úmluva čtyřicetileté výročí své existence.26

2.3.1 Případ Lýdského pokladu

Belize, Mali, Peru, Pákistán a v nedávné době především Irák a Afghánistán byly 

a jsou častými obětmi nelegálního obchodu s národním kulturním dědictvím. Pozadu ale 

nezůstávají ani vyspělé evropské státy jakými jsou Španělsko, Řecko, Itálie či Německo. 

Zajímavým příkladem z praxe je případ Lýdského pokladu, který byl odcizen a znovu objeven 

v jednom z nejprestižnějších muzeí na světě.

V polovině 60. let minulého století byla vykradena mohyla v Usackém regionu v západním 

Turecku. Bylo odcizeno cca 360 zlatých a stříbrných objektů z 6. stolení před Kristem. Poklad 

mezi roky 1966 až 1970 získalo Metropolitní muzeum v New Yorku. Turecká vláda následně 

předstoupila před americký soud, aby získala zpět své sbírky. Muzeum vytrvale odmítalo 

poklad Turecku vrátit, a to i přesto že v průběhu soudního procesu bylo zjištěno, že vedení 

opravdu znalo skutečný původ kradeného pokladu. Podle muzejních dokladů, které musely 

být předloženy soudu v roce 1987, bylo zjištěno, že kurátoři spolehlivě věděli, odkud nálezy 

pocházejí, ačkoliv byly vystaveny mimo stálou expozici do roku 1984 pod záměrně 

zavádějícím popiskem „Poklad Východního Řecka“. Turecká republika podala žalobu v roce 

1987, načež se Muzeum snažilo využít námitky promlčení. Soud tuto námitku zamítl s tím, 

že muzeum mělo vynaložit náležitou péči při pořizování pokladu. To umožnilo stranám sporu 

podstoupit předsoudní nalézací řízení a tak si vyžádat a prověřit dokumentaci druhé strany. 

Když byla předložena již zmíněná dokumentace, muzeum urovnalo spor mimosoudně 

                                               
25http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/spoluprace-ministerstva-kultury-s-unesco-44230/
26 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movable-heritage-and-museums/illicit-traffic-of-cultural-
property/
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a předmětné cennosti byly vráceny Turecku. Je ale znepokojivé, že nikdo z vedení muzea 

nebyl za svůj přístup propuštěn nebo jinak potrestán, přestože všichni prokazatelně znali 

nelegální původ pokladu.27

Protože movité kulturní statky nejsou spjaty s žádným územím, nemohou být ani dokonale 

chráněny státními hranicemi. Za pomoci nejrůznějších nejmodernějších prostředků, 

překupníci památek provádí velmi náročné operace, aby odcizili předměty, které pak přímo 

nebo nepřímo exportují to vybraných zemí, kde pak inkasují horentní sumy od chtivých 

kupců. Mezinárodní černý trh s vzácnými kulturními statky je proto významným faktorem, 

který ohrožuje kulturní dědictví na celém světě. Národní legislativa se v boji proti tomuto 

nepříteli neobejde bez zahraniční spolupráce a mezinárodního společenství vůbec.28

V roce 1970 organizace UNESCO podpořila přijetí Úmluvy, která se tuto otázku pokouší 

řešit. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu 

vlastnictví kulturních statků (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 

Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property) ukládá smluvním 

stranám četná preventivní opatření (především tvorbou inventářů, zákonů, exportních 

certifikátů) a zavádí různé mechanismy k získání odškodnění. Za určitých podmínek, 

je zde povinnost vrátit neinventarizované kradené kulturní vlastnictví skrze diplomatické 

cesty.29 Úmluvu k dnešnímu dni podepsalo 123 stran, vešla v platnost 24. dubna 1972.30

Bohužel nezákonný obchod s kulturními statky často znamená porušení práv nestátními 

subjekty, jakými jsou jednotlivci nebo různé skupiny. Ačkoliv jsou smluvními stranami i 

velké a důležité státy, které mají vůli representovat tyto zájmy na diplomatické úrovni, je tato 

Úmluva stále neefektivní. Krátce po jejím dokončení Valné Shromáždění přijalo první 

Resoluci o restituci uměleckých děl do zemí, které jsou obětmi vyvlastnění, 

což vytvořilo rámec pro založení Mezivládního výboru pro podporu návratu kulturních statků 

do svých zemí původu nebo jeho restituce v případě nezákonného přivlastnění

(Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries 

of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation - IGC). Původním mandátem 

                                               
27 Neil Brodie and Colin Renfrew: Looting and the World’s Archaeological Heritage:The Inadequate Response, 
str. 346-350
28 Vrdoljak A. F.: Human rights and illicit trade in cultural objects, Selected Works, str. 1
29Carducci, G.: The 1972 World Heritage Convention in the Framework of other UNESCO Conventions on 
Cultural Heritage v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. 
vydání, Oxford University Press, 2008, str. 370-371
30 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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výboru bylo mírumilovně urovnávat spory týkající se pohybu kulturních statků. V roce 2005 

byly jeho stanovy rozšířeny o mediaci a konciliaci jakožto způsobů urovnávání sporů. 31

2.3.2 Obsah

Úmluva zdůrazňuje národní charakter kulturního dědictví a nechává členské státy 

si samostatně určit jeho zvláštní rozsah. Obsahuje velice detailní seznam položek kulturních 

statků, mimo jiné i prvotisků, starých knih a listin, publikací mimořádného významu 

samostatných nebo v rámci sbírky, do archivů zahrnuje také zvukové, fotografické 

a kinematografické archivy.32 Nejsou opomenuty ani staré hudební nástroje nebo více než sto 

let starý nábytek, známky, kolky apod.

Definice v čl. 1 této Úmluvy je pravděpodobně nejčastěji obecně přijímanou definicí 

kulturního vlastnictví. Obsahuje seznam kategorií chráněných předmětů, nicméně nechává 

stranám úmluvy prostor jednotlivé položky blíže specifikovat tak, že státy mohou definici 

zúžit. Je zde zdůrazněn vlastnický aspekt kulturních předmětů, ale je také patrná souvislost 

s kulturním kontextem – historií, literaturou apod. Představení kulturního významu nicméně 

nejde příliš daleko kvůli předpojatosti ohledně vztahu národních států ke kulturnímu 

vlastnictví. Státy jsou dle úmluvy jedinými kompetentními subjekty, které mohou určit tento 

bližší obsah. Definice nijak nepomýšlí na určení kulturních předmětů třeba domorodým 

obyvatelstvem. Státně centralistický element je také zjevný v tom, že kulturní význam 

předmětů určuje: …důležitost pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo 

vědu, nikoliv důležitost pro kulturní identitu lidí nebo skupinu.33

Úmluva poskytuje trojí ochranu:

a) Preventivní opatření – především jde o tvorbu inventářů, exportních osvědčení, monitoring 

obchodu, ukládání sankcí a vytváření vzdělávacích kampaní. Členské státy mají v souladu 

s národní legislativou učinit nutná opatření, aby ochránily muzea a jim podobné instituce 

na svém území před získáváním kulturních statků z jiných států, které byly nezákonně 

exportovány. Státy musí zakázat import kulturních statků ukradených z muzea anebo z jiné 

náboženské nebo světské veřejné památky nebo podobné instituce v jiném členském státě 

s tím, že takové statky mají být zdokumentovány v platném inventáři té které instituce.

                                               
31 Vrdoljak A. F.: Human rights and illicit trade in cultural objects, Selected Works
32 Zgonjanin S.: The Prosecution of War Crimes for the Destruction of Libraries and Archives during Times of 
Armed Conflict, Libraries & Culture, Vol. 40, No. 2 (2005), str. 131
33 Mastalir, R. W.: A Proposal for Protecting the “Cultural” and ”Property” Aspects of Cultural Property Under 
International Law, Fordham International Law Journal, Vol. 16, 1992, str. 1040-1042



22

b) Restituční opatření – státy mají na žádost států původu učinit vhodné kroky k poskytnutí 

náhrady a navrácení takového importovaného kulturního statku s tím, že žádající stát má 

zaplatit kompenzaci osobě, která získala statek v dobré víře nebo osobě, která je platným 

držitelem takového majetku. Žádosti o náhradu a navrácení se mají činit diplomatickou 

cestou. Toto důležité ustanovení pokrývá pouze inventarizované předměty odcizené 

z muzea, náboženské nebo sakrální veřejné památky nebo podobné instituce (netýká se tedy 

odcizených předmětů ze soukromých objektů). Dle článku 13 se členské státy zavazují 

v rámci zákonodárství každého státu, že a) zabrání všemi vhodnými prostředky takovým

převodům vlastnictví kulturních statku, jež směrují k usnadnění nedovoleného dovozu 

a vývozu těchto statku; b) zajistí, aby jejich příslušné instituce spolupracovaly k usnadnění 

co nejrychlejšího navrácení nedovoleně vyvezených kulturních statku jejich zákonnému 

majiteli; c) umožní akce k nalezení ztracených nebo odcizených kulturních statku prováděné 

zákonným majitelem nebo z jeho pověření; d) uznají nezadatelné právo každého členského 

státu této úmluvy označit a prohlásit za nezcizitelné určité kulturní statky, které nesmějí být 

z tohoto titulu vyvezeny, a budou působit k tomu, aby příslušný stát mohl tyto statky dostat 

zpět v případech, kdy už byly vyvezeny.

c) Rámec mezinárodní spolupráce - ačkoliv myšlenka posílení spolupráce mezi státy 

je přítomná skrze celou úmluvu, v případě že kulturní dědictví je v ohrožení plenění nebo 

drancování, článek 9 stanovuje možnost zvláštních opatření jakými je výzva k dovozním 

nebo vývozním kontrolám34: „Každý členský stát této úmluvy, jehož kulturní dědictví 

je ohroženo loupeží archeologických nebo národopisných materiálu, se muže obrátit 

na ostatní členské státy, jichž se taková činnost týká. Členské státy této úmluvy se zavazují 

zúčastnit se za těchto okolností každé mezinárodní dohodnuté akce směrující ke stanovení 

a provedení nezbytných konkrétních opatření, včetně kontroly vývozu, dovozu 

a mezinárodního obchodu s kulturními statky, jichž se to týká. Do doby dosažení takové 

dohody každý stát, jehož se to týká, přijme v možné míře prozatímní opatření k zabránění 

nenahraditelných škod, které by mohly vzniknout na kulturním dědictví žádajícího státu“.

Úmluva ovšem neobsahuje žádná přímo závazná ustanovení ohledně řešení vzniklých 

sporů. Jazyk celého textu je dosti vágní, pravděpodobně ve snaze získat co nejvíce signatářů. 

                                               
34 Legal and Practical Measures Against Illicit Trafficking in Cultural Property, UNESCO HANDBOOK, 2006, 
str. 10-11
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Její slabinou je také nedostatek ochrany pro držitele předmětů v dobré víře – i z tohoto 

důvodu ji nepodepsalo například Japonsko.35

Česká republika publikovala úmluvu jako Vyhlášku Ministerstva zahraničních věcí 

č. 15/1980 Sb., o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu 

a převodu vlastnictví kulturních statků.

  2.4 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

V průběhu 40-ti let své existence se stala Úmluva o ochraně světového kulturního 

a přírodního dědictví (Convention concerning the Protection of the World Cultural and 

Natural Heritage) poměrně účinným nástrojem pro ochranu památek, jež mají pro lidstvo 

výjimečný význam. Důkazem je trvalý nárůst jejích smluvních stran (190)36 a vlastnictvích 

zapsaných na Seznam světového dědictví (962)37. Viditelnost systému ochrany památek 

a pozitivní věhlas Úmluvy k tomu jistě přispěl. Více než na závazky stran se Úmluva 

zaměřuje na práva smluvních států, a proto strany především těží z jejich výhod. Nicméně 

tento nebývalý úspěch samozřejmě doprovázejí některé nedostatky. Většina z nich je 

způsobena obecně přijímanou myšlenkou 70. let, kdy stále silně převládal koncept státní 

suverenity a kdy byla Úmluva přijata. Většina států v té době si nepřála akceptovat myšlenku, 

že by nejdůležitější památky přírodního a kulturního dědictví na území v jejich jurisdikci 

mohly být předmětem mezinárodního dohledu ve jménu obecného zájmu lidstva do té míry, 

že by to dokázalo narušit jejich plnou místní kontrolu. Proto, ačkoliv je Úmluva protkána 

ideou obecného zájmu lidstva, zůstává podmíněna státní suverenitou. Jakékoliv akce, které 

iniciují orgány Úmluvy, jsou podmíněny předběžným souhlasem dotyčného státu. Státy musí 

souhlasit se zápisem památky na Seznam, což samo o sobě oslabuje smysl Úmluvy, protože 

samotný souhlas státu není objektivním měřítkem rozhodujícím o tom, zda má vlastnictví 

skutečně výjimečnou světovou hodnotu. Nedostatek souhlasu s nominací vlastně 

způsobuje nemožnost použít záchranné akce této památky, kterou může mezinárodní 

společenství zcela jednoznačně považovat za dědictví mimořádně světové hodnoty. To může 

být problém nejen v době válek, ale i v době míru. Souhlas státu je nutný i pro poskytnutí 

mezinárodní pomoci, což je téměř nelogické s ohledem na různé možné situace, kdy stát může 

                                               
35 Fox, C.: The UNIDROIT Convention on stolen or illegally exported cultural objects: an Answer to the World 
problem of illicit trade in cultural property, 1993, str. 251
36 http://whc.unesco.org/en/statesparties
37 http://whc.unesco.org/en/list
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zcela jednoznačně odmítnout spolupracovat. Dalším nedostatkem Úmluvy je to, že se opět 

zaměřuje pouze na oblasti, které podléhají suverenitě nějakého státu. Vylučuje tak určitá 

sporná území či mezinárodní mořské oblasti (na druhou stranu jsou mořské oblasti v praxi na 

Seznam aktivně zapisovány, v roce 2010 jich bylo již 4338). Časem se také ukázalo, že některé 

státy nesouhlasí s tím, že zápis do Seznamu světového dědictví v nebezpečí není podmíněn 

jejich souhlasem. Je též zřejmé, že Úmluva poskytuje ochranu pouze těm památkám, které 

jsou zapsány na Seznam. Ačkoliv její článek 12 vybízí k ochraně 

i nezapsaných památek, praxe ukázala, že je toto ustanovení příliš měkké. Dalším 

nedostatkem Úmluvy je určitá míra nejednoznačnosti, která provází hodnocení v tom, které 

památky mají „výjimečnou světovou hodnotu“. Měřítka, která se užívají, jsou často 

neobjektivní a nepokrývají tak kulturní a přírodní rozmanitost všech památek. Navíc lze 

sledovat i jev, kdy především vyspělé státy díky svým technickým a ekonomickým 

možnostem dokázaly prosadit na Seznam více svých památek než státy rozvojové (viz. 

příloha č. 2). Samozřejmě se výbor snaží vytvořit systém, který má pomoci rozvojovým 

státům zlepšit jejich efektivní účast na Úmluvě. Na druhou stranu je zjevné, že není možné 

očekávat, že bude světové dědictví rozprostřeno po zeměkouli homogenně.39

Kriticky se na úmluvu dívají různí autoři nebo odborná veřejnost například někteří správci 

národních parků v USA, kteří považují umístění přírodního parku na seznam přírodního 

světového dědictví za zcela nadbytečný a v některých případech i za škodlivý (jako byl 

například zápis Národního parku Yellowstone na Seznam světového dědictví v nebezpečí 

v letech 1995-2003), podle nich totiž národní právo USA poskytuje nejvyšší stupeň ochrany,

a to, jak se šíří informace o zápisu na seznam dědictví v nebezpečí, může vést k zmatení 

veřejnosti. Ne všichni ovšem sdílí tento názor a mnozí ji považují za sjednocující sílu v boji 

proti regionálním a národním tlakům v ochraně určitých památek. V konečném důsledku, 

úmluva přináší minimum nevýhod a zároveň mnoho filosofických a praktických důvodů, proč 

se jí účastnit.40

                                               
38 Navigating the Future of Marine World Heritage Results from the first World Heritage Marine Site Managers 
Meeting Honolulu, Hawaii, 1-3 December 2010, World Heritag Papers 28
39Francioni, F., Lenzerini F.: The Future of the World Heritage Convention: Problems and Prospects v komentáři 
Francioni, F. a kol.:  The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 
2008, str. 401-409
40Hazen H.: “Of outstanding universal value”: The challenge of scale in applying the World Heritage Convention 
at national parks, Geoforum, Elsevier Ltd. 2007, str. 262-263
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2.4.1 Vývoj

Myšlenka vytvořit mezinárodní ochranný rámec pro kulturní a přírodní dědictví 

se formovala již po první světové válce. Původní návrhy měly za cíl chránit přírodní a 

kulturní složky odděleně, ale časem byly propojeny „Úmluvou o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví“. 

Významným impulsem k vypracování Úmluvy se stal proslulý případ provázející výstavbu 

Asuánské přehrady v Egyptě. Rozhodnutí vybudovat přehradu, která by zaplavila údolí 

s vzácnými chrámovými komplexy Abu Simbel a Philae, vzbudilo patřičný zájem 

mezinárodního společenství. V roce 1959 UNESCO zahájilo mezinárodní kampaň na jejich 

záchranu. Archeologický výzkum v oblastech, které měly být zaplaveny, zrychlil a chrámy 

byly rozřezány tak, aby bylo možné je přemístit na bezpečné místo a následně znovu sestavit. 

Kampaň za 80 milionů dolarů byla financována zhruba 50 státy. 41  Nedlouho poté 

následovaly další záchranné akce, z nichž nejznámější je záchrana Benátek a Florencie během 

záplav v roce 1966. Z těchto událostí bylo zřejmé, že podobné situace není možné 

do budoucna efektivně řešit na základě vnitrostátních právních předpisů, ale je třeba vytvořit 

mezinárodní právní rámec umožňující pomoc v obdobných případech.42 Idea propojit ochranu 

kulturních a přírodních památek výjimečné hodnoty byla poprvé vyjádřena v roce 1965 

ve Washingtonu během konference v Bílém domě v návrhu „Svěřenectví světového dědictví“ 

(World Heritage Trust).43 V roce 1971 byl v rámci organizace UNESCO představen návrh 

dokumentu s názvem „Mezinárodní ochrana památek, skupin budov a míst celosvětové 

hodnoty“ (International Protection of Monuments, Groups of Buildings and Sites of Universal 

Value) a později téhož roku Světový svaz ochrany přírody (International Union for 

Conservation of Nature) vypracoval návrh „Úmluvy na ochranu světového dědictví“ 

(Convention for the Conservation of the World’s Heritage). Na schůzce zvláštní komise 

vládních expertů (Special Committee of Government Experts) UNESCO byly oba tyto návrhy 

upraveny a spojeny k vytvoření draftu „Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního 

dědictví“. Přijetí doplněného návrhu podpořila Konference OSN o lidském životním prostředí 

ve Stockholmu svým doporučením.44 Dne 16. listopadu 1972 během 17. zasedání Generální 

                                               
41World Heritage Information Kit, World Heritage Information Centre, 2008, str. 7
42Francioni, F.: The Preambule v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A 
Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 13
43World Heritage Information Kit, World Heritage Information Centre, 2008, str. 7
44Van Heijnsbergen, P.: International Legal Protection of Wild Fauna and Flora, 1. vydání, IOS Press, 1997, str. 
26-27
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konference UNESCO pak došlo k jejímu konečnému podepsání. Úmluva vstoupila v platnost 

dne 17. prosince 1975.45 V roce 1978 bylo na Seznam světového dědictví zapsáno prvních 

12 památek. Centrum pro světové dědictví bylo založeno v roce 1992.46

2.4.2 Preambule

Úmluva spojuje dva důležité prvky. Prvním z nich je bezprecedentní uznání úzkého 

propojení mezi kulturou a přírodou a založením tak společného režimu ochrany a péče jak 

pro výjimečné projevy tvořivosti člověka, tak pro jedinečné výtvory přírody. Druhým prvkem 

je představení konceptu „světového dědictví“, který určuje místa, památky a vlastnictví, které 

jsou pro svoji výjimečnou hodnotu pro lidskou společnost jako celek vhodné k zapsání na 

Seznam světového dědictví, aby tak byly zařazeny pod systém zvláštní mezinárodní 

ochrany.47

Koncept „společného dědictví“ (common heritage) je zdůrazněn v druhém odstavci 

preambule Úmluvy: „…že ubývání či zničení kterékoliv položky kulturního nebo přírodního 

dědictví představuje nenahraditelné ochuzení dědictví všech národů světa“. Generální 

konference UNESCO v ní tak vyjádřila svůj postoj, že je nutné přijmout právní normu 

zakládající efektivní systém kolektivní ochrany. Stát má zůstat primárně zodpovědný za stav 

svých památek, nicméně díky článku 6 Úmluvy, při respektování státní suverenity, je též 

stanoveno, že kulturní a přírodní dědictví zakládá „světové dědictví“, jehož ochrana „je 

povinností mezinárodního společenství jako celku“.48

Princip společného dědictví vyjadřuje, že určitý předmět nebo předměty jsou společným 

právním zájmem několika subjektů mezinárodního práva (většinou států) a je nejčastěji 

uplatňován v rámci mořského práva nebo v rámci režimu Antarktidy.49

Kulturní a přírodní dědictví představuje společný majetek všech lidí světa 

a je tak vyjádřením a podstatnou součástí samotné existence lidstva.

Třetí odstavec preambule: „...že ochrana tohoto dědictví na národní úrovni není často úplná 

kvůli rozsahu prostředků, jež vyžaduje, a kvůli nedostatečným ekonomickým, vědeckým 

a technickým zdrojům země, kde se vlastnictví, které má být chráněno, nachází;“ vyzdvihuje 

                                               
45Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., 2006, 
str. 128
46World Heritage Information Kit, World Heritage Information Centre, 2008, str. 8
47Francioni, F.: Introduction v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A 
Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 5
48Birnie P., Boyle A., Redgwell C.: International Law and Environment, 3. vydání, Oxford University Press, 
2009, str. 658
49Van Heijnsbergen, P.: International Legal Protection of Wild Fauna and Flora, 1. vydání, IOS Press, 1997, str. 
68-69
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nutnost mezinárodní právní úpravy ochrany kulturního a přírodního dědictví, protože rozdíly 

mezi národy v jejich ekonomické a technické vybavenosti neumožňují jeho dostatečnou péči 

výlučně na základě vnitrostátních právních předpisů.50

Úmluva o světovém dědictví používá pojmy „výjimečný význam“ (outstanding interest) 

a „výjimečné světové hodnoty“ (outstanding universal value), které je třeba blíže 

interpretovat, protože samotný text Úmluvy neposkytuje žádnou zpřesňující definici. Podle 

Francioniho je vcelku nekonfliktní smysl slova výjimečný (outstanding) – jedná se zjevně 

o něco vynikajícího, neobvyklého, velmi zvláštního a jakkoliv lepšího než je běžné. 

Problematičtěji se ovšem jeví pojem „světový“ (universal), protože zatímco v oblasti 

přírodního dědictví je světový standard výjimečnosti myslitelný díky geologickým, 

biologickým nebo fyzikálním hodnotám, které je možné objektivně ohodnotit či změřit 

vědeckými metodami, v rámci kulturního dědictví je toto rozlišení složitější díky rozlišným 

vlastnostem jednotlivých kultur či sociálních prostředí, a což je samo o sobě vlastně 

protimluvem něčeho „světového“. Pojem „světový“ uplatněný v rámci kulturního dědictví lze 

podle něj chápat jako vlastnost objektu, jež je schopna upoutat celosvětový zájem pro lidstvo 

a prokázat svou důležitost pro současné a budoucí generace. Tento výklad stvrzuje i Vídeňská 

úmluva o smluvním právu v článku 31 a 32, jež poskytuje obecná interpretační pravidla 

pro mezinárodní smlouvy. Čl. 31 odst. 3 písm. a) odkazující na každou dohodu „vztahující se 

ke smlouvě, k níž došlo mezi všemi stranami v souvislosti s uzavřením smlouvy;“ je důležitý 

ve spojení s prováděcími směrnicemi (Operational Guidelines), které se zabývají 

implementací Úmluvy. Pravidlo 49 těchto směrnic definuje „výjimečnou světovou hodnotu“ 

jako „kulturní anebo přírodní význam, který je tak výjimečný že překračuje státní hranice 

a tak se stává společným zájmem pro současné a budoucí generace lidstva.“ Další důležitý 

aspekt výkladu je „jakákoliv pozdější praxe při provádění smlouvy“, který zmiňuje čl. 31 

odst. 3 b) Vídeňské úmluvy. Výbor světového dědictví ve své praxi prosazuje 

„representativnost“ jako klíčovou hodnotu, tedy schopnost Seznamu světového dědictví 

obsáhnout celistvost a rozmanitost všech kultur světa v jejich intelektuální, estetické, 

náboženské a sociologické podobě. Za 40 let praxe Výboru došlo k výraznému posunu 

v hledání objektivních měřítek pro umístění na seznam, od ideálního inventáře všech 

možných památek vhodných k zápisu (tzv. Global study) po současný postup, kterým je 

Globální strategie pro representativní, vyvážený a věrohodný Seznam světového dědictví 

(Global strategy), jež byla přijata v roce 1999. Tento přístup je více dynamický a bere v potaz 

                                               
50Francioni, F.: Preambule v komentáři Francioni, F. a kol.:  The 1972 World Heritage Convention: A 
Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 15-16
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rozvíjející se vědomosti o přispění různých kultur v různých dobách do světového dědictví. Je 

tak mnohem více zaměřen na antropologický aspekt než na čistě estetický a památkový prvek 

umění. V praxi se snaží vyrovnat nesrovnalosti, které v prvních třiceti letech aplikace Úmluvy 

vyústily z estetického a stylistického přístupu hodnocení objektů vhodných k zápisu.51

Např. od roku 1978 do roku 2002 bylo na Seznam památek světového dědictví průměrně 

každý rok připsáno zhruba 30 památek. V roce 2002 bylo na Seznamu kolem 730 památek 

a zcela zřejmě převažovaly památky kulturní (563) v neprospěch těch přírodních (144). 

S ohledem na regionální rozložení bylo také evidentní, že zcela dominuje Severní polokoule 

a celkově Západní Evropa. Státy z Evropy byly a stále jsou vůbec nejaktivnější v podávání 

žádostí o zapsání na Seznam.52

Schopnost objektu nést přívlastek „světový“ je kombinací jeho výjimečných kvalit, jeho 

autenticity, věhlasu či schopnosti vypovědět výjimečné podmínky jeho tvůrců a zároveň je též 

třeba hledat jeho schopnost representovat rozmanitost kultur a tradicí z hlediska časového 

i místního.

2.4.3 Definice světového kulturního a přírodního dědictví

Článek 1 Úmluvy pokládá za „kulturní dědictví“: 

„Památníky: architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky 

či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají 

výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy;

skupiny budov: skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své 

architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, 

umění či vědy; 

lokality: výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa 

archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, 

etnologického či antropologického hlediska.“ 

Tento výčet neobsahuje tzv. kulturní krajiny (cultural landscapes), které jsou ale podle 

Směrnic k provádění Úmluvy pokládány též za kulturní dědictví. Takové krajiny jsou 

definovány jako kulturní pozemky, které representují sloučení výtvorů přírody a člověka.53

                                               
51 Francioni, F.: Preambule v komentáři Francioni, F. a kol.:  The 1972 World Heritage Convention: A 
Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 18-21
52 Strasser, P.,: Putting Reform Into Action – Thirty Years of the World Heritage Covnention: How to Reform a 
Convention without Changing Its Regulations, International Journal of Cultural Property, vol. 11, no. 2, 2002, 
str. 215-266
53Whitby-Last, K.: Cultural Landscapes v komentáři Francioni, F. a kol.:  The 1972 World Heritage Convention: 
A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 51
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Článek 2 specifikuje „přírodní dědictví“ jako:

„přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto útvarů, 

jež mají výjimečnou světovou hodnotu z estetického či vědeckého hlediska; 

geologické a fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného 

výskytu ohrožených druhů zvířat a rostlin výjimečné světové hodnoty z hlediska vědy či péče

o zachování přírody; 

přírodní lokality, či přesně vymezené přírodní oblasti světové hodnoty z hlediska vědy, péče 

o zachování přírody nebo přírodní krásy.“

Jazyk tohoto článku nebere v potaz moderní ekologické koncepty, jakými jsou ekosystémy 

či biologická rozmanitost.54 Nicméně podle Směrnic k provádění Úmluvy z roku 1984 je 

jedním z kriterií pro zahrnutí přírodního dědictví do Seznamu i to, že místo obsahuje vzácný 

přírodní úkaz, útvar či rys, třeba výjimečný příklad ekosystému.55 Dalším nedostatkem výčtu 

je vynechání mořských ploch a určení způsobů správy chráněných míst – vymezením 

chráněných zón apod., i zde jsou proto důležité Směrnice. Směrnice k provádění Úmluvy 

o světovém dědictví, které přijímá Výbor, mu umožňují podle čl. 11 odst. 5 přijímat kritéria 

k zařazení na Seznam. Tyto směrnice samozřejmě nejsou právně závazné a slouží tedy jako 

zásady politiky Výboru.56

Kulturní památky ve svém množství předčily přírodní památky. Kategorie přírodních 

památek je vcelku uzavřená, zatímco výtvory lidského úsilí se stále rozrůstají. Navíc stejně 

jako u všech jiných přírodních zdrojů, přírodní dědictví výjimečné světové hodnoty není 

rovnoměrně rozprostřeno po celé zeměkouli. V důsledku toho je nemožné dosáhnout cíle 

rovnoměrného rozložení pro regiony či státy a z hlediska různých kritérií. Rovnoměrné 

rozložení památek světového dědictví je iluzorním cílem stejně tak, jako rovnost počtu 

kulturních a přírodních památek.57

„Je v působnosti každé smluvní strany, aby určila a vymezila vlastnictví nacházející 

se na jejím území v souladu s články 1 a 2.“58

Tzv. smíšené přírodní a kulturní dědictví (mixed natural and cultural heritage) je kategorií, 

která snoubí částečně nebo zcela definice jak kulturního, tak přírodního dědictví. 

                                               
54Redgwell, C.: Definition of Natural Heritage v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage 
Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 65
55Van Heijnsbergen, P.: International Legal Protection of Wild Fauna and Flora, 1. vydání, IOS Press, 1997, str. 
154
56Redgwell, C.: Definition of Natural Heritage v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage 
Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 66-67
57Redgwell, C.: Definition of Natural Heritage v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage 
Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 83-84
58Článek 3 Úmluvy
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Čl. 1 odst. 3 umožňuje nominovat kombinaci kulturního a přírodního dědictví. Tato možnost 

byla poprvé využita na počátku 90. let v rámci kategorie kulturní krajiny.59 Příkladem 

památky smíšeného přírodního a kulturního dědictví je Meteora v Řecku.60

V současnosti je zapsáno 745 kulturních, 188 přírodních a 29 památek smíšeného dědictví.61

Česká republika má pouze položky na seznamu kulturních památek.

2.4.4 Národní ochrana a mezinárodní ochrana kulturního a přírodního 

dědictví

Ustanovení hlavy II. Úmluvy přímo zavazují smluvní strany. V případě, že jsou splněny 

podmínky hlavy I., je smluvní stát vázán splnit své závazky svým jednáním chránit přírodní 

nebo kulturní dědictví nacházející se na jeho území. Podle Carducciho je tato hlava zcela 

autonomní od hlavy III., což de facto znamená, že díky Úmluvě „světové dědictví“ podléhá 

povinnosti států jej chránit před zničením, dokonce i bez ohledu na jeho možné zařazení 

na Seznam světového dědictví či Seznam světového dědictví v ohrožení. Úmluva 

se tak neaplikuje pouze na památky, které jsou zahrnuté do jednoho z těchto Seznamů.

Primární povinností každého smluvního státu je zabezpečit označení, ochranu, zachování, 

prezentování a předání dědictví budoucím generacím. V případech, kde je to vhodné, má 

využít pomoci a spolupráce mezinárodního společenství (článek 4).

Článek 5 demonstrativně popisuje, jakým způsobem může stát tyto závazky splnit; 

přejímáním všeobecné politiky zaměřené na posílení úlohy dědictví; vytvářením služeb 

na ochranu, zachování a prezentování dědictví příslušnými zaměstnanci, rozvíjením vědecké 

činnosti; podporou školení a přijímáním dalších opatření právních, vědeckých, technických, 

administrativních či finančních. 

Článek 6 pak zakotvuje povinnost mezinárodního společenství spolupracovat jako celek 

k ochraně světového dědictví (definovaného v článku 1 a 2) s tím, že tyto smluvní státy plně 

respektují státní svrchovanost. To znamená, že jakýkoliv zásah státu A (ve formě ochranných 

opatření například) na území státu B ve prospěch světového dědictví chráněného Úmluvou 

nemůže být proveden nezávisle na souhlasu státu B. Státy se zavazují pomoci při určování, 

ochraně a zachování dědictví zapsaného na Seznam, pokud o toto státy, na jejichž území 

se dědictví nachází, požádají. Tato pomoc samozřejmě může být poskytnuta i mimo systém 

                                               
59Boer, B.: Identification and Delineation of World Heritage Properties v komentáři Francioni, F. a kol.: The 
1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 94
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31

příspěvků do fondu a rozhodnutí Výboru. Poslední odstavec článku 6 zavazuje smluvní státy, 

že nepodniknou jakákoliv svévolná opatření, jež by mohla přímo či nepřímo poškodit dědictví 

nacházející se na území druhých smluvních států. Tento článek poskytuje právní podklad 

pro právo států na jednání jménem společenství (ut singuli). Z textu vyplývá, že lze 

postihnout pouze svévolná opatření. V roce 2005 například požádal Výbor pro světové 

dědictví stát Súdán, aby udělal vše proto, aby zabránil poškození památek v republice 

Kongo.62

Článek 7 vysvětluje smysl pojmu mezinárodní ochrana světového dědictví, jež má být 

chápán jako „vytvoření systému mezinárodní spolupráce a pomoci za účelem podpory 

smluvních států v jejich úsilí o zachování a určení tohoto dědictví“. 

2.4.5 Generální shromáždění smluvních stran a Výbor pro ochranu 

kulturního a přírodního dědictví

Generální shromáždění smluvních stran (The General Assembly of State Parties) zahrnuje 

všechny smluvní strany Úmluvy. Schází se jednou za dva roky v rámci běžného zasedání 

Generálního shromáždění UNESCO, aby zvolilo členy Výboru, prošetřilo stav účtů Fondu 

a rozhodlo zásadní otázky politiky Úmluvy.63

Výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee) se schází jednou v roce a je složen 

ze zástupců 21 smluvních stran volených generálním shromážděním až na 6 let. Jeho hlavním 

úkolem je rozhodnout, zda bude památka zapsána či smazána ze Seznamu světového dědictví, 

nicméně má oprávnění odložit své rozhodnutí a vyžádat si další informace od smluvních stran 

týkající se dané památky. Výbor také přezkoumává zprávy o stavu zapsaných památek 

a v případě, že o ni není dostatečně postaráno, vybízí smluvní strany k aktivitě.64

Podle Směrnic jsou konzultace mezi schůzemi týkající se nominací na Seznam a žádostí 

o finanční asistenci z Fondu projednávány v rámci subkomisí a zvláštních konzultací.65

Ustanovení týkající se Výboru nacházíme v článcích 8 až 11 Úmluvy a ve Směrnicích 

k provádění Úmluvy. Vedle již výše zmíněných aktivit Výbor zapisuje nebo vymazává 

památky ze Seznamu světového dědictví v nebezpečí, určuje postupy, kterými budou 

provedeny žádosti pro mezinárodní asistenci, dále určuje, jak budou užity prostředky z Fondu 

                                               
62Carducci G.: National and International Protection of the Cultural and Natural Heritage v komentáři Francioni, 
F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 
106-132
63World Heritage Information Kit, World Heritage Information Centre, 2008, str. 27
64World Heritage Information Kit, World Heritage Information Centre, 2008, str. 9
65Van Heijnsbergen, P.: International Legal Protection of Wild Fauna and Flora, 1. vydání, IOS Press, 1997, str. 
215
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světového dědictví a hledá způsoby, jak zvýšit jeho zdroje. Každé dva roky podává hlášení 

o svých aktivitách Generálnímu shromáždění smluvních stran a Generální konferenci 

UNESCO, hodnotí implementaci Úmluvy, reviduje a přijímá Směrnice.

Členové výboru jsou voleni tak, aby bylo zajištěno spravedlivé zastoupení různých oblastí 

a kultur světa. Třetí odstavec definuje tzv. poradní orgány; Mezinárodní středisko pro výzkum 

zachování a obnovy kulturního vlastnictví (Římské středisko), Mezinárodní radu pro památky 

a sídla (ICOMOS) a Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN), 

jejichž představitelé se mohou zúčastnit zasedání Výboru.

Článek 9 stanovuje určení funkčního období států a povinnost státu vybrat jako 

své představitele osoby kvalifikované v oblasti kulturního či přírodního dědictví, což vylučuje 

osoby s všeobecnými kompetencemi, jako jsou politici či diplomaté.

Vlastní jednací řád Výbor přijal v roce 1977 a od té doby byl šestkrát aktualizován. 

Upravuje otázky týkající se členství, zasedaní, účastníků, agendy, Úřadu, vedení jednání, 

hlasování, Sekretariátu, pracovních jazyků a hlášení a příjímání, pozměňování a odročení 

Jednacího řádu. Na zasedání výboru mohou být pozváni představitelé různých organizací 

nebo i jednotlivci za účelem konzultace. Výbor může též vytvořit poradní orgány, 

je-li to nutné k splnění jeho funkcí.

Nejdůležitější je článek 11, který stanovuje postup pro zapsání památky na Seznam 

světového dědictví (World Heritage List). Nejprve státy předkládají Výboru soupis vlastnictví 

vhodného k zahrnutí do Seznamu (tzv. Prozatímní seznam – Tentative List), posléze státy 

předloží přesné nominace k zápisu a nakonec Výbor rozhodne. Odstavec třetí podmiňuje zápis 

od Seznamu souhlasem dotyčného státu. Tento odstavec vlastně zabraňuje tomu, aby Výbor 

jednal ex offo. Předpokládá se tedy dobrá víra jednotlivých smluvních stran. Tento přístup je 

pochopitelný, na druhou stranu často vznikají konflikty mezi ochranou světového dědictví 

a politikou jednotlivých států. Stát může být neochotný podporovat kulturu určité menšiny 

nebo původního obyvatelstva žijícího na jeho území, popřípadě může mít velké zájmy 

v ekonomickém využití určitých míst a jejich zdrojů. Druhá věta článku se snaží vyřešit 

případ, kdy se památka nachází na místě, jehož jurisdikci si nárokuje více států najednou. Její 

zahrnutí na Seznam nemá vliv na práva stran ve sporu. V takovém případě je též záhodno, aby 

žádost o zahrnutí do Seznamu podaly oba státy společně. V neposlední řadě je třeba zmínit, 

že Výbor stanovuje kritéria, na jejichž základě je vlastnictví zahrnuto do seznamů a je 
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povinen radit se se smluvními státy v případě, že chce žádost odmítnout. Výbor má též 

podporovat tvorbu studií a výzkumů pro jejich sestavení.66

Přestože Úmluva výslovně nestanovuje možnost smazání památky ze Seznamu, z účelu 

a smyslu jejího textu je dovozováno, že je takový výmaz možný. Souhlas státu, na jehož 

území se památka nachází, není vyžadován. Památky vyřazené ze Seznamu jsou Útočiště 

přímorožce arabského v Ománu v roce 200767 a Labské údolí v Drážďanech v roce 2009.68

Výmaz nebo vyškrtnutí památky ze Seznamu není podmíněn ani skutečností, že je před tím 

zapsána na Seznamu světového dědictví v nebezpečí. Na druhou stranu je to logický 

předstupeň a v takové fázi často dochází k hledání způsobu záchrany hodnoty, pro kterou byla 

památka na Seznam zapsána. Není to ovšem pevné pravidlo a v případě, že dojde k rychlému 

zániku této hodnoty, lze vyškrtnutí provést zcela bezprostředně. Výmaz je samozřejmě 

naprosto krajní a nežádoucí důsledek. V současnosti se možnost výmazu diskutuje stále 

častěji, i protože někteří členové Úmluvy podceňují své závazky a spoléhají, že prestižní 

status je trvalou záležitostí.69

Na základě článku 13 je Výbor oprávněn přijímat a rozhodnout žádosti o mezinárodní 

pomoc a přerozdělit peníze z Fondu. K tomuto úkolu má též pravomoc určit pravidla 

a priority, podle kterých se bude přerozdělení řídit. Výbor má spolupracovat s ostatními 

mezinárodními organizacemi, orgány a jednotlivci za účelem plnění svých programů 

a projektů. Za posledních deset let tato pomoc nicméně ztratila svou hodnotu, protože vzrostl 

počet smluvních stran Úmluvy, stejně tak jako počet památek.70

2.4.6 Sekretariát

Je třetím orgánem založeným v rámci Úmluvy. Jedná se o administrativní orgán. Podle 

čl. 14 je jeho cílem usnadnit práci Výboru přípravou dokumentů a vedením agendy pro schůzi 

výboru a implementaci jeho rozhodnutí. Úkoly Sekretariátu jsou v tomto článku vyjádřeny 

pouze vágně, a proto jsou dále vymezeny resolucemi, rozhodnutími a jinými dokumenty 

(především Směrnicemi) přijatými generálním shromážděním a výborem. Generální ředitel 

                                               
66Scovazzi, T.: World Heritage Committee and World Heritage List v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 
World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 150-174
67Buzzini, G.P., Condorelli, L.: List of World Heritage in Danger and Deletion of a Property from the World 
Heritage List v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, 
Oxford University Press, 2008, str. 196-199
68http://whc.unesco.org/en/news/522
69 Ing. arch. Věra Kučová: SVĚTOVÉ KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ UNESCO, Národní památkový 
ústav-ústřední pracoviště, Odborné a metodické publikace, svazek 37, ISBN 978-80-87104-52-1, str. 96
70Vrdoljak, A.F.: World Heritage Committee and International Assistance v komentáři Francioni, F. a kol.: The 
1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 241



34

UNESCO musí jmenovat sekretariát, aby pomáhal Výboru, a je nabádán k využívání služeb 

poradních orgánů; Mezinárodního střediska pro výzkum zachování a obnovy kulturního 

vlastnictví (Římského střediska), Mezinárodní rady pro památkovou péči (ICOMOS) 

a Mezinárodního svazu pro zachování přírody a přírodních zdrojů (IUCN). Dnes tuto funkci 

plní Centrum světového dědictví (World Heritage Centre), které bylo specielně k tomuto 

úkolu vytvořeno v roce 1992. Do této doby byl sekretariát složen z osob získaných v různých 

odvětvích UNESCO a stálí zaměstnanci se zvláštními odbornými znalostmi byli vysíláni 

ze smluvních států. Centrum je vedeno ředitelem, který je přímo podřízen Generálnímu 

řediteli UNESCO. Ředitel a zaměstnanci centra jednají za sekretariát a koordinují aktivity 

týkající se světového dědictví v rámci UNESCO. 

Současné úkoly sekretariátu, které plní centrum, jsou popsány v prováděcích směrnicích 

z roku 2005. Centrum je pověřeno implementovat rozhodnutí a strategické cíle výboru 

a rezoluce Generálního shromáždění smluvních stran Úmluvy. Jeho úkolem je dále vést 

každodenní správu, pomáhat smluvním stranám v procesu nominace objektů, poskytovat jim 

rady s jejich povinností podávat hlášení, sledovat stav památek, informovat smluvní strany, 

usnadnit proces Global strategy, mobilizovat finanční zdroje do fondu, dále sekretariát 

zpracovává žádosti pro mezinárodní asistenci, pomáhá propagovat svou činnost, spolupracuje 

s UNESCO a dalšími mezinárodními organizacemi a Úmluvami a koriguje užívání znaku 

Světového dědictví. 71 V neposlední řadě organizuje osvětové a vzdělávací programy pro 

mládež (např. Young People’s Participation in World Heritage Preservation 

and Promotion“).72

2.4.7 Fond na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví 

Úmluva je jedinou úmluvou v oblasti ochrany přírody, která přímo ve svém původním textu 

zřizuje fond na podporu svých cílů. Ustanovení článků 15 až 18 Úmluvy jsou věnovány 

Fondu na ochranu světového a přírodního dědictví výjimečné světové hodnoty (World 

Heritage Fund for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of Outstanding 

Universal Value). 73

Tento Fond je tzv. svěřeneckým fondem a musí být spravován v souladu s Finančními 

Pravidly UNESCO (Financial Regulations of UNESCO). Jeho hlavním cílem je podporovat 

                                               
71Vrdoljak, A.F.: The Secretariat and Support of the World Heritage Committee v komentáři Francioni, F. a kol.: 
The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 244-259
72World Heritage Information Kit, World Heritage Information Centre, 2008, str. 25
73Birnie P., Boyle A., Redgwell C.: International Law and Environment, 3. vydání, Oxford University Press, 
2009, str. 669
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smluvní státy Úmluvy v případě potřeby mezinárodní pomoci. Finanční pravidla pro fond 

světového dědictví (Financial Regulations for the World Heritage Fund) založené generálním 

ředitelem UNESCO dále upravují jeho činnost. 74  

Finance do Fondu jsou čerpány z pěti zdrojů: 

a) z povinných a dobrovolných příspěvků smluvních států, 

b) z příspěvků, darů nebo odkazů jiných států, UNESCO, a dalších orgánů OSN a jiných 

mezinárodních organizací, od veřejných a soukromých osob a od jednotlivců, 

c) z úroků fondu, 

d) z výtěžků benefičních akcí pořádaných ve prospěch fondu a

e) z veškerých dalších autorizovaných zdrojů navržených Výborem. 75

Povinné příspěvky musí státy platit každé dva roky; zvláštní režim příspěvků platí 

pro ty státy, které se zavázaly k doplňkovým dobrovolným příspěvkům (např. Brazílie, 

Dánsko, Francie aj.). Povinný příspěvek nesmí překročit 1% příspěvku do řádného rozpočtu 

UNESCO.76

V případě že se stát opozdí s placením jakéhokoliv příspěvku za běžný a bezprostředně 

předcházející rok, je mu uložena sankce v podobě nemožnosti být zvolen za člena Výboru. 

Toto ustanovení čl. 6 odst. 5 je přísně dodržováno, jak tomu bylo v minulosti například 

v případě Bolivie či Indonésie.77

Finanční prostředky mohou být použity pouze pro účely definované v článcích 19 až 26 

Úmluvy.78 Výbor přerozděluje prostředky z fondu podle principu priority s ohledem 

na nejvíce ohrožené památky, které jsou na Seznamu světového dědictví v ohrožení 

a s ohledem na ty, jež se nacházejí v rozvojových zemích.79

Výbor má též za úkol hledat způsoby, jak finanční zdroje fondu rozmnožit a za tím účelem 

podnikat prospěšné kroky. Výbor pověřil sekretariát úkolem zmobilizovat finanční 

a technické zdroje pro ochranu světového dědictví.  To vyžaduje rozvoj spolupráce 

s veřejnými a soukromými institucemi v souladu s rozhodnutími a pokyny výboru a také se 

směrnicemi UNESCO. V roce 2002 byla k tomuto účelu založena Iniciativa partnerství 

                                               
74Lanzerini, F.: World Heritage Fund v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A 
Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 271-273
75Birnie P., Boyle A., Redgwell C.: International Law and Environment, 3. vydání, Oxford University Press, 
2009, str. 669
76Lanzerini, F.: World Heritage Fund v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A 
Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 273-274
77Lanzerini, F.: World Heritage Fund v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A 
Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 283
78Birnie P., Boyle A., Redgwell C.: International Law and Environment, 3. vydání, Oxford University Press, 
2009, str. 669
79World Heritage Information Kit, World Heritage Information Centre, 2008, str. 11
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světového dědictví (World Heritage Partnership Initiative), později přejmenovaná na World 

Heritage PACT (Partnerships for Conservation).80

Tak, jak roste počet objektů pod ochranou Světového dědictví, narůstají i nároky na pomoc 

z fondu, jehož prostředky jsou omezené, protože příspěvky členských států sami o sobě 

nestačí k pokrytí jeho rozpočtu. Proto jsou velice důležité ustanovení článků 17 a 18. 

Čl. 17 Úmluvy vybízí smluvní státy k zakládání veřejných i soukromých nadací nebo 

sdružení, jejichž cílem je stimulovat poskytování darů do Fondu; jako příklad z praxe lze 

uvést Nordic World Heritage Foundation jako veřejnoprávní nadaci nebo americkou 

soukromoprávní nadaci UNF aj. Článek 18 výslovně vyžaduje, aby smluvní státy poskytly

pomoc mezinárodním kampaním na získávání finančních prostředků organizovaných pro 

Fond pod záštitou UNESCO. Příkladem je kampaň na záchranu chrámového komplexu 

v Angkoru v Kambodži. 81

2.4.8 Seznam světového dědictví v nebezpečí

Existence válečných konfliktů, přírodních katastrof, znečištění, narůstajícího turismu 

a urbanismu a mnoha jiných faktorů je příčinou přímého či nepřímého ohrožení památek 

Světového dědictví. Z tohoto důvodu poskytuje Úmluva v článku 11 odst. 4 zvýšenou ochranu 

těm památkám, které byly Výborem vybrány a zapsány na Seznam světového dědictví 

v nebezpečí (List of World Heritage in Danger). Zápis ohrožené památky na tento seznam 

umožňuje Výboru poskytnout okamžitou pomoc z Fondu a zároveň upozorňuje mezinárodní 

společenství na její nepříznivou situaci, které pak může účinně pomoci se záchranou. Výbor 

společně se smluvním státem vyvíjí a přijímá program ochranných opatření a monitoruje stav 

takové památky. Je proto vyvinuta veškerá snaha, aby byla uvedena do původního stavu 

a posléze odstraněna ze Seznamu světového dědictví v nebezpečí.82

Památka může být zapsána na Seznam, pokud tvoří součást kulturního a přírodního dědictví 

a pokud jí hrozí závažné a zvláštní nebezpečí; zároveň směrnice k provádění vyžadují, 

aby toto bylo prokázáno a přesně vymezeno. Ohrožení musí být takového rázu, že je možné 

jej odstranit lidskou činností.83

                                               
80Vrdoljak, A.F.: World Heritage Committee and International Assistance v komentáři Francioni, F. a kol.: The 
1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 238-239
81Patchett, L.: Activities to Support the World Heritage Fund v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World 
Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 290-295
82World Heritage Information Kit, World Heritage Information Centre, 2008, str. 17
83Birnie P., Boyle A., Redgwell C.: International Law and Environment, 3. vydání, Oxford University Press, 
2009, str. 679
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Příkladem takových ohrožených míst jsou třeba národní parky nacházející se na území 

Afriky, kulturní památky v zemích, které sužují vojenské konflikty, v jejichž důsledku není 

možné těmto památkám věnovat dostatečnou péči. Jedná se ale také o přírodní stanoviště

ohrožená komerčním užíváním a zemědělskou činností (kácením lesů, pytláctvím, 

obchodováním s ohroženými druhy). Často jde i o takové památky, kterým chybí základní 

plán ochrany nebo účinná legislativní opatření. Ohrožení může vzniknout také důsledkem 

neodborné opravy či stavební činnosti.84

Na rozdíl od Seznamu světového dědictví, zápis do Seznamu světového dědictví 

v nebezpečí není podmíněn souhlasem státu, na jehož území se památka nachází. Rozhodnutí 

o zápisu tedy zcela spadá do kompetence Výboru a smluvní stát zápisu nemůže zabránit. 

Poslední věta 4. odstavce podporuje tento výklad, když stanovuje možnost Výboru učinit 

kdykoliv, v případě naléhavé potřeby, nový záznam do Seznamu světového dědictví 

v nebezpečí a okamžitě jej publikovat. Otázkou zůstává interpretace pojmu „naléhavá 

potřeba“, který je třeba vykládat jako hrozbu závažného a zvláštního nebezpečí, tj. z důvodu 

přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu; z praxe Výboru je často za takový faktor 

považován i nedostatek spolupráce smluvního státu či přímo jeho škodlivý postoj vůči takové 

památce.85

Pokud byla památka zapsána na Seznam světové dědictví v nebezpečí, existuje právní 

domněnka, že byla Výboru podána žádost o pomoc v souladu s Úmluvou.86

Aktuální seznam památek v nebezpečí viz. příloha č. 3.

2.4.9 Ochrana nezapsaných památek

Článek 12 v Úmluvě obsahuje tvrzení, že „skutečnost, že vlastnictví patřící ke kulturnímu 

či přírodnímu dědictví nebylo zahrnuto do jednoho ze dvou seznamů… nebude v žádném 

případě vykládána tak, že nemá výjimečnou světovou hodnotu pro jiné účely, než jsou ty, které 

vyplývají ze zahrnutí do těchto seznamů“. Jinými slovy jsou smluvní státy vázány dodržovat 

ustanovení článku 4 až 7 též s ohledem na takové kulturní a přírodní vlastnictví, které ačkoliv 

není obsaženo v žádném ze dvou seznamů podle článku 11, objektivně splňuje podmínky 

                                               
84 Ing. arch. Věra Kučová: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Národní památkový ústav-ústřední 
pracoviště, Odborné a metodické publikace, svazek 37, ISBN 978-80-87104-52-1, str. 95
85Buzzini, G.P., Condorelli, L.: List of World Heritage in Danger and Deletion of a Property from the World 
Heritage List v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, 
Oxford University Press, 2008, str. 181-183
86Buzzini, G.P., Condorelli, L.: List of World Heritage in Danger and Deletion of a Property from the World 
Heritage List v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, 
Oxford University Press, 2008, str. 195
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a požadavky pro to, aby bylo považováno za „výjimečné světové hodnoty“ podle článků 1 a 2. 

To znamená, že smluvní státy mají povinnost, jež patří primárně jim, zajistit určení, ochranu, 

zachování, prezentování a předání budoucím generacím všech památek kulturního 

a přírodního dědictví výjimečné hodnoty, které se nachází na jeho území. Proto mají 

povinnost zajistit taková opatření, které zmiňuje článek 5 Úmluvy. Na druhou stranu jim nelze 

přisuzovat nárok na finanční pomoc podle článku 7, jelikož je tato pomoc díky ustanovení 

článku 20 určena jen pro takové vlastnictví, které tvoří součást Světového dědictví, u nějž 

Výbor rozhodl, nebo může rozhodnout, že bude zahrnuto do jednoho ze seznamů (nicméně 

i zde existují výjimky – čl. 13 odst. 2, čl. 22 a 23, které by se daly využít i pro nezapsané 

vlastnictví). Nicméně nedostatek článku 6 je nemožnost jeho vymahatelnosti.87 Ačkoliv 

UNESCO touží nabádat smluvní strany odkazem na článek 12, aby respektovaly své závazky 

vůči nezapsaným památkám, jeho snaha je v tomto případě neproduktivní. Více v kapitole 

týkající se mezinárodní odpovědnosti. 88

2.4.10 Mezinárodní pomoc

Hlava V. Úmluvy stanovuje podmínky a opatření pro mezinárodní pomoc. Žádosti o pomoc 

z Fondu musí spadat do jedné z těchto kategorií: 

(a) přípravná asistence (preparatory assistance); na pomoc při sestavování a nominaci 

na seznam a s žádostí o technickou spolupráci, 

(b) pohotovostní asistence (emergency assistance); pro památky v bezprostředním 

nebezpečí v důsledku přírodních katastrof nebo propuknutí války, 

(c) ochranná a správní asistence (conservation and management assistance); určená 

k sledování, ochraně a řízení světového dědictví, k výcviku odborníků, tvorbě studií 

na vědecké a technické problémy, k obstarání vybavení a organizování programů a setkání 

pro propagaci Úmluvy především mezi mladými lidmi.89

                                               
87 „1. Smluvní státy, plně respektujíce svrchovanost států, na jejichž území se nachází kulturní a přírodní dědictví 
zmíněné v čl. 1 a 2, a bez újmy vlastnickým právům určených vnitrostátním právním řádem uznávají, že takovéto 
dědictví tvoří světové dědictví, k jehož ochraně je povinností mezinárodního společenství spolupracovat jako 
celek.
2. Smluvní státy se zavazují, v souladu s ustanoveními této Úmluvy, že poskytnou svoji pomoc při určování, 
ochraně a zachování kulturního a přírodního dědictví uvedeného v odst. 2 a 4 čl. 11, pokud o toto státy, na 
jejichž území se dědictví nachází, požádají.
3. Každý smluvní stát se zavazuje, že nepodnikne jakákoliv svévolná opatření, jež by mohla přímo či nepřímo 
poškodit kulturní a přírodní dědictví zmíněné v čl. 1 a 2 nacházející se na území druhých smluvních států.“
88Lanzerini, F.: Protection of Properties not Inscribed on the World Heritage List v komentáři Francioni, F. a 
kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 202-
218
89World Heritage Information Kit, World Heritage Information Centre, 2008, str. 11
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2.4.11 Vzdělávací programy a Zprávy

Hlava VI. Úmluvy ukládá smluvním státům usilovat, aby jejich národy respektovaly 

kulturní a přírodní dědictví zejména prostřednictvím vzdělávacích a informačních programů. 

Smluvní státy mají povinnost široce informovat veřejnost o nebezpečích, jež ohrožují toto 

dědictví a o akcích uskutečňovaných na základě Úmluvy. Ty státy, jež přijmou mezinárodní 

pomoc, mají též přijmout opatření k tomu, aby vešel ve známost význam vlastnictví, 

pro něž byla přijata.

Článek 29 Úmluvy vyžaduje, aby smluvní státy informovali ve svých zprávách o přijatých 

opatřeních, jež podnikly za účelem provedení Úmluvy, generální konferenci UNESCO. 

Povinnost podávat zprávy je uložena též Výboru, Centru, ale i poradním orgánům apod. ať už 

na základě Úmluvy či jejích prováděcích směrnic.

V praxi Sekretariát předává ostatním sekcím UNESCO a Poradním organizacím Výboru 

zprávy o stavu objektů, které se nachází nějakým způsobem v ohrožení. Státy pak musí 

reagovat na výzvu Výboru a předložit v určitém čase prostřednictvím Sekretariátu určité 

zprávy, studie apod. Jedná se tak v případech, kdy dojde k nějaké mimořádné události 

nebo zahájení prací, které mohou mít vliv na takový objekt. Podněty k zahájení ad hoc 

monitoringu může zaslat kdokoliv.

Periodický monitoring je prováděn formou tzv. Pravidelných zpráv o provádění Úmluvy. 

Od roku 1997 má každý členský stát povinnost připravit zprávu o stavu světového dědictví 

na jeho území. Cílem je zjištění a hodnocení, jak je naplňována Úmluva ze strany státu, jak je 

v průběhu času udržována výjimečná univerzální hodnota statku, poskytnutí aktuálních dat 

o změnách podmínek a stavu objektů a v neposlední řadě poskytnutí mechanismu pro 

regionální spolupráci a výměnu informací. Předkládání zpráv má vlastní harmonogram 

a danou strukturu a obsah. Sekretariát zpracovává národní zprávy do regionálních, které jsou 

následně přístupné na webových stránkách organizace UNESCO nebo i v tištěné podobě. 

Výbor studuje tyto zprávy a na jejich základě vydává doporučení, rady apod.

Členské státy také musí samy aktivně informovat výbor o všech významných změnách, 

které souvisí se zapsanými památkami (článek 172 Operačních směrnic).

Velice důležité jsou také zprávy z misí expertů Poradních organizací, kteří jsou vysílaní 

s účelem objektivně posoudit stav památek.90

                                               
90 Ing. arch. Věra Kučová: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Národní památkový ústav-ústřední 
pracoviště, Odborné a metodické publikace, svazek 37, ISBN 978-80-87104-52-1, str. 87-90
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2.4.12 Závěrečná ustanovení

Úmluva je otevřena k přistoupení všem státům, i těm, jež nejsou členy UNESCO. Každý 

smluvní stát ji může vypovědět. Úmluva může být změněna generální konferencí UNESCO. 

Změna bude závazná pouze pro ty státy, které se stanou stranami změněné Úmluvy. 

Článek 34 písm. a) stanovuje, že federální nebo centrální vlády mají naprosto stejné 

závazky pro implementaci úmluvy jako ty státy, jejichž vlády jsou unitární. 

Písmeno b) ukládá povinnost federální nebo centrální vládě přimět vlády na nižším stupni 

provést ustanovení Úmluvy nehledě na nedostatek přímé moci federální nebo centrální 

vlády.91

Případ Austrálie v. Tasmánie řešil právní žalobu proti návrhu na výstavbu přehrady, 

která by ovlivnila přírodní park v Tasmánii, jež byl nominován k zápisu na Seznam světového 

dědictví a byl zapsán v roce 1982. Tasmánie si přála pokračovat v projektu, který měl sousedit 

s přírodním parkem vymezeným federálním zákonem a který byl podle tohoto práva 

nezákonný. Australský Nejvyšší soud shledal, že pro přijetí mezinárodního závazku bylo 

naprosto dostatečné, aby Australský svaz přijal zákon implementující takový závazek.92

Výstavba přehrady by zaplavila významnou oblast Franklinovy řeky v Jihozápadní 

Tasmánii. Fakt, že byla oblast zapsána na Seznam, sám o sobě samozřejmě nebránil výstavbě 

přehrady. Bylo třeba inkorporovat tuto ochranu, kterou poskytuje mezinárodní právo, 

do australského národního právního řádu. V Austrálii jim byl zákon z roku 1983, který 

znemožnil aktivity nutné k výstavbě na území chráněném jako Světové dědictví. Nicméně 

vláda Tasmánie se tomuto zákonu bránila a odmítla pozastavit výstavbu. Argumentovala tím, 

že vláda australského svazu nemá kompetenci podle Ústavy zastavit výstavbu. Proto vláda 

svazu předala případ k Nejvyššímu soudu, který následně potvrdil platnost jejího zákona a tím 

zabránil dostavbě přehrady.93

2.4.13 Česká republika a Úmluva o světovém dědictví

ČSFR k Úmluvě přistoupila v listopadu 1990 a v únoru 1991 se stala závaznou. 

Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem zahraničních 

věcí jsou jejími vnitrostátními gestory. Úmluva byla vyhlášena ve Sdělení FMZV pod 

                                               
91Boer, B.: The Federal Clause v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A 
Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 356
92Energy Law In Europe – National, EU and International Regulation, Oxford University Press, 2007, special
student edition, str. 30
93http://www.envlaw.com.au/tasmanian_dam.html
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č. 159/1991. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon ČNR č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči reflektují její ustanovení v právním řádu České republiky.94

Jako památky kulturního dědictví jsou za Českou republiku zapsány tyto (mapka 

viz. příloha č. 4); 

- historické jádro Prahy (1992) a zámecký park v Průhonicích (2010)

- historické jádro Českého Krumlova (1992) 

- historické jádro Telče (1992)

- poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou (1994)

- Kutná Hora: historické jádro města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie 

v Sedlci (1995) 

- kulturní krajina Lednice-Valtice (1996)

- zahrady a zámek v Kroměříži (1998)

- vesnice Holašovice (1998)

- zámek v Litomyšli (1999)

- sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000)

- vila Tugendhat v Brně (2001) a 

- židovská čtvrť a Bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2004) 

Na seznam nebyla doposud zapsána žádná lokalita přírodního nebo smíšeného dědictví.95 Je 

skutečností, že pro naše území je velmi obtížné najít takové lokality, které odpovídají 

kritériím přírodních památek a vykazují tak „vynikající univerzální hodnotu“.96

Česká republika umístila na svůj indikativní seznam Skalní skulptury Betlém v Novém lese 

u Kuksu, Horský hotel a televizní vysílač Ještěd, hrad Karlštejn, Západočeský lázeňský 

trojúhelník, Lázně Luhačovice, Památky Velké Moravy – Slovanské hradiště v Mikulčicích a 

kostel sv. Margity v Kopčanech, česká část, Industriální soubory v Ostravě, Renesanční domy 

ve Slavonicích, Ruční papírna ve Velkých Losinách, Žatec – město chmele, Třeboňské 

rybníkářské dědictví, Pevnost Terezín, Skalní města v Českém ráji, Hornická kulturní krajina 

Krušnohoří a také rozšíření světové památky Historické jádro Prahy o významné památky v

jeho okolí.97

                                               
94Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., 2006, 
str. 130
95http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-
dokumenty/unesco/
96 Ing. arch. Věra Kučová: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Národní památkový ústav-ústřední 
pracoviště, Odborné a metodické publikace, svazek 37, ISBN 978-80-87104-52-1, str. 116
97 http://www.npu.cz/vystava-unesco/indikativni-seznam/
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V roce 1992 bylo na Seznam světového dědictví zapsané historické jádro Prahy a v témže 

roce také Výbor rozhodl o zapsání historického centra Českého Krumlova. V létě roku 2002 

postihly východní Evropu rozsáhlé povodně, které výrazně poškodily renesanční a gotické 

budovy v obou lokacích.98 Na záchranu poškozených památek Česká republika čerpala 

z Fondu světového dědictví 50.000 dolarů.99

2.5 Úmluva o architektonickém dědictví Evropy

Úmluva o architektonickém dědictví Evropy (Convention for the Protection 

of the Architectural Heritage of Europe) byla přijata ve španělské Granadě 3. října 1985 

a vstoupila v platnost 1. prosince 1987 pod záštitou Rady Evropy.100 Zakládá tak právní rámec 

pro spolupráci členských států Rady Evropy (a v určitých případech dalších států) v oblasti 

architektonického dědictví na evropském území. Netýká se projevů evropské kultury 

vytvořených na jiných kontinentech. Úmluva zdůrazňuje důležitost architektonického dědictví 

v rozvoji evropských regionů a snaží se včlenit architektonické dědictví do územního 

plánování a územního rozvoje evropských měst. Zdůrazňuje potřebu spolupráce na všech 

stupních; mezi projektanty, developery, památkáři a také veřejností. Ochrana toho dědictví 

samozřejmě může přispět k ekonomickému rozvoji. Má dva cíle; posílit a propagovat opatření 

pro ochranu architektonického dědictví v rámci působnosti smluvních stran, a utvrdit 

evropskou solidaritu týkající se ochrany dědictví posílením praktické spolupráce mezi státy 

a regiony. 

2.5.1 Obsah

Úmluva upravuje kulturní dědictví na 3 prioritních úrovních: evropské, vnitrostátní 

a regionální integraci. Poslední jmenovaná je hlavním motivem.101 Text je členěn do 9 oddílů. 

Definice architektonického dědictví rozlišuje jednak a) památky, b) architektonické soubory 

a c) místa. Oddíl Identifikace statků, které mají být chráněny, obsahuje závazek smluvních 

stran udržovat soupis tohoto dědictví a v případě jeho ohrožení vypracovat co nejdříve 

vhodnou dokumentaci. V oddíle Zákonné způsoby ochrany je stanoveno, že strany mají 

                                               
98 Collete A. a kol.: Case Studies on Climate Change and World Heritage, UNESCO World Heritage Centre, 
2007
99 http://whc.unesco.org/en/statesparties/cz/assistance/
100http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Archeologie/default_en.asp
101 Maskell, L.: Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology, Anthropological Quarterly, Vol. 75, No. 
3, 2002, str. 566
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vytvořit právní režim ochrany architektonického dědictví a zajistit, v rámci tohoto režimu 

a způsoby vhodnými pro každý stát nebo oblast, ochranu památek, architektonických souborů 

a míst. Na podporu těchto ochranných opatření slouží tzv. doplňková opatření. Úmluva 

obsahuje i ustanovení týkající se sankcí, podle nichž má každá strana jednat tak: „aby 

porušování legislativy chránící architektonické dědictví bylo předmětem vhodných 

a dostatečných opatření ze strany příslušného úřadu. Tato opatření mohou mít za následek, 

v případě nutnosti, povinnost původců zbourat novou stavbu postavenou protiprávně, nebo 

restituovat původní stav chráněného statku“. Každá strana je vázána k tomu, aby přijala tzv. 

politiku konzervace. Ustanovení ohledně účasti a sdružení nabádá k podpoře tvorby různých 

neziskových organizací, ale také komor, sdružení apod. Předposlední částí je Evropská 

koordinace politiky konzervace, která má za cíl posílit užší evropskou spolupráci. Ukládá 

stranám konzultace ohledně formulování politik a zakládá Výbor expertů, kteří monitorují 

jejich aplikaci. Výbor může navrhnout změny ke znění úmluvy a také učinit doporučení 

v případě změny situace a v případě potřeby. Následují závěrečná ustanovení.102

Česká republika k úmluvě přistoupila a byla vyhlášena pod č. 73/2000 Sb. m. s.103

2.6 Úmluva o archeologickém dědictví Evropy

Rada Evropy také iniciovala přijetí Úmluvy o archeologickém dědictví Evropy (Convention 

for the Protection of the Archaeological Heritage of Europe), která byla přijata na maltské 

Valletě 16. ledna 1992 a vstoupila v platnost 25. května 1995. Maltská konvence tak nahradila 

Londýnskou úmluvu z roku 1969. Odráží změnu povahy ohrožení, které působí 

na archeologické dědictví a které dnes přichází spíše z ohromných výstavbových projektů, 

jež začaly v průběhu 80. let, než z neautorizovaných výkopů, tak jak tomu bylo v 60. letech. 

Úmluva zakládá systém základních právních standardů pro Evropu, které mají přijmout 

národní politiky, pro ochranu archeologických statků jako zdrojů vědeckých a listinných 

důkazů, v souladu s principem integrované ochrany.104

Úmluva má celkem 18 článků, kterým předchází preambule a dělí se na 8 oddílů. 

První oddíl definuje archeologické dědictví jakožto veškeré pozůstatky a objekty a jakékoli 

jiné stopy po lidstvu z minulých období, (I) jejichž uchování a studium umožňuje vysledovat 

vývoj historie lidstva a jeho vztah k přirozenému prostředí, (II) o nichž jsou hlavními zdroji 

                                               
102http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/121.htm
103Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str. 544
104http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Archeologie/default_en.asp



44

informací vykopávky nebo objevy a další metody výzkumu lidstva (III) které jsou situovány 

na jakémkoli místě, které spadá pod jurisdikci Stran. Čl. 1 odst. 3 do něj zahrnuje stavby, 

konstrukce, skupiny budov, zastavěná území, movité objekty, památky dalšího druhu a také 

jejich související prostředí nacházející se jak na souši, tak pod vodou. 

Následují ustanovení týkající se identifikace dědictví a opatření na jeho ochranu. V této 

části se strany zavazují vést soupisy a klasifikaci svého dědictví, vytvářet archeologické 

rezervace a zavést povinnost nálezce ohlásit náhodný nález, jež je součástí archeologického 

dědictví úřadům a dát jej k dispozici ke zkoumání, dále mají zavést takové procedury, 

aby bylo zabráněno nezákonným vykopávkám, pověřit k práci na vykopávkách pouze 

autorizované osoby nebo například zajistit ochranu archeologického dědictví na původním 

místě.  

Integrovaná konzervace archeologického dědictví nabádá k vytváření politik a projektů 

zohledňující potřeby archeologů. Financování archeologického výzkumu a konzervace má být 

zajištěno ze strany celostátních, regionálních i místních úřadů. Sběr a šíření vědeckých 

informací obsahuje závazky připravovat přehledy a zajistit publikaci informací a mezistátní 

výměnu informací. Zvyšování veřejné informovanosti má být dosaženo pořádáním 

vzdělávacích aktivit a podporou přístupu veřejnosti k vybraným k tomu účelu vhodným 

součástem archeologického dědictví. Opatření k zabránění nezákonného oběhu součástí 

archeologického dědictví jsou v čl. 10 a 11.  Vzájemná technická a vědecká pomoc má být 

zajištěna díky aktivní spolupráci orgánů veřejné správy a také Výborem expertů, který opět 

zřizuje Výbor ministrů Rady Evropy. V závěrečných ustanoveních nalezneme nezbytná 

ujednání ohledně ratifikace a případnému vypovězení smlouvy.

Česká republika je signatářem úmluvy, která byla vyhlášena pod č. 99/2000 Sb.m.s.105

2.7 Úmluva o odcizených nebo nezákonně vyvezených předmětech 

kulturní hodnoty 

Vzhledem k nedostatkům vlastní Úmluvy (o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného 

dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků) požádala v roce 1995 organizace 

UNESCO organizaci UNIDROIT (Institut pro sjednocení soukromého práva) o přípravu 

Úmluvy o odcizených nebo nezákonně vyvezených předmětech kulturní hodnoty (UNIDROIT 

Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects), která doplňuje předchozí 

                                               
105Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str. 546
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dokument z roku 1970 s účelem vytvořit ucelený soukromoprávní nástroj. Tato Úmluva 

připouští navrácení majetku nejen v případech krádeže, ale i v případech nezákonného 

exportu, a operuje skrze státní soudy.106 Vešla v platnost 1. července 1998.107

2.7.1 Common law vs. Kontinentální soukromé právo

Pravidla angloamerického common law – tak jak je zvykem např. v USA, která chrání práva 

původního vlastníka, jsou v konfliktu s kontinentálním soukromým právem ostatních národů, 

které spíše upřednostňuje právo kupujícího v dobré víře. V oblasti kradených kulturních 

předmětů tak soudy vyvinuly dosti nesourodou soudní praxi, která tvoří spíše překážky 

mezinárodní spolupráci. S cílem vyrovnat tyto rozdíly mezi národními přístupy a domácím 

právem různých států organizace UNIDROIT navrhla Úmluvu, která se snažila přitáhnout 

velké množství signatářů. Úmluva je širší než existující smlouvy a vyrovnává zájmy 

původního vlastníka a držitele v dobré víře. Zakotvuje jednak právo na vrácení odcizených 

předmětů, a zároveň se snaží chránit vlastnická práva původního vlastníka. Úmluva stanovuje 

spravedlivou náhradu pro držitele v dobré víře, kteří prokazatelně podnikli všechny nezbytné 

kroky, aby se ujistili, že dílo má ověřený původ. 108

2.7.2 Obsah

Podle článku 3 je držitel odcizeného kulturního předmětu povinen jej vrátit. Žalobce musí 

podat žalobu na vrácení do jednoho, tří nebo pěti let od chvíle, kdy se dozvěděl nebo mohl 

dozvědět místo nebo identitu vlastníka nebo objektu, přičemž maximální doba, ve které může 

být požadavek vznesen, je 30 nebo 50 let od doby odcizení. O vhodnosti časového limitu 

lze samo sebou pochybovat, neboť i „kradené“ zboží časem získává na hodnotě, a záleží proto 

na samotném členském státu, jak se k tomuto článku postaví a časový požadavek případně 

prodlouží.

Článek 4 stanovuje, že dobrá víra kupujícího nebo držitele je faktorem určujícím, 

zda taková osoba získá kompenzaci po navrácení kradeného předmětu původnímu majiteli. 

Kupující, který má povinnost vrátit dílo, má zároveň právo na spravedlivou a rozumnou 

náhradu, pokud prokáže, že jednal s náležitou opatrností (due diligence), když předmět získal 

                                               
106Carducci, G.: The 1972 World Heritage Convention in the Framework of other UNESCO Conventions on 
Cultural Heritage v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. 
vydání, Oxford University Press, 2008, str. 373
107 UNIDROIT: The 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects – an 
overview, str. 2
108 Fox, C.: The UNIDROIT Convention on stolen or illegally exported cultural objects: an Answer to the World 
problem of illicit trade in cultural property, 1993, str. 229-231
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a ověřil si jeho pravost. Náležitá opatrnost se určí podle okolností spojených s nákupem, 

včetně povahy smluvních stran, výše kupní ceny, a zda byl předmět vyhledáván a prověřován 

v registru odcizených předmětů.109

Článek 8 řeší otázku jurisdikce: žaloba podle článku 3 a nárok podle článku 4 může být 

podán před soudem nebo jiným příslušným orgánem smluvního státu, kde se kulturní památka 

nachází, anebo se strany mohou dohodnout a předložit spor jakémukoliv jinému soudu nebo 

jinému i rozhodčímu orgánu.

Opatření úmluvy z roku 1995 jsou v porovnání s Úmluvou UNESCO podstatně přísnější 

a jasnější, a i proto má v současné době pouze 33 smluvních stran.110 Nehledě na tom, 

zda bude nakonec přijata většinou států světa, nezákonný obchod s uměním bude pokračovat, 

neboť se jedná o velice výhodný byznys. Nicméně tato úmluva je velmi vhodným 

prostředkem, který by jej mohl alespoň narušit, na rozdíl od její méně úspěšné 

předchůdkyně.111

Česká republika není signatářem úmluvy. Návrh na přistoupení byl prozatím odložen 

s ohledem na rekodifikaci občanského práva.112

2.8 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví 

Pojem kulturní dědictví za posledních několik desetiletí významně rozšířil svůj význam. 

Nejen že obsahuje klasické architektonické památky a archeologické předměty, ale dnes se do 

něj zahrnují i ústní tradice, aplikovaná umění, sociální zvyky, rituály, festivaly, znalosti 

a praktiky týkající se přírody a vesmíru nebo znalosti a dovednosti v tradiční řemeslné tvorbě. 

I tuto část kulturního dědictví – tzv. nehmotné nebo nemateriální kulturní dědictví - ohrožuje 

globalizace a kulturní homogenizace. Aby toto dědictví zůstalo zachováno, je třeba zavést 

poněkud jiná opatření, než jsou ta vhodná pro klasické kulturní památky. Nehmotné kulturní 

dědictví je především třeba dále vyučovat, udržovat v rámci komunit a předávat dalším 

generacím. Nejdůležitějšími nástroji k jeho uchování jsou tedy vzdělávací programy, 

ale i různé dokumentační, výzkumné a propagační činnosti. Nehmotné kulturní dědictví bylo 

poprvé mezinárodně uznáno Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví 

                                               
109 Fox, C.: The UNIDROIT Convention on stolen or illegally exported cultural objects: an Answer to the World 
problem of illicit trade in cultural property, 1993, str. 257-258
110 http://www.unidroit.org/english/implement/i-95.pdf
111 Lenzner, N.: The Illicit International trade in cultural property: Does the UNIDROIT convention provide an 
effective remedy for the shortcomings of the UNESCO convention?, 1994, str. 499-500
112 Výroční zpráva ministerstva kultury České republiky za rok 2005, str. 35
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(Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), kterou přijalo generální 

shromáždění UNESCO v roce 2003.113 Vstoupila v platnost 20. dubna 2006 a má 149

smluvních stran.114  Jejímu přijetí předcházely dva pokusy UNESCO regulovat oblast 

nehmotného kulturního dědictví: Možnosti založení mezinárodního nástroje k ochraně 

folkloru (Possibility of Establishing an International Instrument for Protection of Folklore)

z roku 1971 a Doporučení pro ochranu tradiční kultury a folkloru (Recommendation 

on Safeguarding of Traditional Culture and Folkloree) z roku 1989.115 Jak dokazuje zápis 

Sokolnictví, je zde i vztah k přírodě.

2.8.1 Institucionální rámec

Hlavním cílem úmluvy z roku 2003 je ochránit nehmotné kulturní dědictví lidstva před jeho 

úplným vymizením. Z tohoto důvodu byla založena na principu udržitelného rozvoje, neboť 

kulturní stabilita by měla být zájmem každého jednotlivce a ta úzce souvisí se zodpovědností 

vůči budoucím generacím uchovávat toho nehmotné dědictví.116

Úmluva poskytuje právní, administrativní a finanční rámec k ochraně nemateriálního 

kulturního dědictví. Preambule vyzývá k ochraně nehmotného dědictví na území smluvních 

států a žádá je, aby jej určili a definovali, a to ve spolupráci s komunitami, skupinami 

a důležitými nevládními organizacemi. 

Všechny státy se schází na Valném shromáždění smluvních států, jehož úkolem je zvolit 

24 členů Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví. Ten má 

na starost propagaci cílů Úmluvy a monitoring její implementace. Výboru pomáhá sekretariát

UNESCO.  117

Výbor rozhoduje o tom, jaké dědictví má být zapsáno na seznam, kam bude směřována 

finanční pomoc nebo jaká jiná vhodná ochranná opatření je třeba provést. V případech kdy 

nehmotné dědictví sdílí několik států najednou, je nezbytná společná nominace. Pokud je 

dědictví vybráno výborem, je zapsáno na Seznam nemateriálního kulturního dědictví 

vyžadujícího naléhavé zachování nebo na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního 

dědictví lidstva. První zmíněný seznam je důležitý z toho důvodu, že se zaměřuje na ohrožené 

                                               
113UNESCO: Infokit: What is Intangible Cultural Heritage?, 2009, str. 3-4
114http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=17116&language=E
115 Aikawa, N.: An Historical Overview of  Preparation on the UNESCO Convention for Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage, 2004, str. 138
116 Bedjaoui M.: The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: the legal framework 
and universally recognized principles, Blackwell Publishing, 2004, str. 154
117 UNESCO: Infokit: What is Intangible Cultural Heritage?, 2009, str. 9
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dědictví, které je třeba zachovat. Druhý seznam slouží k zajištění viditelnosti a povědomí 

o jeho významu. 

Výbor také publikuje a aktualizuje rejstřík programů, projektů a aktivit, které nejlépe odráží 

cíle a principy Úmluvy, mohou totiž sloužit jako příklady pro budoucí situace. Ačkoliv pouze 

vlády smluvních států mohou nominovat nehmotné dědictví, návrh musí být vytvořen s plnou 

účastí a souhlasem komunity nebo skupiny, jíž se týká. 

Aby byla úmluva efektivní z hlediska dosažení svých cílů, byl založen systém mezinárodní 

spolupráce a pomoci. K tomuto účelu slouží Fond nemateriálního kulturního dědictví. Podle 

operační směrnice ochrana dědictví zahrnutého na Seznam naléhavého zachování a vytvoření 

inventářů má v rámci přerozdělování financí zvláštní přednost. Fond je tedy především 

využíván k poskytování naléhavé pomoci, ale je z něj také čerpáno při pořádání setkání 

Výboru nebo jiných odborníků. Smluvní státy jsou samozřejmě pobízeny dobrovolně 

přispívat nad rámec svých povinných vkladů. Nadrozpočtové příspěvky z různých zdrojů 

umožnují organizaci UNESCO vytvořit a implementovat nové aktivity a programy a posílit 

a rozšířit ty existující. Významnými přispěvateli jsou Japonsko, Norsko, Španělsko, Itálie, 

Belgie, Korea, Spojené arabské emiráty a Evropská Unie.118

2.8.2 Obsah

Podle článku 1 se nemateriálním kulturním dědictvím rozumí: zkušenosti, znázornění, 

vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi 

související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují 

za součást svého kulturního dědictví. Jeho znakem je, že je předávané z pokolení na pokolení, 

je neustále přetvářeno, vytváří pocit identity a kontinuity a podporuje takto úctu ke kulturní 

rozmanitosti a lidské tvořivosti. Úmluva zdůrazňuje, že chrání pouze takové nemateriální 

kulturní dědictví slučitelné se stávajícími mezinárodními nástroji týkajícími se lidských práv, 

jakož i se zásadami vzájemné úcty mezi společenstvími, skupinami i jednotlivci a trvale 

udržitelného rozvoje.

Takové dědictví se projevuje jako: a) ústní tradice a vyjádření, včetně jazyka jakožto 

prostředku nemateriálního kulturního dědictví, b) interpretační umění, c) společenské 

zvyklosti, obřady a slavnostní události, d) vědomosti a zkušenosti týkající se přírody 

a vesmíru, e) dovednosti spojené s tradičními řemesly.

                                               
118 UNESCO: Infokit: Implementing the Convention for the Safeguarding of ICH, 2009, str. 5-8
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Pod ochranu úmluvy ovšem nespadají náboženství jako taková ani jazyky.119

Kritický pohled na tuto Úmluvu vyjádřil Dr. Richard Kurin ve svém článku z roku 2004. 

Podle autora jsou definice užívané v úmluvě vybrané zcela nevhodně. Úmluva se zaměřuje 

pouze na soubory činností, které lidé považují za tradiční nebo za smysluplné a nechrání tedy 

prosté užitkové činnosti. Dědictví definuje jako něco sdílené v rámci celé kulturní komunity 

a tradované, tj. předávané z generace na generaci. Většina expertů, kteří ji pomáhali 

formulovat, předpokládali, že nehmotné dědictví je pouze tradiční kultura a z tohoto důvodu 

byly vyloučeny různé oblasti činností – jako například soudobá populární hudba, videohry 

apod. Nicméně definice, tak jak je dána v samotném textu by mohla zahrnout velice široké 

spektrum činností, které symbolizují všechny kulturní společenství (ačkoliv ne nutně etnicky 

nebo geograficky) a které si předávají své vlastní tradice (ačkoli ne obvykle genealogicky). 

Například rapová hudba nebo australský kriket totiž také symbolizují specifické kulturní 

společenství lidí. 

Rozpoznat, co patří do nehmotného kulturního dědictví podle definic úmluvy, není vždy 

zcela jasné a může být i matoucí. Složité je i rozlišení mezi materiálním a nemateriálním 

dědictvím. Řemeslné výrobky mají materiální podstatu, ale znalosti a dovednosti k jejich 

vytvoření již patří mezi dědictví nehmotné. Nástroje jsou hmotné objekty, jejich plány –

pokud sídlí v mysli, zůstávají nehmotné, avšak jsou-li sepsané, jsou považovány za hmotné. 

Toto rozlišení vytváří paradoxy, neboť mnohdy ochrana hmotného a nehmotného dědictví je 

logicky úzce propojena. Mezi domorodými kmeny je běžné, že určitou část země, strom nebo 

jeskyni považují za obdařenou určitým duchovním významem a ten je svázán se svou 

fyzickou schránkou. Navíc podle doslovných spojení úmluvy ne každé nemateriální kulturní 

dědictví je rozlišováno podle jejího smyslu. Aby šlo uznat, musí být v souladu s lidskými 

právy, vykazovat vzájemnou úctu mezi komunitami a musí být udržitelné. Jedná se o velice 

vysoký a téměř nerealistický požadavek. 

Autor kritizuje také závazek vytvořit národní seznam nehmotného kulturního dědictví. 

Podle autora se jedná o nelehký úkol, který povede k naprostému nepochopení kultury, neboť 

ji nelze rozštěpit nebo oddělit od ostatního okolí a ani tento úkol nepovede k žádné skutečné 

záchraně. Závazek, že ti kteří tradice praktikují, by měli mít hlavní zodpovědnost pro její 

zachování (ve spolupráci se smluvním státem), je dle autora také nerealistický, už jen proto, 

že většina sociálních vztahů vzniká z tradice a neformálně. Skeptický pohled má 

                                               
119 UNESCO: Infokit: Questions and Answers, 2009, str. 7
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i na povinnost založení národního orgánu, který má vytvořit akční plán k záchraně svého 

kulturního dědictví.120

V roce 2007 zopakoval svoji kritiku v článku Safeguarding Intangible Cultural Heritage: 

Key Factors in Implementing the 2003 Convention. Zjednodušeně řečeno Úmluva postrádá 

užší spojení s ekologickými, sociálními, ekonomickými a politickými aspekty nehmotného 

dědictví. Na druhou stranu ale dle jeho vlastních slov, v současnosti žádný lepší smluvní 

prostředek nemáme.121

2.8.3 Česká republika a Úmluva o nemateriálním dědictví

Česká republika je stranou úmluvy od 18. 5. 2009 pod č. 39/2009 Sb. m. s.122 V roce 2008 

byl na Reprezentativní seznam zapsán mužský lidový tanec Slovácký Verbuňk, v roce 2010 

přibyly Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a Sokolnictví - žijící lidské dědictví. 

Posledním připsaným je Slovácká tradiční Jízda králů (2011)123

2.9 Evropská úmluva o krajině 

Evropská úmluva o krajině (European Landscape Convention), podepsaná pod záštitou 

Rady Evropy ve Florencii 20. října 2000, vstoupila v platnost 1. března 2004. Úmluva 

propaguje ochranu, řízení a plánování evropských krajin a organizuje evropskou spolupráci 

v otázkách krajiny. Jedná se o první mezinárodní smlouvu, která by se zabývala výhradně 

otázkou krajiny, ať už zcela běžné nebo výjimečné, přírodní nebo kulturní.124

2.9.1 Obsah

Text úmluvy zahrnuje Preambuli a čtyři hlavní oddíly: Kapitolu I: všeobecná ustanovení, 

Kapitola II – vnitrostátní opatření, Kapitola III – evropská spolupráce, Kapitola IV –

Závěrečná ustanovení.

Úmluva ve své preambuli vyjadřuje cíl Rady Evropy ochraňovat a realizovat ideály 

a principy, jež jsou společným dědictvím, a zdůrazňuje, že krajina hraje významnou úlohu 

                                               
120 Kurin, R.: Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 UNESCO Convention: a critical appraisal, 
2004, str. 69-74
121 Kurin, R.: Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Key Factors in Implementing the 2003 Convention, 
International Journal of Intangible Heritage, 2007, str. 18
122http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=339
123http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/spoluprace-ministerstva-kultury-s-unesco-44230/
124http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_en.asp
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z hlediska veřejného zájmu v oblasti kultury, která je základní součástí evropského přírodního 

a kulturního dědictví. Krajina znamená část území, tak jak je vnímáno obyvatelstvem, jejíž 

charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů. Je 

velice složité vybrat taková území určená k ochraně z potencionálně širokého množství míst, 

které spadají do tak široké definice. V roce 2008 strany přijaly směrnice pro implementaci 

úmluvy, aby usnadnily rozvoj národních politik krajin.125

Hmotný obsah úmluvy zahrnuje všechny druhy a formy krajiny, které patří státnímu území. 

Jedná se o krajiny přírodní, venkovské, městské, ale i o příměstské oblasti. Zahrnuje plochy 

pevninského rázu, vnitrozemské vodní plochy a mořské oblasti. Zajímavé je i to, že se netýká 

pouze krajin, které jsou považovány za pozoruhodné, ale řeší i krajiny běžné a narušené. 

Krajina je tak uznána bez ohledu na její výjimečné hodnoty. Tento komplexní přístup je 

zdůvodněn argumentem, že každá krajina utváří prostředí životů lidí, kteří ji obývají, 

ovlivňuje kvalitu občanského života a zaslouží si proto být zvažována ve všech krajinných 

politikách. To ovšem neznamená, že všechna opatření a politiky musí být aplikovány na 

všechny krajiny stejně. Mají být přizpůsobena podle různých typů krajiny a v závislosti na 

jejích zvláštnostech pak bude potřeba odlišných druhů ochrany.

Závazky členských států na národní úrovni jsou uvedeny v kapitole III s titulem Vnitrostátní 

opatření. Státy mají chránit, spravovat a plánovat své krajiny všemi prostředky, tj. obecnými i 

zvláštními opatřeními a to vždy s ohledem na princip subsidiarity. Každá strana musí brát 

v potaz vlastní dělbu moci, soulad s ústavními principy, správním členěním a ohled na 

Evropskou chartu místní samosprávy. Úmluva musí být implementována na nejvhodnějším 

stupni pro správu krajiny a pokud možno to mají být místní a krajské orgány, které zajistí její 

řádné provádění. Každá země by měla vytvořit detailní seznam úkolů a opatření pro každý 

stupeň samosprávy, za které bude zodpovědná a měla by určit pravidla pro vnitřní koordinaci 

těchto opatření, především pro nástroje územního plánovaní.

Strany se zavazují ke čtyřem základním/všeobecným opatřením: 

a) uznat krajinu jako základní složku prostředí, 

b) zavádět krajinné strategie, koncepce, programy a plány, zaměřené na ochranu, správu 

a plánování krajiny, 

c) zavést postupy pro účast veřejnosti

d) přijímat zvláštní opatření týkající se především osvětové činnosti. 

                                               
125Birnie P., Boyle A., Redgwell C.: International Law and Environment, 3. vydání, Oxford University Press, 
2009, str. 695-696
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S ohledem na zvláštní opatření úmluva zmiňuje dalších pět bodů: Zvyšování povědomí, 

Vzdělávání a výchova, Vymezení a hodnocení, Cílové charakteristiky krajiny, Plnění. 

Na nadnárodní úrovni mají smluvní strany spolupracovat při zohledňování krajinného 

rozměru mezinárodních politik a programů a doporučit, v případě potřeby, aby úvahy týkající 

se krajiny do nich byly zapracovány. Dále mají spolupracovat tak, aby zvýšily účinnost 

přijatých opatření a to především: technickou a vědeckou pomocí, výměnou zkušeností, 

výměnnou odborníků na otázku krajiny a výměnnou informací. Strany se zavazují též 

povzbuzovat přeshraniční spolupráci na místní a regionální úrovni a v případě potřeby 

vypracovat a uskutečňovat společné programy zvyšování hodnoty krajiny.

Úmluva zavádí Cenu krajiny Rady Evropy, kterou na návrh Stran a výboru expertů uděluje 

Výbor ministrů. Jedná se o vyznamenání udělované místním a regionálním orgánům příp. 

jejich seskupením, jež jako součást krajinné politiky zavedly takovou politiku nebo opatření, 

které se ukázaly jako trvale účinné a mohou proto sloužit jako příklad pro jiné územní orgány 

v Evropě. Vyznamenání lze rovněž udělit nevládním organizacím.

Institucionální rámec úmluvy tvoří Rada Evropy, která jedná jakožto její sekretariát. Výbor 

ministrů pověřil Výbory expertů, aby monitorovali implementaci úmluvy. Parlamentní 

shromáždění a kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy mají být zapojeny 

do práce těchto výborů.126

Úmluva o krajině je významná především proto, že krajinu chápe nejen z přírodovědeckého 

hlediska, ale bere v potaz i její kulturní, historické, etické a další sociální hodnoty. 

Nezaměřuje se pouze na ochranu současného stavu krajiny, ale propaguje i aktivní péči 

a plánování jejího vývoje. 

2.9.2 Postoj České republiky

Česká republika se podílela od počátku na vzniku, přípravě a konečném znění Úmluvy, 

na konferenci evropských ministrů životního prostředí evropských zemí v Dobříši v 1991 

vznikla myšlenka na její formulaci. Česká republika úmluvu podepsala v roce 2002 

a ratifikovala ji v roce 2004. Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšla pod číslem 13/2005

Sb. m. s. 127

                                               
126 Maguelonne de Jeant-Pons: The European Landscape Convention, Landscape Research, Vol. 31, No. 4, 363 –
384, 2006, str. 6-
127Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., 
2006, str. 184-186
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2.10 Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (Convention on the Protection 

and Promotion of Diversity of Cultural Expressions) z roku 2005 se odlišuje od ostatních 

úmluv organizace UNESCO tím, že se zaměřuje primárně na rozmanitost kulturních projevů, 

jak jsou rozšiřovány a sdíleny skrze kulturní činnosti, zboží a služby, tedy nejčastější nositele 

kultury. Propaguje rozmanitost kreativity a snaží se tak o zkvalitnění životního prostředí. 

Podle Úmluvy mají kulturní projevy dvě složky – ekonomickou a kulturní, které nepovažuje 

za pouhý předmět obchodního jednání. Úmluva má reflektovat jednak, že kulturní statky 

a kulturní služby jsou nositelé vědomí, hodnot a významů, a proto s nimi nelze nakládat jako 

s běžnými komoditami nebo zbožím, a za druhé potřebu národů učinit veškeré možné kroky, 

aby mohly chránit a propagovat rozmanitost kulturních projevů tím, že zajistí volný tok 

myšlenek a děl. Základním pilířem úmluvy je mezinárodní spolupráce. Úmluva vstoupila 

v platnost v roce 2007 a v současnosti ji podepsalo 125 států.128

2.10.1 Obsah

Dílčími cíli úmluvy je a) vytvoření vhodných podmínek pro kulturu, aby mohla vzkvétat 

a vzájemně působit v dobrém smyslu na ostatní, b) uznání zvláštního charakteru kulturních 

činností, zboží a služeb, c) určení nové úmluvy pro mezinárodní spolupráci, a d) také stvrzení 

suverénního práva státu udržovat, přijímat a implementovat politiky a opatření, která uzná 

za vhodná k ochraně a propagaci rozmanitosti kulturních projevů na jeho území tím, že zajistí 

volný tok myšlenek a děl.

Úmluva je založena na principu uznání a respektování lidských práv a základních svobod. 

Nabádá smluvní strany určit takové kulturní projevy na jejich území, které jsou ohroženy 

zánikem nebo jinými okolnosti, které vyžadují urgentní pomoc. Státy mohou učinit veškeré 

vhodné kroky k ochraně kulturních projevů v takových situacích. Dále mají právo formulovat 

a implementovat opatření k vytvoření možností pro domácí kulturní činností, zboží a služby 

a která vytvoří domácí nezávislý kulturní průmysl, posílí neziskové organizace a veřejné 

a soukromé instituce k rozvoji výměny myšlenek, kulturních projevů a aktivit, propagovat 

rozmanitost médií, včetně veřejného vysílání, poskytnou veřejnou finanční pomoc a založí 

a podpoří veřejnou službu.

                                               
128http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/2005-convention/the-convention
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Smluvní strany se zavazují propagovat na svém území takové prostředí, které podporuje 

jednotlivce i skupiny tvořit, šířit kulturní projevy a mít k nim přístup, a to s ohledem na různé 

okolnosti a potřeby žen a sociálních skupin včetně menšin a domorodého obyvatelstva. Státy 

mají zajistit sdílení a přístup k informacím tím, že budou podávat zprávy organizaci UNESCO 

každé čtyři roky ohledně všech opatření, která byla přijata, a tím, že budou posilovat vědomí 

veřejnosti o významu kulturních projevů skrze různé vzdělávací a osvětové programy. Strany 

mají uznat klíčovou roli občanské společnosti tak, že ji zapojí do činností zaměřených 

k naplňování cílů Úmluvy. Je důležité, aby začlenily kulturu do udržitelného rozvoje 

a posílily mezinárodní spolupráci k podpoře rozvojových zemí, například financováním 

kulturního průmyslu apod.

Mezi základní zásady úmluvy patří svoboda projevu, informací a komunikace, možnost 

jedince výběru kulturních projevů, princip otevřenosti a vyrovnanosti, princip udržitelného 

rozvoje a spravedlivého přístupu. 

Úmluva zakládá jako své dva orgány konferenci smluvních stran, která je plenárním 

a nejvyšší orgánem, a mezivládní výbor, který má odpovědnost za propagaci cílů úmluvy 

a rozvoj a monitoring její implementace. Mezinárodní fond pro kulturní rozmanitost je 

financován z dobrovolných příspěvků smluvních stran, zdrojů určených generální konferencí 

UNESCO a různými dalšími příspěvky, dary a výtěžky.129

Úmluva neobsahuje žádná konkrétní hmotná práva pro jednotlivce nebo komunity, 

ta jsou určena spíše státům samotným, její ustanovení hovoří o opatřeních, které státy mohou 

použít, aby chránily vlastní kulturní rozmanitost.130

2.10.2 Výjimka z pravidel WTO

Neopomenutelný je vztah Úmluvy o rozmanitosti kulturních projevů a závazků 

vyplívajících z členství v Světové obchodní organizaci (WTO), neboť původním smyslem 

této úmluvy právě bylo zajistit příznivé podmínky umožňující zavádění protekcionistických 

opatření směřující k ochraně kulturní rozmanitosti před přísnými pravidly WTO. Téměř 

všechny státy, jež úmluvu podporují, jsou členy WTO a ti obecně považují volný obchod za 

velice přínosný pro národní i celosvětovou ekonomiku. Avšak s ohledem na kulturní zboží 

(především hudební nahrávky) je tento přínos často velmi sporný. Cílem úmluvy o kulturní 

rozmanitosti je dovolit členům WTO legálně vytvářet vlastní prostor např. pro domácí 

                                               
129UNESCO: Ten Keys to the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions, 2007, str. 2-12
130 Scheinin, M., Francioni, F: International Studies in Human Rights : Cultural Human Rights, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2008, str. 337-338
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produkci v mediích. Podle článku 11 GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu) nemohou 

členské státy WTO ukládat žádná kvantitativní omezení na dovoz nebo vývoz zboží, do jehož 

kategorie spadají i filmy nebo hudební CD. Stejně tak jsou zakázány jakékoliv dotace. Ostatní 

sporné výrobky jsou z pohledu práva WTO považovány za služby a tedy spadají pod režim 

Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS). Její pravidla umožnují pouze několik málo 

omezení na ochranářská opatření členských států s ohledem na kulturní sektor.

Kulturní diverzita je zde chápána jako společné dědictví lidstva. Klíčovým ustanovením je

článek 6, podle nějž státy mohou přijímat opatření na ochranu a podporu rozmanitosti 

kulturních projevů na svém území a to v rámci svých politik a opatření v oblasti kultury, jež

jsou popsány v čl. 4 odst. 6 a s ohledem na okolnosti a vlastní potřeby. V podstatě je možné 

dotovat domácí a vybrané zahraniční výrobce, zakládat limity místního obsahu a zavádět 

kvóty.

Samozřejmě ani tento mezinárodní smluvní nástroj se nevyhnul patřičné kritice. 

A to především proto, že Fond je tvořen pouze dobrovolnými příspěvky, 

a také protože mechanismus urovnání sporů nelze považovat za efektivní, neboť mu chybí 

stálý orgán, který by tyto spory rozhodoval (stany mají jednat nebo se obrátit na třetí stranu, 

případně založit ad hoc smírčí komisi).131Na druhou stranu existují i odborné studie, které se 

naopak obávají, že úmluva umožňuje zavést nedovolená protekcionistická opatření, která jsou 

zcela proti principům zavedeným WTO.132

Pro Českou republiku vstoupila v platnost 12. 8. 2010 pod č. 93/2010 Sb. m. s.133

2.11 Úmluva o ochraně podvodního kulturního dědictví 

Podvodní kulturní dědictví je významnou součástí historie lidstva. V důsledku technického 

rozvoje, podmořské těžby ropy a plynu, výstavbě různých potrubí, rybaření a mnohých jiných 

aktivit na mořském dnu, dochází k častému poškozování či úplnému ničení podvodního 

kulturního dědictví. Archeologická naleziště ukrytá v moři jsou soustavně ohrožována hledači 

pokladů, kteří rabují a v mnoha případech ničí cenné vědecké a kulturní předměty.134

                                               
131 Hahn, M.: A clash of cultures? The UNESCO Diversity Convention and international trade law, Journal of 
International Economic Law, 2006, str. 531-533
132 Khachaturian A.: The New Cultural Diversity Convention and its Implications on the WTO International 
Trade Regime: A Critical Comparative Analysis
133http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/spoluprace-ministerstva-kultury-s-unesco-44230/
134 Forrest, C.: A New International Regime for Protection of Underwater Cultural Heritage, International and 
Comparative Law Quarterly, 2002, str. 511-512
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Vzhledem k tomu, že vykrádání potopených památek je stále narůstající problém, 

organizace UNESCO v roce 2001 iniciovala přijetí Úmluvy o ochraně podvodního kulturního 

dědictví (Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage,) - UOPKD. Úmluva 

vstoupila v platnost 2. ledna 2009 a podepsalo ji 41 států.135

Známým případem je i osud věhlasné lodi Titanic, která se potopila v roce 1912 po nárazu 

na ledový krov. Vrak luxusního parníku nebyl k nalezení až do roku 1985. I přes protesty 

mezinárodního společenství, že se jedná o masový hrob a zároveň archeologické naleziště, 

byly z vraku lodi v roce 1987 odvezeny různé historické artefakty a posléze byl navštíven 

několika soukromými dobrodruhy, kteří se potopili pro dalších cca 1800 předmětů.136 Dne 

15. května 2012 tomu bylo přesně 100 let, kdy vrak lodi přistál na mořském dnu, a proto 

splnil jednu ze základních podmínek Úmluvy o ochraně podvodního dědictví a dostal se pod 

její ochranu.137

Úmluva ukládá zodpovědnost za ochranu a záchranu podvodního kulturního dědictví všem 

státům a prohlašuje, že podvodní nálezy jsou nedílnou součástí kulturního dědictví lidstva. 

Sdílená odpovědnost neznamená to samé co vlastnictví, vyžaduje vzájemnou úctu 

a spolupráci, aby efektivně chránila světové dědictví. Cílem je vytvořit účinný mechanismus 

mezinárodní spolupráce při záchraně potopených kulturních zdrojů, které si zaslouží stejnou 

ochranu jako archeologické památky na souši.138

2.11.1 Obsah

Úmluva pokrývá všechny mořské oblasti, včetně oblastí, jež spadají do výlučné/suverénní 

moci pobřežního státu. Upravuje nejen činnosti směřující k přímé ochraně podvodního 

kulturního dědictví, ale také činnosti, které jej náhodně ovlivňují (např. takové, které by jej 

mohly poškodit – rybolov nebo instalace těžebních plošin aj.). Úmluva zakládá nejen režim 

regulace pro lidskou činnost, ale také rámec pro spolupráci států pro širší okruh záležitostí, 

které pomohou v ochraně podvodního kulturního dědictví, včetně vedení a aktualizace 

inventářů, vzdělávací a osvětové činnosti, tréninku a spolupráce v bádání. Definice říká, 

že podvodní kulturní dědictví jsou všechny stopy lidské existence s kulturním, historickým 

nebo archeologickým charakterem, které jsou pod vodou alespoň 100 let. Základní cílem je 

                                               
135 http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13520&language=E&order=alpha
136 Information Kit UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, str. 6
137 http://www.bbc.co.uk/news/world-17629389
138Evans, A, Russell, M., Leshikar-Denton, M.: Local Resources, Global Heritage: An Introduction to the 2001 
UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Journal of Maritime Archeology, 
2010, Springer Boston, str. 79-83
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tedy ochrana podvodního kulturního dědictví pro blaho celého lidstva a snaha naplnit tento cíl 

zajištěním, že činnosti související s podvodním dědictvím budou učiněny v souladu 

s mezinárodními archeologickými standardy, které jsou v její Příloze a které vyžadují, aby 

kompetentní státní orgány (orgány památkové péče) zvážily v řízení, jak určitou lokalitu 

s nalezeným dědictvím spravovat, jako první volbu ochranu in situ. To znamená, že vyjmutí 

z moře by mělo být povoleno pouze, pokud je k tomu právoplatný důvod a pokud je na místě 

schválené projektové řešení. Základní principy jsou v článku 2 – např. principy že by dědictví 

nemělo být komerčně využíváno a princip spolupráce. Mezistátní spolupráce nese všechny 

prvky ochranného rámce, který úmluva navrhuje a povaha těchto regulačních mechanismů je 

skutečně závislá na striktním dodržování států, především s ohledem na vody za hranicí 

24 námořních mil. Aby byla skutečně efektivní, normativní ustanovení vyžadují spolupráci 

státu vlajky plavidla, pobřežního státu a ostatních států v geografické blízkosti k místu 

objevu.139

2.11.2 Vztah k Úmluvě o mořském právu

Jak již bylo zmíněno, úmluva má být aplikována na všechny pozůstatky lidské existence, 

které mají kulturní, historický nebo archeologický charakter a které zůstaly částečně nebo 

úplně pod vodou po dobu alespoň 100 let. Pro svůj novátorský a pragmatický charakter je 

velkým krokem k rozvoji mezinárodního práva. Zpočátku však byla kritizována, protože její 

článek 3 se neslučuje s režimem obsaženým v Úmluvě o mořském právu (UNCLOS) z roku 

1982, ale právě díky tomuto ustanovení je možné podvodní kulturní dědictví chránit. Má být 

chápána jako obranný nástroj, který má přinést určité nápravy k problémům, které vyvstávají 

při aplikaci článku 303 Úmluvy UNCLOS.140 Jedná se o tři strategie: a) odstranění 

nežádoucích účinků práva vyzdvihnutí lodi a jiných předmětů z mořského dna, b) vyloučení 

využití stávajícího principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ pro objekty nalezené na 

pevninské mělčině a c) posílení místní spolupráce.

                                               
139 Dromgoole, S.: Reflections on the position of the major maritime powers with respect to  the UNESCO 
Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage2001, Marine Policy, 2012, str. 3
140 „Archeologické předměty a předměty historického původu nalezené v moři 
1. Státy mají povinnost chránit archeologické předměty a předměty historického původu nalezené v moři a za 
tímto účelem spolupracovat. 2. Za účelem kontroly obchodování s těmito předměty pobřežní stát může při použití 
článku 33 předpokládat, že jejich odstranění z mořského dna v zóně v onom článku uvedené bez jeho souhlasu by 
znamenalo porušení právních předpisů v onom článku uvedených, a to na jeho území anebo v pobřežním moři. 3. 
Nic v tomto článku se nedotýká práv majitelů, jejichž totožnost lze určit, práv na vyzdvihnutí lodí a jiných 
předmětů z mořského dna nebo jiných pravidel námořního práva anebo zákonů a praxe, pokud jde o kulturní 
výměny. 4. Tento článek se nedotýká jiných mezinárodních dohod a norem mezinárodního práva, které se týkají 
ochrany archeologických předmětů a předmětů historického původu.“
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a) Zatímco většina vyjednávajících států prosazovala odmítnutí práva na vyzdvihnutí lodi 

a jiných předmětu z mořského dna (law of salvage and finds) – čl. 303 odst. 3 

UNCLOS - ve vztahu ke kulturnímu dědictví, menšina států nebyla připravena přijmout 

absolutní zákaz. Tento princip podle Úmluvy o mořském právu de facto znamená, 

že osoba, která objeví vrak lodi ve splavných vodách, který byl dlouho ztracený a

opuštěný a která omezí takový majetek na prostou držbu, se stává jeho vlastníkem. 

Dosaženým kompromisem je znění článku 4 ÚOPKD: Žádné činnosti související

s podvodním kulturním dědictvím, na které se vztahuje tato Úmluva, nejsou subjektem 

na vyzdvihnutí lodi a jiných předmětů pokud: není autorizována kompetentním 

orgánem a není v plném souladu s touto úmluvou a pokud nebude zajištěno, že k využití 

podvodního dědictví bude dosaženo maximální ochrany. Toto ustanovení je třeba číst 

současně s článkem 2, odstavec 7, který říká, že podvodní dědictví nemá být komerčně 

využíváno, a spolu s pravidly obsaženými v příloze (jež je nedílnou součástí úmluvy). 

V praxi to znamená ochranu před nežádoucími efekty aplikace práva záchrany a práva 

nálezu. Svoboda rybaření pro archeologické a historické objekty je zcela zakázána.141

b) Vyloučení principu kdo „dřív přijde ten dřív mele“ bylo nutností. Stávající úprava totiž 

umožnovala, aby předměty nalezené na pevninské mělčině či ve výlučném 

ekonomickém pásmu mohl kdokoliv na palubě jakékoliv lodi prozkoumávat, a přinést 

takto nalezený archeologický nebo historický objekt na souš a stát se jeho vlastníkem 

(v rámci národní jurisdikce). Často se tak stávalo, že předmět byl dále prodán 

na soukromém trhu a v zásadě neexistovala záruka, jak jej dostat na veřejnost či zpátky 

do státu původu. Stát, jenž je s takovým objektem kulturně spjat, nemohl udělat vůbec 

nic a jeho kulturní dědictví bylo navždy ztraceno. Nově tedy Úmluva o podvodním 

dědictví stanovuje, že veškeré tajné aktivity nebo objevy jsou zakázané. Smluvní státy 

mají vyžadovat, aby státní příslušník nebo velitel plavidla podal zprávu o takovém 

objevu nebo činnosti smluvním státům a také druhému smluvnímu státu. Případně má 

smluvní strana vyžadovat, aby státní příslušník nebo velitel plavidla podal zprávu o 

takovém objevu nebo činnosti a má zajistit rychlý a účinný přenos této zprávy všem 

ostatním smluvním stranám. K otázce konzultací, pobřežní stát má konzultovat všechny 

smluvní strany, které oznámily svůj zájem o konzultaci o tom, jak zajistit efektivních 

ochranu původního kulturního dědictví o kterém se jedná. Pobřežní stát má koordinovat 

konzultace, pokud výslovně neřekne, že si tak nepřeje, v tomto případě smluvní státy, 

                                               
141 Scovazzi, T.: Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, Environmental Policy and Law, 
2002, str. 152- 153
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které deklarovaly zájem na tom, aby byly konzultovány, mají jmenovat jiný 

koordinační stát. Ten má implementovat opatření ochrany, která byla dohodnuta 

konzultujícími státy a může řídit jakkoliv nezbytný předběžný výzkum tohoto dědictví. 

V případě nutnosti naléhavých opatření platí článek 10 odstavec 4, který říká, že 

koordinační stát může použít všechny možné prostředky, anebo vydat jakákoliv 

nezbytná povolení v souladu s touto úmluvou a pokud je to nutné ještě před 

konzultacemi, s cílem ochránit kulturní dědictví před bezprostředním nebezpečím, ať 

už vzniklému lidskou činností nebo z jiného důvodu, včetně rabování. V takovém 

případě může vyžadovat pomoc ostatních smluvních států. Právě toto ustanovení je 

základním kamenem celé úmluvy, neboť je nezbytné, aby v případě nutnosti byl 

odhodlaný stát oprávněn použít přiměřená opatření a to bez odkladu. Ve všech těchto 

případech je jasné, že stát má jednat jménem všech smluvních stran a nikoliv ve svém 

vlastním zájmu. Smluvní strana, na jejímž výlučném ekonomickém pásmu nebo na její 

pevninské mělčině je umístěno podvodní kulturní dědictví, má právo zakázat nebo 

podmínit povolením jakoukoliv činnost namířenou proti tomuto dědictví, aby 

nedocházelo k narušení jejích svrchovaných práv nebo jurisdikce dané mezinárodním 

smluvní právem včetně UNCLOS. To může znamenat, že pobřežní stát může požívat 

podstatně širších práv, pokud je vrak zanořen do písku nebo je pokrytý ústřicemi nebo 

jinými mořskými živočichy, ohledně nichž již svá svrchovaná práva vykonává na 

základě ustanovení úmluvy o mořském právu.142

c) Posílení místní spolupráce je zdůrazněno v článku 6, který upravuje dvoustranné, 

regionální a jiné mnohostranné dohody. Jedná se cestu k lepší ochraně, neboť tyto 

smlouvy jsou uzavírány především proto, aby byla zajištěna přísnější opatření než ta, 

která poskytuje Úmluva o ochranu podvodního kulturního dědictví. Možnost uzavřít 

takovou dohodu je vhodná pro státy obklopené uzavřeným nebo polozavřeným mořem 

a pro které je charakteristický určitý druh podvodního kulturního dědictví (typicky 

Karibik, Středozemní moře).143

Vzhledem k poloze svého území, není Česká republika signatářem úmluvy.

2.12 Ochrana kulturního dědictví v evropském unijním právu

                                               
142 Scovazzi, T.: Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, Environmental Policy and Law, 
2002, str. 154-155
143Scovazzi, T.: Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, Environmental Policy and Law, 
2002, str. 155
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Evropská Unie se ochranou kulturního dědictví zabývá spíš okrajově. Podle Smlouvy 

o fungování EU spadá kultura do oblasti, kde EU „pouze“ podporuje, koordinuje nebo 

doplňuje činnosti členských států. Společná kulturní politika EU je založena na ustanovení 

článku 167 SFEU: 

„l. Unie přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní 

a regionální různorodosti a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví. 

2. Činnost Unie je zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy a v případě 

potřeby na podporu a doplňování jejich činnosti v následujících oblastech: 

– zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů, 

– zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu, 

– nekomerční kulturní výměny, 

– umělecké a literární tvorby, včetně tvorby v audiovizuální oblasti. 

3. Unie a členské státy podporují spolupráci v oblasti kultury se třetími zeměmi 

a s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy. 

4. Unie ve své činnosti podle ostatních ustanovení této smlouvy přihlíží ke kulturním 

hlediskům, zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur. 

Ve vztahu ke kultuře je významný také článek 107 odst. 3 písm. d), který považuje za státní 

podpory slučitelné se společným trhem „..podpory určené na pomoc kultuře a zachování 

kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže 

ve Společenství v míře odporující společnému zájmu;“.

V rámci unijního práva byla přijata směrnice č. 93/7/EHS o navrácení kulturních statků 

neoprávněně vyvezených z území členského státu a nařízení č. 116/2009/EHS obsahující 

pravidla vývozu kulturních statků, jež se zabývá obchodem s movitými předměty kulturní 

hodnoty.144

Ochrana kulturního dědictví je zohledněna také ve Směrnici Rady 85/337/ES o posuzování 

vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, která ve svém článku 

3 stanovuje, že je třeba určit, popsat a posoudit v každém jednotlivém případě a v souladu 

s články 4 až 11 přímé a nepřímé vlivy záměru také na hmotný majetek a kulturní dědictví. 

Jak směrnice EIA, tak směrnice SEA (2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů 

a programů na životní prostředí) se konkrétně zabývají kulturním dědictvím a usnadňují jeho 

ochranu na úrovni členského státu, aniž by jakkoliv předepisovaly přesnou definici zdrojů 

                                               
144 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str. 521
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kulturního dědictví. Silnou stránkou směrnic je právě to, že umožnují zachování kulturní 

identity a při tom zároveň vyžadují zvážení kulturního dědictví v rámci rozhodovacího 

procesu. Lépe tak zhodnocují pozitivní a negativní důsledky budoucích developerských 

projektů a plánů k využití krajiny s ohledem na městské kulturní dědictví. Jsou tak užitečnými 

prostředky k posílení aktivních strategií památkové péče. Nicméně zkušenosti spojené s prací 

v provádění projektové EIA ukázaly, že některé environmentální aspekty mohou být 

opomenuty, ačkoliv směrnice vyžaduje jejich posouzení v procesu hodnocení. Není však 

pochyb o tom, že směrnice EIA a SEA jsou flexibilními prostředky, které mohou být 

efektivně využity k uvážení kulturního dědictví jako součásti evropského rozhodovacího

procesu. Díky své flexibilitě se EIA stala nástrojem, který může usnadnit osvědčené postupy 

v různých odvětvích. 145

Památkovou péčí se právně zabývají jednotlivé členské státy v rámci implementace 

Evropské úmluvy o krajině, Úmluvy o archeologickém dědictví Evropy či Úmluvy 

o architektonickém dědictví Evropy či Úmluvy o světovém kulturním a přírodním dědictví.

V závěru Rady č. 2008/C 319/04 Evropská unie zavádí pojem tzv. Evropské dědictví. Jedná 

se o institut, jehož cílem je vytvoření prestižního seznamu evropského kulturního dědictví. 

Takto označené památky jsou symbolem evropské integrace, ideálů a historie. Česká 

republika na tento seznam nominovala zámek Kynžvart, Baťův Zlín, bývalý průmyslový areál 

dolních Vítkovic v Ostravě a Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.  Tato 

iniciativa EU má umožnit snazší dostupnost těchto míst, usnadnit pochopení společného 

kulturního dědictví Evropy a také zvýšit cestovní ruch. Nelze ji směšovat s kulturním 

dědictvím organizace UNESCO, protože se bude užívat pouze pro místa, která hrají důležitou 

roli v historii EU, netýká se tedy toliko architektonických hodnot, ale spíš symbolických 

hodnot pro evropskou integraci. Zaměřuje se na aktivity a jejich vzdělávací potenciál

pro mládež.146

Evropské hlavní město kultury je projekt určený evropským městům, jež jim umožnuje 

presentovat jednoroční kulturní program, který vyzdvihuje bohatství, rozmanitost a společné 

rysy evropské kultury. Projekt poprvé zahájila v roce 1985 Rada ministrů a stal se jednou 

z nejoblíbenějších akcí EU a zaznamenal vysokou účast, neboť o titul „Evropské hlavní město 

kultury“ každý rok soutěží stále více měst. Postup jmenování byl tedy upraven pro potřeby 

rozšířené EU. V současnosti je postup stanoven Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 

                                               
145 Teller, J., Bond: A. Review of present European environmental policies and legislation involving cultural 
heritage, Environmental Impact Assessment Review, 2002, str. 629-630
146 Shrnutí pro veřejnost: Návrh na zavedení označení „Evropské dědictví“ v rámci EU ze stránky: 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/
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č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu projektu 

„Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019 a také v Rozhodnutí Rady 

2007/324/ES ze dne 7. května 2007 o praktických a procesních opatřeních za účelem 

jmenování dvou členů poroty a monitorovacího a poradního výboru pro akci Společenství 

„Evropské hlavní město kultury“ Radou.147 Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015 

byla nominována Plzeň.148

Co se týká kulturních památek, shrňme, že unijní právo se zabývá především vývozem 

kulturních statků. Ostatní otázky jsou řešeny jednotlivými členskými státy samostatně, 

především na základě smluvních závazků vyplívajících z Evropské úmluvy o krajině, Úmluvy 

o architektonickém dědictví a Úmluvy o archeologickém dědictví. Evropské dědictví je 

seznam kulturního dědictví Evropy, které je významné pro evropské národy z hlediska jejich 

integrace.

2.13 Shrnutí

Všeobecně uznávaná definice kulturního dědictví ani kulturního vlastnictví neexistuje, 

neboť každá mezinárodní smlouva užívá svoji vlastní terminologii. Kulturní dědictví je spíše 

abstraktní a ideální koncept, zatímco kulturní vlastnictví je více konkrétní a užší.

Haagská úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu má za cíl chránit 

jak nemovité, tak movité kulturní památky v situacích ozbrojeného konfliktu, války nebo 

občanských nepokojů. Díky II. protokolu se jedná o poměrně efektivní nástroj, který obsahuje 

jasně definované závazky pro smluvní strany. Nicméně právě díky této vyhraněnosti 

jej mnoho zemí odmítlo ratifikovat a nelze jej v mnoha případech aplikovat.

Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu 

vlastnictví kulturních statků se soustředí na problematiku černého trhu s kulturními objekty.

Úmluva o světovém dědictví je autoritativním inventářem výjimečných příkladů kulturního 

a přírodního dědictví a nejviditelnějším prostředkem mezinárodní spolupráce pro jejich 

ochranu. Jedná se o nejúspěšnější a nejdynamičtější právní nástroj v rámci úmluv organizace 

UNESCO.149 Je založena na principu společného dědictví, který vyjadřuje, že přírodní 

a kulturní dědictví pod její ochranou je společným vlastnictvím lidstva. Mezi kulturní dědictví 

                                               
147 http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29014_cs.htm
148 http://www.plzen.eu/o-meste/projekty-mesta/evropske-hlavni-mesto-kultury/
149Francioni, F., Lenzerini, F.: The Future of the World Heritage Convention: Problems and Prospects v 
komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford 
University Press, 2008, str. 401-410
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patří památníky, skupiny budov a lokality a za přírodní dědictví jsou považovány přírodní 

jevy, útvary, oblasti a lokality. Existuje zde i kategorie tzv. smíšeného dědictví. Strany jsou 

vázány poskytnout patřičnou ochranu dědictví nacházejícímu se na jeho území a zároveň mají 

spolupracovat s mezinárodním společenstvím. Zřizuje se Výbor pro ochranu světového 

dědictví, který je výkonným orgánem a jeho hlavním úkolem je rozhodování ve věci zápisu 

vlastnictví na Seznam světového dědictví. Seznam světového dědictví v nebezpečí tvoří výčet 

památek světového dědictví, jež jsou ohroženy přímým či nepřímým zničením nebo 

poškozením. Administrativním orgánem je sekretariát, jehož funkci plní Centrum světového 

dědictví. Fond na ochranu světového dědictví má podporovat smluvní státy v případě potřeby 

mezinárodní pomoci s ochranou dědictví na jeho území. Fond je financován z několika 

zdrojů. Nicméně s tím jak stoupá počet chráněných vlastnictví, zvyšuje se i náročnost tyto 

památky financovat. 

V rámci Rada Evropy byla přijata Úmluva o architektonickém dědictví Evropy a Úmluva 

o archeologickém dědictví, které zakládají právní rámec pro spolupráci evropských států 

v oblasti architektury a archeologie. 

Úmluva UNIDROIT o odcizených nebo nezákonně vyvezených předmětech kulturní 

hodnoty představuje smluvní nástroj, který má za cíl odstranit nedostatky Úmluvy UNESCO 

z roku 1970. Její aplikovatelnost ovšem i v tomto případě omezuje nedostatek smluvních 

stran.

Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví rozšiřuje ochranu kulturního dědictví 

lidstva o nemateriální složky kultury. Pracuje na podobné bázi jako Úmluva o světovém 

dědictví. Zřizují se seznamy nemateriálního kulturního dědictví a Fond na podporu tohoto 

dědictví.

Evropská úmluva o krajině přijatá pod záštitou Rady Evropy spojuje ochranu kulturních 

a přírodních prvků.

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů byla přijata proto, 

aby umožnila zavádění protekcionistických opatření na ochranu kulturní rozmanitosti a 

dovolit tak členům Světové obchodní organizace legálně vytvářet určité výjimky ve prospěch 

vlastní kultury.

Úmluva o ochraně podvodního kulturního dědictví řeší situace nálezů potopených vraků, 

pokladů a dalších významných kulturních objektů ztracených v moři. Zavádí opatření, která 

se snaží zmírnit neblahé důsledky aplikace Úmluvy o mořském právu ve vztahu ke kulturním 

předmětům.
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Evropská unie přijala několik norem sekundárního práva, které upravují vývoz kulturních 

statků. Zavedla Evropské dědictví, které má symbolizovat evropskou integraci a historii a 

každý rok vyhlašuje evropské hlavní město kultury. Unijní právo obsahuje i posuzování vlivů 

koncepcí a projektů na kulturní památky.
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3. SUBJEKTY A AKTÉŘI OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Tato kapitola se zabývá subjekty a aktéry, kteří se aktivně podílejí na ochraně kulturního 

dědictví lidstva. Největší význam mají nepochybně organizace UNESCO a Rada Evropy. 

Důležité jsou ale také poradní orgány pro Úmluvu o světovém dědictví (ICCROM, ICOMOS, 

IUCN), protože jak bylo již zmíněno v druhé kapitole Výbor pro světové dědictví je podle 

čl. 13 odst. 7 povinen spolupracovat s mezinárodními a národními vládními i nevládními 

organizacemi, které sledují podobné cíle jako Úmluva o světovém dědictví. Také Sekretariát 

je vyzván přímo využívat služeb ICOMOS a ICCROM a IUCN. Tyto tři tzv. poradní orgány 

pomáhají sekretariátu s přípravou podkladů pro nominace, pravidelných zpráv, 

monitorováním, postupů pro výmaz zapsaného vlastnictví a podkladů pro mezinárodní 

pomoc. Navíc všechny tyto organizace se podílely na přípravě a přijetí Úmluvy o světovém 

dědictví. Jsou důležité i proto, že jejich nezávislí experti vytvářejí objektivní kritéria 

hodnocení památek a zároveň poskytují určitý dohled.150

Ve výčtu je třeba zmínit také Mezivládní výbor pro podporu navrácení kulturních statků 

do zemí svého původu nebo jejich restituce v případě nezákonného přivlastnění, Program 

OSN na ochranu životního prostředí, který monitoruje památky světového dědictví a řadu 

nejrůznějších nevládních organizací, které se přímo podílí na ochraně kulturních a přírodních 

památek.

Instituce jsou řazeny chronologicky podle data jejich založení.

3.1 Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO)

Ústava UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) byla 

podepsána na Londýnské konferenci v listopadu roku 1945. Jejím smyslem je přispívat k míru 

a bezpečnosti propagováním spolupráce mezi národy skrze vzdělání, vědu a kulturu. 

Organizační struktura se sestává z Generální konference, Výkonné rady a Sekretariátu. 

Generální konference skládající se ze zástupců všech členských států může navrhnout přijetí 

mezinárodní úmluvy upravující otázky spadající do kompetencí organizace dvou třetinovou 

většinou. Mezi takové dokumenty patří například haagská Úmluva na ochranu kulturních 

statků za ozbrojeného konfliktu, Úmluva o ochraně přírodního a kulturního dědictví 

                                               
150Vrdoljak, A.F.: The Secretariat and Support of the World Heritage Committee v komentáři Francioni, F. a 
kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 260
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nebo nedávná Úmluva ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů. Výkonná rada 

složená z 58 členů je volena Generální konferencí. Základní funkcí Rady je provádět 

programy přijaté Generální konferencí, které se Rada zodpovídá. Je třeba také zmínit národní 

komise UNESCO, založené členskými státy, které spolupracují za účelem sbližování vládních 

a nevládních orgánů s prací organizace. Nejsou formálními orgány UNESCO, ale hrají 

důležitou roli v implementačním procesu na národní úrovni.151

Mezi nejdůležitější funkce organizace UNESCO patří vytváření vyhledávacích studií, 

podpora předávání a sdílení znalostí, podněcování akcí pro stanovování standardů v oblasti 

své působnosti, poskytování odborných zkušeností členským státům prostřednictvím profesní 

spolupráce a podpora výměny specializovaných informací.152

Paměť světa je program organizace UNESCO, jehož cílem je ochrana cenného 

dokumentárního dědictví ale také podpora přístupu k tomuto vybranému materiálu 

a rozšiřování vědomí, že je třeba jej chránit. Ačkoliv tyto dva poslední zmíněné cíle jsou často 

vnímány jako méně důležité v zemích, kde knihovny, archivy a musea jsou na vynikající 

úrovni, nelze tyto standardy považovat celosvětově za samozřejmé. Základní a prvotní 

produkt programu je registr nejvzácnějšího dokumentárního dědictví světa, registr 

nejvzácnějšího dokumentárního dědictví regionu a registr nejvzácnějšího dokumentárního 

dědictví národa. K podpoře těchto registrů byly vytvořeny mezinárodní, regionální a národní 

komise.153

Do světového registru byly za Českou republiku zapsány tyto kolekce dokumentů: Sbírka 

středověkých rukopisů české reformace, Sbírka ruských, ukrajinských a běloruských periodik 

z let 1918-1945 a sbírka Barokních univerzitních tezí. Tyto sbírky jsou uloženy v Národní 

knihovně v Praze.154

3.2 Rada Evropy

Rada Evropy je mezivládní organizací sídlící ve Štrasburku, která byla založena 

Londýnskou úmluvou v roce 1949 a sdružuje 47 států.155 Jejími hlavními cíli je propagovat 

                                               
151Sands, P., Klein, P.: Bowett's Law of International Institutions, 6. vydání, Sweet & Maxwell, London, 2009, 
str. 86-87
152 Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, 1. vydání, Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 80
153 Harvey, D. R.: UNESCO’S Memory of the World Programme, Library Trends, Volume 56, Number 1,  The 
Johns Hopkins University Press, 2007, str.  260
154 http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/spoluprace-ministerstva-kultury-s-unesco-117400/
155 http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nosObjectifs&l=en
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demokracii, lidská práva a vládu práva a hledat obecná řešená pro problémy se kterými se 

současná Evropa musí potýkat. Jako jedna z prvních mezinárodních organizací otevřela dveře 

státům střední a východní Evropy po pádu berlínské zdi a představila nové úmluvy, 

které se zaměřovaly na moderní otázky jako je kybernetický zločin, kriminalita 

ve zdravotnictví, mezinárodní terorismus, obchod s lidským masem a úmluvy na ochranu 

přírody a zvířat.

Organizace je strukturována do několika samostatných orgánů. Výbor Ministrů je orgán 

pověřeným rozhodovacími pravomocemi (ohledně politik, činnosti a rozpočtu) a zahrnuje 

zahraniční ministry všech členských států nebo jejich stálé zástupce ve Štrasburku. 

Parlamentní shromáždění je hybnou silou politiky Rady Evropy. Skládá se z poslanců 

ze 47 členských států a zasedá čtyřikrát do roka. Kongres místních a regionálních orgánů 

pečuje o místní a regionální demokracii. Obsahuje politické zástupce místních a krajských 

orgánů ze všech členských států. Nejznámější orgán Evropský soud pro lidská práva, byl 

založen roku 1959, umožnuje jednotlivcům, jejich skupinám a v neposlední řadě také vládám 

bez ohledu na národnost, napadnout údajné porušení Evropské úmluvy o lidských právech. 

Komisař pro lidská práva je nezávislá instituce s pověřením prosazovat informovanost a úctu 

k lidským právům v členských zemích. Konference mezinárodních nevládních organizací

poskytuje živé spojení mezi politiky a běžnými občany a napomáhá zajistit ohlas občanské 

spolčenosti. Sdružuje delegáty z nevládních organizací. Generální tajemník volený 

parlamentním shromážděním na pět let, řídí Sekretariát. Sekretariát je administrativní orgán, 

který zajištuje řádnou správu všech úřadů a jejich pověření a implementuje vnitřní politiku.

Pod záštitou Rady Evropy vedle již zmíněných a popsaných úmluv – Úmluvy 

o archeologickém dědictví, Úmluvy o architektonickém dědictví a Evropské úmluvy o krajině 

-  byla přijata také Evropská kulturní úmluva, která vznikla v roce 1954 v Paříži s cílem 

pomáhat propagovat a chránit kulturní rozmanitost v celé Evropě. Snaží se posílit uznání 

mnoha národních identit, které zahrnují společné dědictví Evropy se zaměřením na jazyky, 

historii a společnost.156

Ochrana kulturního dědictví spadá pod Generální ředitelství pro výchovu, kulturu a přírodní 

dědictví, mládež a sport. Organizační struktura se člení na oddělení kulturního dědictví, 

oddělení přírodního dědictví a oddělení regionálního plánování, odborné spolupráce 

a pomoci.157

                                               
156 The Council of Europe: An Overview, str. 2-
157 Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, 1. vydání, Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 85
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3.3 Mezinárodní svaz ochrany přírody a přírodních zdrojů (IUCN)

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources je mezinárodní 

asociace sdružující vládní i nevládní subjekty. Mezinárodní svaz byl založen v roce 1948. Od 

roku 1990 je též známý pod názvem World Conservation Union. Jeho ústředí se nachází v 

Glandu ve Švýcarsku. Stanovy jako své cíle určují ovlivňování, posilování a pomáhání

spolkům na celém světě chránit celistvost a rozmanitost přírody a zajištění, že jakékoliv užití 

přírodních zdrojů bude spravedlivé a ekologicky udržitelné. Preambule zdůrazňuje, že 

mezinárodní organizace s cílem chránit a uchovávat přírodu a životně důležité přírodní zdroje 

všech národů je důležitá pro vlády, Spojené Národy a jeho specializované agentury a ostatní 

zájmové organizace.

Zvláštní roli má IUCN ve vztahu k Úmluvě o světovém dědictví, která spočívá v hodnocení 

přírodního a smíšeného vlastnictví nominovaného na zápis do Seznamu světového dědictví, 

dále v monitorování světového přírodního dědictví, zhodnocování žádostí o mezinárodní 

pomoc od smluvních států, usnadňování výcvikových činností, a přispívání 

do Global Strategy pro representativní, vyrovnaný a spolehlivý Seznam světového dědictví 

s ohledem na památky přírodního dědictví. V současnosti Světová komise na Chráněné oblasti 

(World Commission on Protected Areas) při IUCN, síť dobrovolných vědců a expertů,

poskytuje technikou pomoc Výboru na přírodní památky.158

Organizační struktura je tvořena generálním shromážděním, které se schází každé tři roky; a 

dále radou, které asistuje sekretariát. Vedle toho existuje šest odborných komisí. IUCN přijalo 

World Conservation Strategy a jiné důležité ačkoliv nezávazné dokumenty. Organizace je 

částečně financována ze Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund for 

Nature).159

3.4 Římské středisko (ICCROM) 

Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurace památek (International Centre for 

the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) neboli Římské středisko 
                                               
158Vrdoljak, A.F.: The Secretariat and Support of the World Heritage Committee v komentáři Francioni, F. a 
kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 261-
262
159Van Heijnsbergen, P.: International Legal Protection of Wild Fauna and Flora, 1. vydání, IOS Press, 1997, str. 
39-40
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bylo založeno generální konferencí UNESCO v roce 1956. Jeho centrála se nachází v Římě. 

ICCROM je na základě svých stanov pověřen se podílet na konzervování a restaurování 

světového kulturního vlastnictví (movitého i nemovitého) tím, že iniciuje, vyvíjí, propaguje 

a usnadňuje podmínky pro tyto činnosti. Jeho funkcí je shromažďovat, studovat a rozšiřovat 

informace o vědeckých, technických a etických otázkách týkajících se konservování 

a restaurování kulturních památek, také má koordinovat, stimulovat a podněcovat výzkum 

v této oblasti, poskytovat odborné rady a vytvářet různá doporučení. Jeho úkolem 

je propagovat, rozvíjet a obstarávat výcvikové programy týkající se konservování 

a restaurování a vytváření standardů a předpisů v oblasti a zajištovat jejich soulad. 

Podle prováděcích směrnic k Úmluvě o světovém dědictví z roku 2005 je ICCROM 

přednostním partnerem s ohledem na školící aktivity v oblasti kulturního dědictví. Jeho role 

ve vztahu k Úmluvě je doplňující k jeho vlastním stanovám, tj. zvyšovat profesionální 

standardy na všech úrovních a representovat jedinečnou příležitost obhajovat praxi 

v konzervování pro památky světového dědictví, která by v tomto rozsahu měla být 

aplikována i na jiné méně důležité památky.160

3.5 Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS) 

Mezinárodní rada pro památky a sídla (International Council on Monuments and Sites) byla 

založena v roce 1965 jako nevládní organizace s ústředím v Paříži. Jejím cílem je 

zachovávání, ochrana, restaurování a zlepšování stavu monumentů, skupin budov a památek 

na mezinárodní úrovni. K tomuto cíli je třeba založit a udržovat úzkou spolupráci s UNESCO, 

ICCROM, s místními centry ochrany podporovanými UNESCO a jinými mezinárodními nebo 

regionálními institucemi a organizacemi, které sledující stejné nebo podobné cíle. 

Programové prohlášení ICOMOS obsahuje tyto úkoly: pracovat na přijetí a implementaci 

mezinárodních úmluv na ochranu a zlepšení architektonického dědictví, účastnit se 

organizování výcvikových programů pro specialisty světového měřítka v oblasti konzervování 

a pořizování expertiz profesionálů a specialistů k dispozici mezinárodnímu společenství. 

K realizaci těchto úkolů prohlášení jmenuje různé aktivity včetně důležitosti role v poradní 

činnosti UNESCO pro ta kulturní vlastnictví, která mají být zahrnuta na Seznam světového 

dědictví a v hlášeních o stavu konzervace statků na Seznam již zahrnutých. ICOMOS má 

                                               
160Vrdoljak, A.F.: The Secretariat and Support of the World Heritage Committee v komentáři Francioni, F. a 
kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 263-
264
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podobnou roli jako IUCN ale na rozdíl od něho podává odborné rady na otázky kulturního 

dědictví a kulturní krajiny. ICOMOS poskytuje Výboru pro světové dědictví posudky týkající 

se majetků kulturní hodnoty navržených k zapsání na seznam, monitoruje zapsané památky, 

posuzuje žádosti o mezinárodní pomoc a poskytuje rady a podporuje při výcviku 

a náborových činnostech.161

Nejdůležitějším posláním rady je rozvíjet teorii a metodologii památkové péče. Z tohoto 

důvodu bylo časem vytvořeno celkem 24 mezinárodních vědeckých komitétů a uspořádána 

celá řada regionálních a mezinárodních sympozií a konferencí. Kulturní druhová a regionální 

rozmanitost je dle ICOMOS nejvyšší hodnotou, kterou je třeba chránit a to nejen s ohledem 

na rozšiřující se globalizaci. Rada se za dobu své působnosti stala iniciátorem a účastníkem 

mnoha úmluv, chart, memorand a doporučení. Podílí se především na dokumentech, které 

připravuje UNESCO a Rada Evropy. Zakládajícím dokumentem je Benátská charta z roku 

1964. Český národní komitét ICOMOS úzce spolupracuje s Národním památkovým 

ústavem.162

Na generálních shromážděních ICOMOS jsou přijímány dokumenty, které se zabývají 

dílčími oblastmi památkové ochrany. Jedná se o právně nezávazné dokumenty, které ovšem 

tvoří základ pro odborné otázky, doktrínu i praxi v členských zemích. Je to např. Mezinárodní 

charta o konzervaci a restaurování památek a sídel (Benátky, 1964), Mezinárodní charta 

kulturního turismu (Brusel, 1976), Mezinárodní charta o historických zahradách (Florencie, 

1982), Mezinárodní charta pro záchranu historických měst (Washington, 1987), Mezinárodní 

charta o řízení archeologického dědictví (Lausanne, 1990), Mezinárodní charta o ochraně 

a gesci kulturního dědictví pod vodou (Sofia, 1996), Mezinárodní charta o lidovém stavebním 

dědictví (Mexiko, 1999), Mezinárodní charta o kulturním turismu (Mexiko, 1999) 

a Dokument o autenticitě (Nara, 1994).163

3.6 Program OSN na ochranu životního prostředí (UNEP)

Program OSN na ochranu životního prostředí (UN Environment programme – UNEP) byl 

založený v roce 1972 rozhodnutím Generálního shromáždění po proběhlé Stockholmské 

                                               
161Vrdoljak, A.F.: The Secretariat and Support of the World Heritage Committee v komentáři Francioni, F. a 
kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 2008, str. 262-
263
162 Štulc, J.: Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, Národní památkový ústav, 2007, str. 6-7
163 Vošahlík, A., Líbal, D.: Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví, Český národní 
komitét ICOMOS, 2001
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konferenci o životním prostředí člověka. Program má sídlo v Nairobi a zahrnuje Radu 

guvernérů tvořenou 58 členy volenými Generální shromážděním a Sekretariát pro životní 

prostředí, který řídí Výkonný ředitel. Rada guvernérů se schází každý rok ve svém ústředí 

v Nairobi 

a zpravuje Generální shromáždění skrze ECOSOC. UNEP je jediný orgán OSN, jež se

výhradně věnuje mezinárodním otázkám životního prostředí. Ve svém ustavujícím 

dokumentu se zavazuje prosazovat mezinárodní spolupráci v oblasti životního prostředí, 

poskytovat politické vedení pro řízení spolupráci v programech o životním prostředí v rámci 

systému OSN, přijímat a prověřovat zprávy Výkonného ředitele UNEP o implementaci 

programů o životním prostředí UNEP, prověřovat situaci životního prostředí ve světě, 

propagovat vědecké znalosti a informace a přispívat k umožnění technických aspektů 

mezinárodních programů a dohlížet na dopady národních a mezinárodních politik 

v rozvojových zemích.164 UNEP úzce spolupracuje s Mezinárodním svazem ochrany přírody 

(IUCN) v oblasti ochrany živé přírody a zároveň mu významně finančně přispívá.165

Monitorovací centrum světové ochrany přírody poskytuje technickou podporu 

pro implementaci Úmluvy o světovém dědictví a jedná jako poradní orgán pro přírodní 

dědictví především v otázkách biologické rozmanitosti, hodnocení nových nominací, 

monitoringu existujících objektů, přípravy různých publikací a studií apod. Spolupracuje také 

na rozvoji projektu o zranitelnosti a přizpůsobivosti památek světového dědictví vůči 

klimatickým změnám.166

3.7 Mezivládní výbor pro podporu navrácení kulturních statků do zemí 

svého původu nebo jejich restituce v případě nezákonného přivlastnění

Výbor byl zřízen v roce 1978 v návaznosti na události, které provázely dekolonizaci 

během 60. a 70. let. Již v průběhu jednání ohledně Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu 

a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků bylo jasné, 

že běžná interpretační pravidla, především zákaz retroaktivity, způsobí, že úmluva nebude mít 

velkou šanci na úspěch. Krátce poté tedy vydalo Generální shromáždění Resoluci s názvem 

                                               
164Sands, P., Klein, P.: Bowett's Law of International Institutions, 6. vydání, Sweet & Maxwell, London, 2009, 
str. 71
165Van Heijnsbergen, P.: International Legal Protection of Wild Fauna and Flora, 1. vydání, IOS Press, 1997, str. 
41
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Restituce uměleckých děl do zemí, které jsou obětmi vyvlastnění, která obsahuje odkaz 

na další Resoluci čl. 1514(XV) a tuto úmluvu, což vedlo k založení Mezivládního výboru.167

Státy, které ztratily určité významné kulturní předměty a které žádají jejich navrácení nebo 

náhradu, se na výbor obrací v případech, kdy mezinárodní úmluvy nelze aplikovat. Výbor 

poskytuje prostor pro diskuzi a vyjednávání, ačkoliv jeho doporučení v oblasti mezistátních 

sporů jsou právně nezávazná. Výbor nicméně hledá způsoby a prostředky k usnadnění 

bilaterálních jednání, podporuje multilaterální a bilaterální spolupráci s cílem navrátit kulturní 

statky stejně tak, jako posílit povědomí široké veřejnosti na tuto otázku a podporovat výměnu 

kulturních majetků. Výbor se skládá z 22 členských států UNESCO, které mají čtyřletý

mandát.168

3.8 Mezinárodní nevládní organizace

O problematiku ochrany památek se zajímá celá řada dalších mezinárodních organizací. 

Pro příklad slouží následující mezinárodní nevládní organizace:

Kulturní dědictví bez hranic (Cultural Heritage Without Borders - CHWB) je organizace 

sídlící ve Švédsku, která se věnuje záchraně hmotného i nehmotného kulturního dědictví 

narušeného válkou, nedostatkem péče nebo přírodními faktory. Cílem organizace je posílení 

občanské společnosti skrze místní a regionální projekty, které se týkají kulturního dědictví 

v oblastech dotčených válkou nebo v oblastech, kde je třeba odstranit následky přírodních 

katastrof apod.169

Europa Nostra je síť sdružující více než 400 členských a přidružených organizací z Evropy, 

která každý rok uděluje cenu Evropské unie pro kulturní dědictví-Cena Evropa Nostra. 

Federace pořádá různé osvětové kampaně pro záchranu ohrožených kulturních památek 

a ovlivňuje a propaguje udržitelný rozvoj a standardy kvality v rámci územního plánování.170

Evropská asociace pro vzdělávání v oblasti architektury (European Association 

for Architectural Education - EAAE) je mezinárodní nezisková asociace angažující se 

ve výměně názorů a osob v oblasti architektonického vzdělávání a výzkumu. Jejím cílem je 

zdokonalení znalostní báze a kvality vzdělání v oblasti architektury a městského designu. 

                                               
167 Vrdoljak, A. F.: History and Evolution of International Cultural Heritage Law: through the question of the 
removal and return of cultural objects, Selected Works, 2009, str. 11
168 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movable-heritage-and-museums/restitution-of-cultural-
property/
169 http://chwbkosovo.org/full.php?category=32&template=full
170 http://europanostra.org/who-we-are/
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Asociace vydává a propaguje různé metodiky a pracovní postupy. Uděluje také ceny 

a vyznamenání.171

Mezinárodní rada organizací a festivalů folklorního a tradičního umění, mezinárodní 

rady muzeí (International Council of Museums – ICOM) byla založená v roce 1946. Spojuje 

profesionály v oblasti musejnictví. Jedná se o diplomatické fórum složené z expertů ze 137 

zemí a oblastí. Je jedním ze zakládajících členů Mezinárodního komitétu Modrý štít.172

Světový fond kulturního dědictví (World Monuments Fund – WMF) se od roku 1965 skrze 

spolupráci s různými místními komunitami, fondy či vládami věnuje záchraně nejcennějších 

světových památek a míst.173

Mezinárodní výbor/komitét Modrého Štítu (Blue Shield) je nevládní organizace, která byla 

založena v roce 1996. Jejím cílem je pracovat na ochraně světového kulturního dědictví 

koordinací příprav, aby bylo možné vhodně reagovat na nouzové situace způsobené člověkem 

ale i přírodou.174 U nás funguje Český komitét Modrý Štít.175

Evropské fórum asociací pro oblast kulturního dědictví (European Forum of Heritage 

Associations) působí především v oblasti archeologie. Jeho hlavním cílem je zvýšit povědomí 

o evropském kulturním dědictví.176

3.9 Shrnutí

Mezinárodní organizace, instituce a jejich programy jsou důležité pro svou vědeckou 

činnost v oblasti kulturního a přírodního dědictví ale především pro svou iniciativu v přípravě 

a ratifikaci mezinárodních úmluv. 

Organizace UNESCO je iniciátorem mnoha úmluv, mezi nimi i Úmluvy o světovém 

dědictví a programů týkající se kultury i přírody. Instituce ICOMOS, ICCROM a IUCN jsou 

poradními orgány Výboru pro světové dědictví a mají svoje výsadní úlohy v rámci celého 

systému ochrany světového dědictví. IUCN se podílí především na hodnocení a monitorování 

přírodního a smíšeného dědictví. ICCROM je účasten školících aktivit v oblasti kulturního 

dědictví. ICOMOS podává odborné rady v oblasti kulturního dědictví. 

                                               
171 http://www.eaae.be/info.php?maintype=about&type=EAAE
172 http://icom.museum/the-organisation/icom-in-brief/
173 http://www.wmf.org/content/about-us
174 http://www.ancbs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=13
175 http://www.skipcr.cz/odborne-organy/cesky-komitet-modry-stit/
176 http://www.heritageforum.org/Heritage_Forum/home.html
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V rámci Evropy svůj lví podíl na přípravě úmluv s cílem chránit kulturní a přírodní dědictví 

má Rada Evropy, která se zasloužila o přijetí Úmluvy o archeologickém dědictví Evropy, 

Úmluvy o architektonickém dědictví Evropy a Evropské úmluvy o krajině ale i dalších.

UNEP je orgánem OSN, který se zabývá otázkou životního prostředí, do níž spadá i ochrana 

přírody a proto také patří k institucím, se kterými spolupracuje Výbor pro světové dědictví.

Výbor pro podporu navrácení kulturních statků do zemí svého původu nebo jejich 

restituce v případě nezákonného přivlastnění poskytuje prostor pro diskuzi a vyjednávání 

s cílem navrátit odcizené kulturní statky a posílit povědomí široké veřejnosti a snaží se 

pomoci v případech, kdy selhává Úmluva UNESCO o opatřeních k zákazu zamezení 

nedovoleného dovozu a vývozu převodu vlastnictví kulturních statků.

V oblasti ochrany kulturního dědictví působí též mnoho nevládních organizací. Jejich 

hlavním cílem jsou především záchranné akce a kampaně na ochranu konkrétních cílů 

v oblasti kulturních památek.
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4. DRUHY PRAVIDEL A ZÁSAD – PRÁVNÍ PRINCIPY

Druhy pravidel mezinárodního práva lze klasicky dělit na dispozitivní a kogentní, soft law 

(mají nedokonalý obsah a formu) a hard law (splňují kritéria obsahu i formy), primární 

(stanovují práva a povinnosti subjektů) a sekundární (určují právní následky za jejich 

porušení).177

Právní principy jakožto nejobecnější pravidla chování vyjadřují obecné cíle práva 

a základní hodnoty. Od právních norem se liší vyšší mírou obecnosti, zvláštním významem 

a způsobem užití v právním systému. Mají preskriptivní charakter a jsou závazné. Stěžejní 

zásady mezinárodního práva jsou interpretovány v judikatuře mezinárodních tribunálů. 178

V souvislosti s kulturním dědictvím je nejčastěji zmiňovaný princip společného dědictví 

lidstva, který ovšem má být dle některých autorů spíše správněji chápán jako společný zájem 

lidstva. Vedle něj existují další právní principy, které se objevují v mezinárodních úmluvách 

na ochranu kulturního dědictví – především jde o princip udržitelného rozvoje (Úmluva 

o ochraně nemateriálního dědictví), princip integrované ochrany (Úmluva o archeologické

dědictví Evropy) a v neposlední řadě princip, který spojuje ochranu kulturního dědictví 

se základními lidskými právy. Ve všech úmluvách je patrný také princip prevence. Důsledky 

poškození či zničení kulturních památek jsou v zásadě nevratné, a je tedy zcela nezbytné jim 

předcházet.

Principy právní ochrany kulturního dědictví mají často společné rysy s principy 

environmentálního práva.

4.1 Princip společného zájmu lidstva a společného dědictví lidstva

Koncept společného zájmu lidstva je spíše obecným cílem, než konkrétním pravidlem, 

v jehož světle je třeba interpretovat jednotlivé mezinárodně-právní závazky. Pojem 

formuloval Mezinárodní soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Legality hrozby a použití 

jaderných zbraní v roce 1996 a potvrdil ve věci Gabčíkovo-Nagymaros v roce 1997. Pojem 

je vykládán ve vztahu ke konkrétním skutečnostem a má jak prostorovou dimenzi, ve které 

vystupuje jako společné dědictví lidstva, tak dimenzi časovou, která se projevuje v pojmu 

právo budoucích generací. Někteří konstruují obsah tohoto pojmu s využitím analogie 

                                               
177 Čepelka, Č., Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, EUROLEX BOHEMIA, s.r.o., I. vydání, 2003, str. 136-
140
178 Gerloch A.: Teorie práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2004, str. 33
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institutu trust známého v anglo-americkém právu179, tzv. svěřenectví nebo správa cizího 

majetku/věci.180

Počátek historie aplikace zásady společného dědictví lidstva spadá do roku 1966 

v souvislosti s přijetím Úmluvy o mořském právu na půdě Organizace spojených národů.181

Princip společného dědictví byl schválen mnoha vyspělými národy jakožto prostředek 

propagace ekonomického růstu a politických cílů. Tato snaha se spojila s širším globálně 

politicko-ekonomickým směrem tzv. Novým mezinárodním ekonomickým pořádkem, 

který se snažil najít spravedlivější přerozdělení zdrojů a příjmů mezi vyspělé státy a státy 

rozvojové. Vesmírné zdroje, podmořské zdroje a Antarktida byly vybrány jako primární cíle 

pro aplikaci doktríny společného dědictví. Tento koncept vytváří alternativu k institutu 

v právní teorii zvaném „věc ničí“ (res nullius), jež tvrdí, že půda a přírodní zdroje nepatří 

národu, dokud není vyhledávacími, průzkumnými nebo dobývacími činnosti založena státní 

suverenita nad těmito statky. Naproti tomu stojí princip společného dědictví, který interpretuje 

vlastnická práva jako res communis a který předpokládá, že práva k určitým globálním 

zdrojům překračují národní hranice a tkví místo toho v celosvětovém vlastnictví všech národů 

jakožto společné zdroje. Taková práva nejsou proto podmíněna tím, že se nacházejí na území 

nějakého státu.182

Společné dědictví lidstva tak reflektuje pohled, že všechny lidské bytosti jsou členy lidské 

rasy bez ohledu na to, zda žijí ve vyspělém nebo rozvojovém světě a věci mohou být užity 

kýmkoliv a nemohou být vyvlastněny. Užití takového zdroje je dovoleno, pouze pokud 

tím není narušeno užití někoho jiného.183

Aplikace principu společného dědictví lidstva byla vždy předmětem sporů. Ačkoliv 

dle některých autorů se jedná o nejlépe rozvinutý systém spravování společných zdrojů 

v environmentálním kontextu184, existuje i řada kritiků. Jedná se především o teoretický 

rozpor o právním základu principu, který je důsledkem vágnosti, jež ohrožuje praktickou 

aplikaci. Někteří tvrdí, že princip poskytuje společné nikoliv výlučné vlastnické právo a hledá 

prospěch v dlouhodobé prosperitě lidstva ochrannou světových zdrojů pro budoucí generace 

skrze mezinárodní režim. Tento přístup podporují především rozvojové státy. Druhá teorie 

                                               
179 Čepelka, Č., Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, EUROLEX BOHEMIA, s.r.o., I. vydání, 2003, str. 312-
313
180 Chromá, M.: New Introduction to Legal English, Volume I, The Karolinum Press, 2003, str. 558
181 Wolfrum, R.: The Principle of the Common Heritage, 1983
182Bernard P. Herber: The Common Heritage Principle: Antarctica and the Developing Nations, American 
Journal of Economics and Sociology, str. 391-392
183 Scott J. Shackelford: The Tragedy of the Common Heritage of Mankind, Selected Works, 2008
184 Birnie P., Boyle A., Redgwell C.: International Law and Environment, 3. vydání, Oxford University Press, 
2009, str. 198
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s tímto nesouhlasí a tvrdí, že je v rozporu s mezinárodním právem. Tzv. teorie tragédie 

společných zdrojů říká, že neomezený přístup ke zdroji jej nakonec vždy odsoudí 

k nadměrnému využívání. Důvodem je fakt, že požitky z takového zdroje připadnou 

jednotlivcům, zatímco náklady jsou rozděleny mezi všechny ty, kteří jej využívají.185

V souvislosti s ochranou kulturního dědictví lidstva lze na tento princip pohlížet ze dvou 

úhlů: 

a) jednak ve vztahu ke kulturním statkům obecně,

b) za druhé ve vztahu k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. 

a) Kulturní statky podle Úmluvy z roku 1970 o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného 

dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků se skládají ze všech kulturních 

předmětů, které jsou archeologicky, historicky, umělecky, vědecky nebo technicky důležité. 

Myšlenka, že kulturní statky patří do společného dědictví lidstva, se objevila na začátku 

70. let, během nichž se bývalé kolonizované rozvojové státy snažily zabránit nezákonnému 

exportu kulturních předmětů a znovu získat předměty, které byly ztraceny v důsledku 

kolonialismu a cizí okupace. Ironicky ovšem, a naprosto proti smyslu filozofie Nového 

mezinárodního ekonomického pořádku, byl tento přístup desinterpretován především 

vyspělými státy, které umění dovážely na svá území, a argumentovali tím, že předměty 

reprezentující lidskou kulturu mají být umístěny především tam, kde se jim nejlépe daří. 

Podle jejich názoru princip společného vlastnictví znamená povinnost pečovat o takový 

předmět, chránit jej a presentovat veřejnosti, což na oplátku znamená, že je povoleno jej 

odloučit nadobro od státu původu. Tato interpretace se samozřejmě střetla s pohledem zemí 

třetího světa, které naopak prosazovaly, že kulturní předměty vytvořené na území jednoho 

státu nebo prvně objevené na jejich území jim právoplatně patří a proto, pokud jsou takové 

statky vyvezeny, má takový stát právo na jejich řádné navrácení. Díky tomuto rozporu nebyl 

princip příliš často prakticky využíván. Znehodnocení koncepce vyústilo z faktu, že hledání 

společného dědictví lidstva v tomto kontextu není nic víc než snaha interpretovat kulturní 

statky jako res communis. Princip byl v tomto ohledu naplněn tolika politickými 

a metaforickými konotacemi, že nebylo vůbec možné nalézt použitelnou právní definici.186

b) Koncept světového kulturního dědictví se od prvního zmíněného liší v tom, že princip 

má být aplikován pouze na ty statky, které vykazují určitou míru „světovosti“ tak, jak 

vyžaduje Úmluva o světovém kulturním a přírodním dědictví lidstva z roku 1972, tj. pouze ty 
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kulturní a přírodní památky, které mají výjimečnou světovou hodnotu. Světové kulturní 

dědictví je považováno za společné dědictví lidstva už od roku 1972. Hlavní myšlenkou 

tohoto přesvědčení je, že existují určité přírodou nebo lidmi vytvořené statky, které jsou víc 

než pouhé objekty jednoho státu, ale jsou součástí dědictví všech lidí planety. Dle odborné 

literatury je ale tento typ společného dědictví odlišný od toho, který se užívá v oblasti 

světových zdrojů, a to právě proto, že se zde jedná jen o určité vybrané objekty, nikoliv 

o všechny zdroje – jak je tomu například u vesmírných nebo podmořských zdrojů.

Rozdělení přínosů a zátěží, které vyplývají z aplikace Úmluvy o světovém dědictví, není 

tak zcela uspokojivé. Stát má sice zodpovědnost starat se o památku na svém území 

a v případě potřeby tak musí učinit i mezinárodní společenství. Nicméně mezinárodní 

společenství nemusí rozdělovat finanční zdroje z fondu spravedlivě. Je také zajímavé, 

že signatáři úmluvy nemají vůbec povinnost sdílet tyto památky s ostatními národy (např. 

otevřít je veřejnosti, nebo sdílet výtěžek ze vstupného). Jmenování památky na Seznam

světového dědictví samo o sobě nedokáže zabránit jejímu zničení (viz. například zničení 

mostu v dříve jugoslávském Mostaru apod.). Závěr některých autorů tedy je, že současná 

úprava ochrany světového kulturního a přírodního dědictví nedokáže uspokojit základní prvky 

principu společného dědictví lidstva, protože i když jsou takové určité památky uznány jako 

společné dědictví, fakticky to jejich skutečný právní stav nezmění, ani nedojde k žádnému 

posílení vynutitelnosti apod. Z tohoto důvodu je tedy možné považovat Světové dědictví 

podle Úmluvy pouze za společný zájem lidstva.187 Společný zájem lidstva vyjadřuje 

společnou účast všech států na určitých formách ekologické ochrany a nikoliv pokusy 

zinternacionalizovat vlastnictví společných zdrojů.188

Je to tedy právě Úmluva o světovém dědictví, která na tento princip nejčastěji odkazuje 

a především její článek 4.189

4.2 Princip udržitelného rozvoje

Jedná se o právní zásadu, která byla prvně využita ve zprávě o životním prostředí komise 

OSN pro životní prostředí Naše společná budoucnost (Our common future z roku 1987). 

                                               
187 Baslar, K: The Concept of Common Heritage of Mankind in International Law, Martinu Nijhoff Pubslishers, 
1998, str. 296- 304
188 Birnie P., Boyle A., Redgwell C.: International Law and Environment, 3. vydání, Oxford University Press, 
2009, str. 198
189 O´Keefe, R.: World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?, International 
and Comparative Law, Quarterly, 2004
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Udržitelný rozvoj je rozvoj, který uspokojí potřeby současných, aniž by ohrožoval možnosti 

budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby.190 V českém právu životního prostředí 

je formulovaná jako rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 

a zachovává přirozené funkce ekosystému. Součástí je tedy koordinace nezbytné ochrany 

životního prostředí s požadavky ekonomického a sociálního rozvoje. V rámci jeho uplatnění 

proto je nutné úpravu společenských vztahů zaměřit na šetrné využívání přírodních zdrojů, 

jež umožní rozvoj, při němž budou respektovány požadavky na zachování životního 

prostředí.191

Zásada tedy v sobě zahrnuje zájem, aby rozvoj i stav životního prostředí odpovídal 

zájmům současných i budoucích generací, tzv. vztah mezigenerační solidarity.192

Zájem rozumněji využívat a uchovávat přírodní zdroje je spojen s touhou posílit stávající 

právo na jejich ochranu. Úmluva o světovém dědictví však v tomto ohledu ukládá pouze 

velmi málo konkrétních závazků, a je proto poměrně těžké zařadit její režim nebo omezené 

náznaky obyčejového práva odvozeného z judikatury, tak jak se přidává do systematického 

zařazení závazku uchovat a udržitelně používat přírodní zdroje v mezinárodním právu.

Převládá názor, že označení smluvních závazků společně s náznaky podporující státní 

praxi mohou vykrystalizovat v šetrné a udržitelné využití přírodních zdrojů do nezávislého 

normativního standardu mezinárodního práva. Je jasné, že státy si ponechávají značný prostor 

pro vlastní úvahu, než uvedou tento princip v účinnost, v případě že nebylo ujednáno zvláštní 

mezinárodní opatření. Bez odkazu na státní praxi a praxi mezinárodních organizací lze 

z širokého principu udržitelného rozvoje dovodit pouze malý význam. Pouze tam, kde byly 

vytvořeny zvláštní mezinárodní režimy, jako např. v oblasti rybolovu, lze konstatovat, 

že koncept získal nějaký normativní obsah nebo mohl být potencionálně využit k posouzení 

přípustnosti těžby přírodních zdrojů.193

Také Úmluva o podpoře nemateriálního kulturního dědictví odkazuje na princip 

udržitelného rozvoje. Ohrožené tradice, které nejsou udržitelné ve své současné podobě, 

vyžadují mezinárodní pomoc. Zároveň dle její vlastní definice tradice, jež potřebuje pomoc, 

                                               
190 Jensen, H. B.: A Theoretical Framework for Sustainable Development Law, EUI Working Papers, 2007, str. 
23
191 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str. 49
192 Čepelka, Č., Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, EUROLEX BOHEMIA, s.r.o., I. vydání, 2003, str. 311
193 Birnie P., Boyle A., Redgwell C.: International Law and Environment, 3. vydání, Oxford University Press, 
2009, str. 199-201
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musí sama být také udržitelná. Toto opatření je tedy velmi matoucí. Udržitelnost je zde ideál, 

kterého se má dosáhnout, nikoliv požadavek na způsobilost pro akci.194

Koncept udržitelného rozvoje se promítl také do oblasti turismu, kde je užíván pojem 

udržitelný turismus. Světové turistická organizace definuje trvale udržitelný rozvoj cestovního 

ruchu tak, že se jedná o takový rozvoj, který současně zabezpečuje potřeby turistů 

a hostitelských regionů a přitom jsou chráněny a podporovány jeho možnosti pro budoucnost. 

To znamená řízení všech zdrojů takovým způsobem, že jsou naplňovány ekonomické, sociální 

a estetické potřeby, zatímco je udržována kulturní soudržnost, základní ekologické procesy, 

biologická rozmanitost a životně důležité systémy.195

4.3 Princip integrované ochrany

Tato zásada promítá skutečnost, že ohrožování a ničení jedné složky (životního prostředí, 

kultury) přechází do složek jiných a tím způsobuje poškození celého systému.  Komplexnost 

ochrany má tedy za cíl jednak reflektovat jednotu životního prostředí a jednak nutnost 

překonat původní oddělené pojetí právní ochrany jednotlivých složek daného předmětu. 

Integrovaná ochrana je v českém právu životního prostředí promítnuta především v zákoně 

o integrované ochraně č. 76/2002, který upravuje vydání integrovaného povolení k několika 

různým činnostem. Je třeba zdůraznit i úhel pohledu nikoliv jako předmětu působení, 

ale i jako subjektu - kdy všichni mají určitou míru odpovědnosti za ochranu dané oblasti 

(ŽP, kulturního prostředí) a forem a způsobů působení.196

V souvislosti s ochranou kulturního dědictví je princip nejvýrazněji promítnut v Úmluvě 

o archeologickém dědictví Evropy a v Evropské úmluvě o krajině.

4.4 Kulturní dědictví a základní lidská práva

Princip ochrany a respektování lidských práv patří dnes již k základním zásadám 

mezinárodního práva (je uveden např. v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě).197 Mezinárodněprávní ochrana lidských práv se týká fyzických osob

                                               
194 Kurin, R.: Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 UNESCO Convention: a critical appraisal, 
2004, str. 71
195 Zhenhua Liu: Sustainable Tourism Development: A Critique, Journal of Sustainable Tourism, 2003, str. 460
196 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str. 50-51
197 Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné – obecná část, Nakladatelství Doplněk, 2002, str. 148
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bez ohledu na jejich státní příslušnost v době míru i války. Úprava je obsažena nejen 

v obecném mezinárodním právu obyčejovém, ve kterém má kogentní charakter, ale především 

v mezinárodních smlouvách – Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948, 

v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a (1966) 

a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (1966) – oba vstoupily

v platnost v roce 1976. Významnou regionální úmluvou je pak Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod (1950), která jako svůj hlavní implementační orgán 

založila Evropský soud pro lidská práva.198

Z právního úhlu pohledu byla kulturní práva z celého katalogu lidských práv studována 

zatím velmi málo, nicméně souvislost mezi kulturními právy a kulturním dědictvím 

se v nedávné době dostala do popředí díky novým smluvním nástrojům. Spojení kulturních 

práv a ochrany kulturního dědictví je vhodné, zejména protože ochrana kulturního dědictví 

přispívá k smyslu identity a propaguje užití ostatních lidských práv.199

Charta spojených národů sice neobsahuje žádné ustanovení, které by odkazovalo 

na spojitost kultury a lidských práv, nicméně rozvoj mezinárodního práva od doby jejího 

vzniku prokázal, že ochrana lidských práv se rozšiřuje o kulturu a kulturní dědictví lidstva. 

Za prvé, koncept lidské důstojnosti (Chartě OSN, Všeobecné deklaraci lidských práv) 

obsahuje nárok lidí k respektování kulturního dědictví, které tvoří nedílnou součást jejich 

identity, historie a civilizace. Zničení nebo znesvěcení symbolických míst a předmětů, 

které jsou základním projevem lidské kultury, znamená porušení jejich společné důstojnosti 

stejně tak jako porušení jejich důstojnosti osobní.

Za druhé článek 22 Všeobecné deklarace lidských práv stanovuje, že každý je oprávněn 

realizovat svá kulturní práva nezbytná pro jeho důstojnost. Článek 18 zase garantuje právo 

svobody svědomí a vyznání, což je také nedílnou součástí „něčí“ kultury. Článek 27 stanovuje 

právo svobodně se účastnit kulturního života komunity a užívat umění a sdílet vědecký 

pokrok a jeho užitky. Toto právo pak bylo stvrzeno ještě článkem 15 Mezinárodního paktu 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech.200 Je zjevné, že tato ustanovení tvoří 

                                               
198 Čepelka, Č., Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, EUROLEX BOHEMIA, s.r.o., I. vydání, 2003, str. 387-
406
199 Vadi, V., S.: Investing in Culture: Underwater Cultural Heritage and International Investment Law, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2009, str. 903
200 „1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého: a) účastnit se kulturního života; b) užívat plodů 
vědeckého pokroku a jeho využití; c) požívat ochrany morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho 
vědecké, literární nebo umělecké tvorby.
2. Opatření, která mají být učiněna státy, smluvními stranami Paktu, k dosažení plného uskutečnění tohoto 
práva, budou zahrnovat i ta, jež jsou nutná pro zachování, rozvoj a šíření vědy a kultury. 3. Státy, smluvní strany 
Paktu, se zavazují respektovat svobodu, nezbytnou pro vědecký výzkum a tvůrčí činnost. 4. Státy, smluvní strany 
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nejen negativní závazek nezasahovat do kulturních svobod, ale také pozitivní závazek učinit 

patřičné kroky kulturní skupiny a komunity v jejich výkonu těchto svobod a také především 

chránit kulturní a náboženské vlastnictví, které poskytuje nezbytné stanoviště pro 

praktikování těchto svobod. Je třeba zdůraznit ještě článek 27 Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech: Ve státech, kde existují etnické, náboženské nebo 

jazykové menšiny, nebude jejím příslušníkům upíráno právo, aby spolu s ostatními příslušníky 

menšiny užívali své vlastní kultury, vyznávali a projevovali své vlastní náboženství nebo 

používali svého vlastního jazyka201

Nejvýstižnější odkaz se vyskytuje v článku 29 v Úmluvě o právech dítěte z roku 1989, 

která říká, že výchova dítěte má být směřována „k výchově zaměřené na posilování úcty 

k rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře, jazyku a hodnotám, k národním hodnotám země 

trvalého pobytu, jakož i země jeho původu, a k jiným civilizacím“.

Deklarace práv původního obyvatelstva z roku 2007 v článku 5, 8 a 11 zdůrazňuje 

kulturní práva menšin: právo na kulturní instituce, na zachování a neničení jejich kultury, 

právo praktikovat a udržovat své kulturní tradice a zvyky, což zahrnuje právo uchovávat 

své památky, místa a předměty a produkovat vlastní tvorbu.202

V současné době lze za kulturní dědictví považovat nejen hmotné kulturní předměty 

(předměty, stavby), ale i celé krajiny, které tvoří životní prostředí lidí, ale i nehmotné dědictví 

(tradice, zvyky). Na kulturní vlastnictví lze nahlížet jako na předmět individuálních práv, 

vlastnických práv, ale také jako na veřejné vlastnictví, které musí vlády střežit a předat 

budoucím generacím. Lze jej chápat jako základní dimenzi lidských práv, pokud reflektuje 

duševní, náboženskou a kulturní specifitu menšin a skupin. Ačkoliv v této oblasti chybí 

rozsáhlejší judikatura, pečlivým rozborem mezinárodní praxe lze vypozorovat určité 

všeobecné principy vybudované na lidské dimenzi kulturního vlastnictví. První 

a nejzákladnější princip zahrnuje všeobecný závazek respektovat kulturní dědictví 

zvláštního významu v rámci ozbrojeného konfliktu (např. zdržením se jakéhokoliv aktu 

ničení nebo poškození). Zdůvodnění principu je obsaženo v preambuli Haagské úmluvy. 

Ustanovení hovoří k lidem, nikoliv ke státům, a hovoří o kulturním dědictví všeho lidstva, 

takže podtrhuje své propojení k lidským právům a nabízí myšlenku povinnosti vůči 

mezinárodnímu společenství jako celku (erga omnes) spíš než vůči jednotlivým státům. 

                                                                                                                                                  
Paktu, uznávají prospěch, plynoucí z povzbuzování a rozvoje mezinárodních styků a spolupráce ve vědecké a 
kulturní oblasti.“
201 Francioni, F.: Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of 
Humanity, Michigan Journal of International Law, Vol. 25, 2004
202 Hodder, I.: Cultural Heritage Rights: From Ownership and Decent to Justice and Well-being, Anthropological 
Quarterly, 2010, str. 867-868
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K posílení tohoto principu došlo přijetím Deklarace týkající se úmyslného zničení kulturního 

dědictví Generální konferencí UNESCO v roce 2003, která se vztahuje jak k době válečné,

tak mírové. Princip respektování kulturního dědictví není upoután ke klasickému schématu 

státní zodpovědnosti za nezákonné akty. Tento závazek překročil statické schéma 

odpovědnosti státu a implikuje mezinárodní trestní odpovědnost jednotlivců za závažné

protiprávní činy zničení nebo poškození kulturního dědictví. Tento princip byl také posílen 

judikaturou Mezinárodního trestního soudu pro Jugoslávii, tím, že šel dál, než stanovuje 

článek 3 písm. d) jeho statutu, a umístil skutky proti kulturnímu dědictví do kategorie

porušení práva války a válečných zvyklostí, aby tak výslovně určil, že úmyslné zničení 

kulturního dědictví je sankcionováno zvykovým mezinárodním právem. Zákaz plenění 

v okupovaném území má také dlouhou historii v rámci mezinárodního smluvního práva. 

Především ale byl tento princip povýšen do hodnosti závazného pravidla Rezolucí

Bezpečnostního Výboru 1483 z roku 2003, která se týkala osvobození Iráku. Tato resoluce 

byla přijata ve stínu ostudného plenění Bagdádského národního muzea jakožto důsledku 

institucionálního kolapsu země po invazi USA a Velké Británie. Iráčané vyrabovali nejen 

museum ale i vládní budovy, obchody a kostely. Resolucí bezpečnostní výbor přispěl 

k utvrzení, že součástí všeobecného mezinárodního práva je závazek okupujících sil jednat 

tak, aby zajistili, že kulturní dědictví nebude ilegálně odebíráno a přesouváno a pokud se tak 

již stalo, aby bylo navráceno.

Mimo kontext práva ozbrojeného konfliktu je lidská dimenze kulturního dědictví právně 

relevantnější a ještě více zřejmá, díky vzájemnému obohacování mezi lidskými právy 

a právem kulturního dědictví. Ochrana žijících/živých kultur se jeví jako nová dimenze 

mezinárodního práva kulturního dědictví. Tato souvislost je patrná především v Úmluvě 

o nemateriálním kulturním dědictví. Kvalitativní posun této úmluvy spočívá v přenesení 

zájmu ochrany na sociální struktury a kulturní procesy, které tvoří a vyvíjí nemateriální 

dědictví. Státy zůstávají smluvními stranami, ale hmotnými adresáty úmluvy jsou kulturní 

komunity a lidská společenství, včetně různých menšin, jejichž kulturní tradice jsou 

skutečnými objekty ochrany podle mezinárodního práva. Podobně je vzájemná spojitost mezi 

kulturním dědictvím a lidskými právy zdůrazněna v ochraně a propagaci kulturní diversity, 

která je motivována touhou chránit mnohotvárnost kulturních a uměleckých projevů lidí 

celého světa, aby byla silnou protiváhou hybné síle ekonomické globalizace. Tyto různé 

lidské dimenze práva kulturního dědictví našly spojení také v nedávno přijaté Deklaraci práv 

původního obyvatelstva, jejímž smyslem je ochrana a rozvoj kulturní identity domorodých 
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obyvatel, pevně spojených se svým přirozeným prostředím a jejich hmotným a nehmotným 

kulturním dědictvím. 203

Vzájemnou souvislost kulturního dědictví a lidských práv studuje profesorka Ana Filipa 

Vrdoljak, která se zabývá otázkou ochrany menšin, která je tematicky velice blízko 

k problematice ochraně lidských práv.204 Podle jejího názoru ochrana menšin, která je 

v moderním mezinárodním právu spojena s uznáním zločinů persekuce a genocidy, 

představuje mimo jiné také snahu mezinárodního společenství zajistit účast určitých skupin na 

kulturním dědictví lidstva. Navrácení kulturního vlastnictví utiskovaným skupinám znamená 

uznání principu, že základní lidská práva úzce souvisí s ochranou kulturního dědictví. 

Vyplývá to i ze skutečnosti, že odškodnění nemůže nikdy znamenat úplnou nápravu, protože 

existují určité hodnoty, které nejdou nijak nahradit, mezi ně patří právě lidské životy, 

umělecká díla a historické archivy.205 Propojení s lidskými právy se projevuje mimo jiné 

v oblasti restitucí kulturních předmětů. Jedná se především o ustanovení, která upravují právo 

na vlastnictví, právo na sebeurčení, právo účastnit se kulturního života, ochrana menšin, 

nediskriminace, právo na soukromí a rodinný život, právo na svobodu projevu včetně 

získávání a předávání informací a myšlenek, právo na vzdělání a plný rozvoj lidské

osobnosti a právo na svobodu myšlenek, vyznání a víry.206

Mezinárodní humanitární právo bylo první právní oblastí, která uplatnila zvláštní postup 

vůči kulturnímu dědictví. Zdůvodnění tohoto postupu vychází z jeho důležitosti pro celé 

lidstvo. Podle autorky již není závazek chránit kulturní dědictví vázán na smluvní strany 

k důležitým lidsko-právním úmluvám nebo úmluvám o kulturním dědictví, ale v současnosti 

se rozšiřuje na všechny státy. Tento vývoj vyrůstá právě z vědomí, že ochrana kulturního 

dědictví na mezinárodní úrovni je zájmem všech států. Jedná se například o již zmíněný 

závazek v rozhodnutí Bezpečnostního výboru č. 1483 z roku 2003. Toto rozhodnutí zavazuje 

všechny členy OSN, aby usnadnili bezpečný návrat a zakázali obchod s kulturními statky 

nezákonně přemístěnými z Iráku od srpna 1990. V roce 2003 a 2007 Generální shromáždění 

a Komise pro Lidská práva potvrdili, že všechny státy nesou zodpovědnost s ohledem 

na úmyslné zničení kulturního dědictví významné důležitosti pro lidstvo do rozsahu 

pokrytého mezinárodním právem.

                                               
203 Francioni, F.: The Human Dimension of International Cultural Heritage Law: An Introduction, The European 
Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011, str. 9-16
204 Čepelka, Č., Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, EUROLEX BOHEMIA, s.r.o., I. vydání, 2003, str. 422
205 Vrdoljak, A. F.: Genocide and Restitution: Ensuring Each Group’s Contribution to Humanity, The European 
Journal of International Law, 2011
206Vrdoljak, A. F.: Restitution of Cultural Properties Trafficked During Colonization: A Human Rights 
Perspective, Selected Works, 2011, str. 1-13
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K přehodnocení závazku chránit kulturní dědictví došlo také po tragické události, 

která proběhla v roce 2001 v Afghánistánu. Po zničení buddhistických soch byla přijata 

Deklarace týkající se úmyslného zničení kulturního dědictví v roce 2003, která odkazuje na 

válečnou i mírovou ochranu. Došlo tak ke zrušení hranice mezi ochranou kulturního dědictví 

během válečného konfliktu, agresivní okupace a doby míru. Obyčejové právo zakazující 

zničení kulturního dědictví během doby míru nebylo tak jasně definováno jako stejný závazek 

v době válečné.

Vzrůstající konvergence mezi lidskými právy a humanitárním právem v oblasti kulturního 

dědictví je způsobena také přijetím nových nástrojů – na ochranu nehmotného kulturního 

dědictví, ohrožených jazyků a ochranu kulturní rozmanitosti. 

Jakožto završení vývoje mezinárodního trestního práva, vznikly tyto výdobytky díky 

objevení lidských práv a ochrany menšin. Tradičně stíhání zločinů proti lidskosti –

a to zločinů persekuce a genocidy - se výlučně spoléhá na důkazy o zničení či poškození 

fyzických projevů kulturního dědictví cílové skupiny.207

Současný trend ukazuje, že význam kulturních lidských práv má také vliv na hodnocení 

a posuzování tzv. významné světové vlastnosti, se kterou pracuje Úmluva o světovém 

dědictví. Hodnocení dědictví podle vědeckých měřítek (kvalita, vzácnost, rozmanitost) 

se nyní více soustředí na také sociální spravedlnost a blahobyt. S tím souvisí i určitý 

interpretační rozpor mezi universální hodnotou dědictví pro všechny a jeho hodnotou pro 

určité skupiny lidí – ať už jde o národy nebo menšiny a je často opomíjen fakt, že kulturní 

společenství jsou často a nekonečně promíchány, propojeny a sdíleny.208

4.5 Shrnutí

Principy ochrany kulturního dědictví jsou provázány s principy práva životního prostředí.

Ochranu kulturního dědictví lidstva provází princip společného zájmu lidstva. Celá řada 

úmluv ovšem odkazuje na princip společného dědictví, který je ovšem v praxi těžko 

realizovatelný, neboť jeho interpretace se různí.

Princip udržitelného rozvoje je zásada práva životního prostředí, která se promítá 

i do ochrany kulturních památek a krajiny vůbec, neboť jejím základním smyslem je takové 

využití chráněných zdrojů, které umožní jejich předání i budoucím generacím.

                                               
207 Vrdoljak, A. F.: Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law, Selected Works, 2009, str. 68-73
208 Hodder, I.: Cultural Heritage Rights: From Ownership and Decent to Justice and Well-being, Anthropological 
Quarterly, 2010,  str. 861-879
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Aby byla ochrana památek skutečně efektivní, zásada integrované ochrany vyjadřuje 

nutnost ochrany několika složek najednou a promítá se nejvíce do ustanovení Úmluvy 

o archeologickém dědictví. 

Ochrana základních lidských práv přirozeně jde ruku v ruce s ochranou kulturního 

dědictví, neboť kultura je projev skupinové identity a sounáležitosti, který je třeba uchovávat 

a předávat dál.
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5. MEZINÁRODNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST STÁTU ZA ZNIČENÍ 

PAMÁTKY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A MOŽNOSTI TRESTNĚ-

PRÁVNÍHO POSTIHU JEDNOTLIVCE

V dějinách lidstva docházelo a stále běžně dochází k situacím, kdy jsou významné kulturní 

památky zcela nebo částečně ničeny v důsledku válečného či občanského konfliktu. Památky 

se stávají obvyklým terčem útoků, protože slouží jako velice spolehlivé rukojmí nebo bývají 

smeteny vlnou náboženského ikonoklasmu. V následujících řádcích chci přiblížit několik 

takových případů a pokusit se odpovědět na otázku, zda současná mezinárodní právní úprava 

dostatečně postihuje pachatele takových činů a zda efektivně brání tomu, aby k nim vůbec 

docházelo. Je třeba zjistit, jaké důsledky lze vyvodit pro stát, který poruší své smluvní 

závazky a zda také existuje mezinárodní odpovědnost jedince, který realizuje příkaz a vykoná 

samotný akt ničení.

V prvních dvou částech je rozebrána otázka odpovědnosti státu za zničení kulturní památky 

v době míru. V další části je podobný situace analyzována v době válečného konfliktu. 

Poslední část se zabývá možností trestního postihu jednotlivce.

5.1 Zničení soch Buddhů v Bamjánském údolí  

Článek F. Francioniho a F. Lanzeriniho The Destruction of Buddha of Bamiyan and 

International Law209 z roku 2003 pojednává o událostech, které se staly v roce 2011, 

kdy v afghánském údolí Bamján byly zničeny sochy Buddhů ze 6. stol.n.l. na příkaz 

tálibánského režimu. Autoři se v tomto článku snaží odhalit odpověď na otázku, zda je toto 

úmyslné zničení kulturního dědictví lidstva porušením mezinárodního práva, které s sebou 

nese mezinárodní odpovědnost jednajícího státu, a jestli zde existuje možnost postihnout 

jej mezinárodními sankcemi.

Výjimečnost případu bamjanských Buddhů spočívá v tom, že na rozdíl od klasického 

válečného konfliktu, kdy jsou kulturní památky nepřítele ničeny jako strategické cíle, byly 

sochy v Bamjánu  součástí afghánského národního dědictví a umístěny na jeho území. Důvod 

jejich likvidace nebyl nijak spojen s válečným cílem, ale byl inspirován čirou vůlí vyhladit 

jakékoliv náboženské projevy, které nekorespondovaly s talibanským pohledem na víru 

                                               
209Francioni F., Lenzerini F.: The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law, European 
Journal of International Law, Vol.14 No. 4, 2003
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a kulturu. Na rozdíl od balkánského konfliktu v 90. letech nebo Irácko-Iránské války 

v 80. letech, kde ničení památek bylo výsledkem svévolného bombardování, v případě 

afghánských Buddhů, byla demolice pečlivě naplánovaná a dokonce ohlášená médiím 

a zdokumentovaná ve všech svých fázích. Autoři článku tvrdí, že tato episoda je prvním 

plánovaným a úmyslným ničením kulturního dědictví výjimečné hodnoty jako aktu 

otevřeného vzdoru vůči OSN a mezinárodnímu společenství. Rozhodnutí Talibanu vzešlo 

proti sankcím přijatým v roce 1999 a 2000 proti afghánské vládě kvůli jejímu pokračování 

v ukrývání teroristů a plánování teroristických akcí. Náboženský extremní a netolerantní 

vláda podporovala Bin Ladina tím, že otevřela afghánské území jeho výcvikovým táborům 

pro teroristy. Tato podpora vyvolala rozhodnutí Rady Bezpečnosti OSN přijmout rozsáhlé

ekonomické sankce proti Talibanu a vedla k oslabení diplomatických vztahů. 

Již před přijetím těchto ekonomických sankcí byla situace v Afghánistánu předmětem 

diskusí organizace UNESCO ohledně vzrůstající hrozby kulturnímu dědictví v zemi. 

Počátkem prosince 1997 na zasedání v Neapoli Výbor pro světové dědictví přijal resoluci210

vyjadřující obavu nad zprávami o hrozbách Talibanu s ohledem na sochy Buddhů 

v Bamjánském údolí. Jednomyslně přijatá resoluce zdůraznila, že památky v tomto údolí 

bezesporu patří ke kulturnímu dědictví lidstva, a proto vyzvala mezinárodní společenství 

k poskytnutí veškeré možné pomoci k jejich ochraně a pobídla afghánskou vládu přijmout 

patřičná opatření, která by zachránila kulturní a přírodní dědictví země a dále spolupracovala 

s organizací UNESCO a Výborem pro světové dědictví. 211

Proti zničení se ohradilo Generální shromáždění UNESCO znovu resolucí č. 31C/Res. 26 

v listopadu 2001 s názvem Činy utvářející zločiny proti společnému dědictví lidstva. 

Generální shromáždění OSN přijalo resoluci s názvem Situace lidských práv v Afghánistánu 

a Otázka lidských práv v Afghánistánu a Resoluci č. 55/243 Zničení pozůstatků a monumentů 

v Afghánistánu. Všechny tyto dokumenty byly přijaty bez hlasování. Evropská unie, Rada 

Evropy, organizace islámské spolupráce, ale i jednotlivé státy jako USA, Rusko, Francie, 

Německo, Austrálie, Indie, Japonsko, Nepál, Thajsko, Srí Lanka, Irán či Pákistán vydali 

prohlášení, která vyzývala afgánskou vládu opustit od svého deklarovaného úmyslu zničit 

všechny budhistické sochy v zemi.212

                                               
210UNESCO, Report of the XXI Session of the World Heritage Committee, Naples, Italy, 1–6 Prosinec 1997, 
doc. WHC-97/CONF.208/17 of 27 únor 1998
211 Francioni F., Lenzerini F.: The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law, European 
Journal of International Law, Vol.14 No. 4, 2003
212 O´Keefe, R.: World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?, International 
and Comparative Law, Quarterly, 2004, str. 195-202
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I přes tyto snahy, v březnu 2001 Taliban definitivně vyhlásil své rozhodnutí zničit veškeré 

kulturní projevy vyjadřující náboženské tradice odlišné od islámu. Zničení Buddhů začalo 

1. března 2001. Následovalo strhávání všech soch v různých částech země. 6. března Taliban 

ohlásil, že likvidace všech náboženských soch v zemi, včetně těchto dvou Buddhů, 

je dokončena.

Na svém zasedání v roce 2003 Výbor světového dědictví zapsal pozůstatky z Buddhů 

a Bamjánské údolí, kde jsou umístěny, na Seznam světového dědictví. Výjimečná hodnota 

tohoto údolí spočívá v kulturní krajině obsahující jedinečnou ukázku buddhistického umění 

ve střední Asii, a to i po té co došlo k zničení obou původních soch.213  V roce 2003 po této 

události přijala Generální konference UNESCO Deklaraci týkající 

se úmyslného zničení kulturního dědictví. Tato deklarace není závazná a překračuje rozsah 

Úmluvy o světovém dědictví. Týká se jakéhokoliv úmyslného zničení kulturního dědictví 

či kulturního dědictví spojeného s přírodní památkou nejen výjimečné hodnoty. Deklarace 

se vztahuje jak k období války, tak k době míru a prohlašuje, že mezinárodní společenství 

uznává důležitost ochrany kulturního dědictví a stvrzuje své odhodlání bojovat proti jeho 

úmyslnému zničení. Stát, který úmyslně zničí nebo nedostatečně chrání své kulturní dědictví 

před úmyslným zničením, na sebe bere zodpovědnost za takové zničení v rozsahu, které 

poskytuje mezinárodní právo. V přímé návaznosti na článek 6 Úmluvy o světovém dědictví214

se toto ustanovení článku VI deklarace týká zvláštní situace, tj. úmyslného zničení. Dále 

deklarace obsahuje ustanovení o trestní odpovědnosti jednotlivce.215

I přes jasný normativní nádech, který deklarace obsahuje, je role samotného mezinárodního 

práva nekomplexní. Zdá se tak, že bez velkorysé aplikace mezinárodního práva, 

které by zdůvodňovalo druh zkázy, jakou způsobil Taliban, skutečně neexistuje taková

mezinárodní právní úprava, která nabízí ochranu kulturnímu vlastnictví proti těm stranám, 

jež si přejí úmyslně zničit společné dědictví lidstva.216

Mezinárodní organizace, sdružení států anebo jednotlivé státy se jednoznačně shodly

na tom, že zničení Bamjanských Budhů je odsouzeníhodné a škodlivé nejen vůči zájmům 

afgánského lidu a ale lidstva celkově. Žádný z těchto dokumentů však bohužel nepotvrdil 

                                               
213Francioni F., Lenzerini F.: The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law, European 
Journal of International Law, Vol.14 No. 4, 2003
214„Každý smluvní stát se zavazuje, že nepodnikne jakákoliv svévolná opatření, jež by mohla přímo či nepřímo 
poškodit kulturní a přírodní dědictví zmíněné v čl. 1 a 2 nacházející se na území druhých smluvních států.“
215Carducci, G.: National and International Protection of the Cultural and Natural Heritage v komentáři 
Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 
2008, str. 128-131
216 Milligan, A.: Targeting Cultural Property: The Role of International Law, Journal of Public and International 
Affairs, 2008, str. 101
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závěr, že stát je v době míru vázán obyčejovým závazkem chránit, ušetřit a předat budoucím 

generacím kulturní dědictví, které se nachází na jeho území. Roger O´Keefe dodává, že nelze 

vyvodit, že stát má vůči mezinárodnímu společenství jakýkoliv závazek, pokud jde o kulturní 

dědictví, které se nachází na jeho území. Mezinárodní společenství jako celek, nebo státy 

společně či zcela odděleně však mohou díky obecnému mezinárodnímu právu podrobit takový 

stát dohledu, komentářů a kritice a diplomatická mobilizace ve prospěch ohroženého dědictví 

neznamená nezákonné zásahy do jeho domácích záležitostí.217

5.2 Odpovědnost státu za zničení kulturního dědictví

Mezinárodní právo v zásadě vynucuje mezinárodní právní závazky užitím různých 

prostředků donucení. Spáchá-li stát mezinárodně protiprávní čin, postižené vlády se mohou 

uchýlit k přijetí represálií, tj. použití za běžných okolností nezákonných aktů, které však 

nejsou považovány za protiprávní, pokud je takový akt protiopatřením mířeným proti 

předchozímu porušení mezinárodního práva. Jemnější formou protiopatření je retorse, která je 

nepřátelským ale ne nezákonným aktem (přerušení diplomatických styků aj.). Pokud jsou 

protiopatření přijímána kolektivně, například v rámci mezinárodní organizace, předpokládá 

se, že pocházejí od mezinárodního společenství jako celku. Jednostranná i kolektivní 

protiopatření označujeme jako sankce. Jednání spadá do kategorie mezinárodních sankcí 

pouze v případě, že cílem sankce je platný subjekt podle mezinárodního práva a zároveň 

taková sankce má právní základ v systému mezinárodního práva. 

Taliban byl de facto vládou, i když nebyl technicky považován za státní moc podle 

mezinárodního práva, protože efektivně uplatňoval suverénní moc nad Afghánským územím. 

Autoři tak odkazují na případ z Jižní Rhodesie, kdy Rada bezpečnosti uplatnila v průběhu 

70. let několik sankcí vůči této rebelské vládě. Podle nich lze proto analogicky proti Talibanu 

uplatnit mezinárodní sankce také.

Nalézt právní základ pro uložení takové sankce je složitější problém. Sankce Rady 

bezpečnosti lze považovat za nejspolehlivější a nejefektivnější. Zničení významné kulturní 

památky však nelze jednoznačně subsumovat do kategorie „ohrožení míru“ podle článku 39218

Charty OSN, která by umožnila vydání doporučení Rady bezpečnosti zavádějící sankční 

                                               
217 O´Keefe, R.: World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?, International 
and Comparative Law, Quarterly, 2004, str. 205-207
218„Rada bezpečnosti určí, zda došlo k ohrožení míru, porušení míru nebo útočnému činu, a doporučí nebo 
rozhodne, jaká opatření budou učiněna podle článku 41 a 42, aby byl udržen nebo obnoven mezinárodní mír a 
bezpečnost.“
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opatření. Nicméně podle autorů článku existují i jiné možnosti postihu v souladu 

s mezinárodním právem, protože Afghánistán tím, že zničil své kulturní dědictví, 

nerespektoval závazky vyplývající ze smluvních ustanovení a závazky obyčejového 

mezinárodního práva. 

Jedná se především o závazky vyplývající z Úmluvy o světovém dědictví, jímž 

je Afghánistán členem od roku 1979. Ačkoliv nebyly předmětné sochy zahrnuty na Seznam 

světového dědictví, díky spojení ustanovení Preambule219, článku 4220 a článku 12221

je Afghánistán zavázán k ochraně svého kulturního dědictví, i když nebylo dědictví zahrnuto 

na Seznam. Výbor světového dědictví ve své resoluci z roku 1997 výslovně označil tyto 

památky za dědictví mimořádně světové hodnoty a součást dědictví lidstva. Tímto vznikl 

právní podklad pro přijetí protiopatření, jako je odepření technické asistence nebo čerpání 

finanční pomoci apod.

Úmluva UNESCO z roku 1954 na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu 

je dalším právním nástrojem, který by bylo možné aplikovat a to i v případě, že se nejednalo 

o mezinárodní válečný konflikt. Naneštěstí není Afghánistán smluvní stranou této úmluvy.

Princip, podle něhož kulturní dědictví zakládá část všeobecného zájmu mezinárodního

společenství jakožto celku, je jednou z norem obyčejového mezinárodního práva, kterou 

se autoři pokusili aplikovat na tento případ. Odkazují na rozsudek Mezinárodního soudního 

dvora tzv. Barcelona Traction case z roku 1970, který interpretuje tzv. povinnosti erga 

omnes. Podle autorů lze považovat úmyslné zničení památky významné hodnoty pro lidstvo 

za takový zákaz závazného charakteru. Druhý princip obyčejového práva se vztahuje k zákazu 

násilných činů vůči kulturnímu dědictví v době válečného konfliktu, který byl výslovně 

stvrzen Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v rozsudku Prosecutor 

v Dario Kordic a Mario Cerkez. Autoři dospěli k názoru, že zničení Bamjánských Buddhů 

zakládá porušení obyčejového mezinárodního práva, které zakazuje úmyslné zničení 

kulturního dědictví a navíc tak došlo k zvláštnímu porušení závazku vyplývajícího z Úmluvy 

o světovém dědictví směřujícímu k ochraně dědictví umístěného na území smluvních stran.

Francioni a Lanzerini ve svém článku jasně vyjadřují názor, že se státy už dále nemohou 

obhajovat svoji státní suverenitou, aby tak ospravedlnily akty úmyslného zničení kulturního 
                                               
219„že ubývání či zničení kterékoliv položky kulturního nebo přírodního dědictví představuje nenahraditelné 
ochuzení dědictví všech národů světa“
220„Každý smluvní stát uznává, že v první řadě je jeho povinností zabezpečit označení, ochranu, zachování, 
prezentování a předávání budoucím generacím kulturního a přírodního dědictví uvedeného v čl. 1 a 2 a 
nacházejícího se na jeho území.“
221„Skutečnost, že vlastnictví patřící ke kulturnímu či přírodnímu dědictví nebylo zahrnuto do jednoho ze dvou 
seznamů zmíněných v odst. 2 a 4 článku 11, nebude v žádném případě vykládána tak, že nemá výjimečnou 
světovou hodnotu pro jiné účely než jsou ty, které vyplývají ze zahrnutí do těchto seznamů.“
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dědictví významné hodnoty pro lidstvo jako celek. Zločinný akt v Afghánistánu považují 

za nebezpečný i proto, že vyjadřoval útok nejen na kulturní památku, ale také útok 

na náboženskou svobodu a základní lidská práva. Autoři dospěli k závěru, že je možné určit 

mezinárodní odpovědnost státu a zároveň trestní odpovědnost jednotlivců, kteří přímo 

vykonali akt ničení. Vycházeli tak z precedentů a praxe OSN a UNESCO a v případě trestní 

odpovědnosti na základě mezinárodního humanitárního práva, statutu Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodního trestního soudu.

S podobným závěrem ovšem nesouhlasí například Roger O´Keefe, jehož stanovisko jsem 

již uvedla v předchozí kapitole a který tvrdí, že stát nemá vůči mezinárodnímu společenství 

žádný závazek ohledně kulturního dědictví na jeho vlastním území.222

I Guido Carducci má poněkud skeptičtější pohled na otázku mezinárodní odpovědnosti 

na základě Úmluvy o světovém dědictví. Úmluva o světovém dědictví by měla výslovně 

vyjadřovat existenci kolektivních zájmů a ochrana dědictví výjimečné světové hodnoty 

by musela jednoznačně spadat do kategorie závazků erga omnes, aby závazky byly skutečně 

vynutitelné. 223

Závazek obsažený v článku 6 odst. 3 Úmluvy zdržet se jakéhokoliv jednání, které může 

poškodit přímo či nepřímo dědictví situované na území jiných států je určen smluvním 

stranám. Úmyslné zničení majetku je většinou vykonáno nějakou skupinou, proto je zde 

otázka, zda lze takovou činnost přímo přisuzovat smluvní straně. Úmluva na tento problém 

nepodává žádnou odpověď, proto je třeba vyhledat řešení v Návrhu článků o odpovědnosti 

států za mezinárodně protiprávní chování přijatém v roce 2001. Tento dokument jmenuje 

několik typů chování způsobených různými situacemi, které mohou být příčinou poškození 

nebo zničení kulturního dědictví, a tak mohou vyvolat státní odpovědnost.224

Podle Carducciho je otázka, zda ochrana světového dědictví spadá do závazku kategorie 

erga omnes podle testu důležitosti, který poskytuje MSD ve svých rozsudcích Barcelona 

Traction nebo Výstavba Palestinské zdi, sporná a přiklání se spíše k negativnímu stanovisku. 

Vynutit tyto závazky, připustíme-li, že by skutečně byly povahy erga omnes, umožňují výše 

zmíněné Návrhy článků z roku 2001, konkrétně článek 48 odst. 1.: „jakýkoliv stát jiný 

než poškozený stát má právo se dovolávat zodpovědnosti jiného státu, pokud porušený 
                                               
222 O´Keefe, R.: World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?, International 
and Comparative Law, Quarterly, 2004, str. 205-207
223 Carducci, G.: National and International Protection of the Cultural and Natural Heritage v komentáři 
Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 
2008, str. 127-128
224Carducci, G.: National and International Protection of the Cultural and Natural Heritage v komentáři 
Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 
2008, str. 127-128
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závazek je dlužen skupině států včetně tohoto státu a je založen na ochraně kolektivního zájmu 

skupiny nebo je povinován mezinárodnímu společenství jako celku.“ 

Vzhledem k nedostatku mezinárodních pravidel, které by ujasnily podmínky, za nichž 

by bylo závazky Úmluvy vynucovat, stále převládá nejistota, jak tento problém jednoznačně 

vyřešit. Nejvhodnější by byl samozřejmě rozsudek Mezinárodního soudního dvora nebo 

jiného mezinárodního tribunálu, který by se přímo věnoval konkrétnímu případu. Takový 

ovšem dodnes neexistuje. 

Zůstává zde ještě otázka, zda odpovědnost státu pro účely světového dědictví je vůbec 

dostačující s ohledem na formu odškodnění. Čistě pragmaticky, v případě, že dojde k zničení 

významné kulturní památky, žádné právní reparace ji nikdy nevrátí zpět. Úmluva o světovém 

dědictví navíc zahrnuje především nemovitý majetek většinou velkého rozsahu a k jeho 

zničení dochází obecně spíše v důsledku dlouhotrvajícího nedostatku účinných ochranných 

opatření než přímé likvidace, jak tomu bylo v případu Bajmánských Buddhů. Můžeme tedy 

konstatovat, že existují i jiné překážky než právní, které snižují vhodnost odpovědnosti státu 

a jeho odškodnění pro účely ochrany světového dědictví. Každá právní odpovědnost vyžaduje 

důkazy o porušení mezinárodní povinnosti, jak právní, tak faktické. Třetí stát může mít 

značný problém získat takové důkazy o porušení, ke kterému došlo na jiném státním území. 

Jak již bylo řečeno úvodu, případ Bamjánských Buddhů, kde bylo vše dopředu veřejně 

proklamováno, tvoří vzácnou výjimku. Protože smluvní státy zastávají často rozdílné názory 

na to, co je v souladu se smluvními ustanoveními úmluv a protože Úmluva o světovém 

dědictví postrádá jasnou formulaci způsobu jejího plnění, o to těžší je nárokovat 

si a dokazovat její porušení.225

Princip státní zodpovědnost pro zničení kulturního dědictví je obsažen v paragrafu VI 

UNESCO Deklarace týkající se úmyslného zničení kulturního dědictví, který říká, že stát, 

který úmyslně zničí nebo úmyslně nezabrání zničení kulturního dědictví velkého významu

pro lidstvo, ať už je či není zapsáno na seznam UNESCO nebo jiné organizace, nese 

zodpovědnost za takové zničení, do rozsahu, který poskytuje mezinárodní právo. Také je 

to zřejmě z článku 38 II. Protokolu Haagské úmluvy, který obsahuje závazek poskytnout 

reparace. Článek 31 protokolu také zavazuje státy jednat dohromady skrze výbor nebo 

                                               
225Carducci, G.: National and International Protection of the Cultural and Natural Heritage v komentáři 
Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford University Press, 
2008, str. 132-145
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jednotlivě ve spolupráce s UNESCO či OSN a v souladu chartou OSN. Tak článek 31 

implikuje možnost vynutit státní odpovědnost skrze sankce.226

Zničení bamjanských Buddhů znamenalo těžkou ztrátu pro celé mezinárodní společenství. 

Tento příklad nastolil otázku, jaký druh závazků existuje dle mezinárodního práva k ochraně 

kulturního dědictví, které patří všem lidem bez ohledu na státní hranice.  Podle názorů 

Francioniho a Lanzeriního, Taliban porušil obyčejové právo zakazující zničení kulturního 

dědictví během válečného konfliktu.227 Avšak, naproti tomu, O´Keefe tvrdí, že i kdyby byl 

Afganistán v době zničení soch stranou Haagské úmluvy, čin by se musel vztahovat 

k válečnému nebo občanskému konfliktu, aby byl vázán jejími ustanoveními případně 

závazky obyčejového práva. Vzhledem k tomu, že Taliban vybízel k zničení Buddhů, čin 

patrně nesouvisel s ozbrojeným konfliktem mezi ním a Spojeneckou Frontou.228

Závěrem lze tedy konstatovat, že v mezinárodním právu na ochranu kulturního dědictví 

existuje mezera, která znamená, že státy nejsou vázány chránit kulturní dědictví, pokud k jeho 

zničení dojde mimo ozbrojený konflikt.229

5.3 Odpovědnost státu v rámci válečného konfliktu

Náhodné nebo záměrné ničení, zaměřování a plenění kulturních památek v průběhu 

válečného konfliktu je bohužel stále běžný úkaz. Smluvní závazek ušetřit v případě obležení 

nebo bombardování, náboženské budovy, stavby věnované umění či vědě a historické 

budovy, nejsou-li užívány k vojenským účelům, existoval již v první a druhé Haagské úmluvě 

z roku 1899 a 1907. Zničení protivníkova vlastnictví mohlo být tolerováno, pouze pokud 

se odvolal na válečnou nutnost a pouze do rozsahu nezbytného k dovršení cíle. V roce 1954 

přišla Haagská úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu společně s 

I. Protokolem a v roce 1999 je následoval protokol II., jejichž ustanovení jsou popsaná 

v kapitole 2.1. Ačkoliv ji podepsalo velké množství států, nezískala dlouhá léta ratifikaci 

                                               
226 Francioni, F.: Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of 
Humanity, Michigan Journal of International Law, Vol. 25, 2004
227 Francioni F., Lenzerini F.: The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law, European 
Journal of International Law, Vol.14 No. 4, 2003
228 O´Keefe, R.: World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?, International 
and Comparative Law, Quarterly, 2004, str. 205-207
229 Milligan, A.: Targeting Cultural Property: The Role of International Law, Journal of Public and International 
Affairs, 2008, str. 101
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Spojených států a Velké Británie. Spojené státy ratifikovaly až 13. března 2009, Británie 

dodnes nikoliv.230

Kulturní dědictví lze zaměřit jakožto legitimní vojenský cíl, pokud strana konfliktu úmyslně 

působí v blízkosti nebo bezprostředně v budově nebo v místě, které je kulturní nebo 

historickou památkou. Když bojující strana použije kulturní vlastnictví pro vojenské účely, 

jedná se o porušení mezinárodního práva podle Haagské úmluvy v případě, že to není 

naprosto nezbytné a v případě, že vojenského cíle nemůže být dosaženo jinými prostředky. 

Pokud by došlo k takové situaci, kulturní vlastnictví by ztratilo svůj zvláštní status a mohlo 

by se stát legitimním cílem pro protivníkovo vojsko. Ovšem místa, jež jsou pod zvýšenou 

ochranou (dle II. protokolu), nemohou být použitá k vojenským účelům za žádných okolností. 

Takový příklad je užití iráckého muzea v Bagdádu iráckými silami během invaze USA v roce 

2003. Museum je sporně situované na strategické vojenské pozici tím, že stojí hned naproti 

elitní Zvláštní republikánské gardy a také 900 metrů od mostu al Ahrar přes řeku Tigris. 

V době americké invaze v dubnu 2003, irácké síly připravily bojové pozice a vojenské 

opevnění uvnitř muzea. Aby šlo takové jednání kvalifikovat jako porušení Haagské Úmluvy 

(kterou Irák ratifikoval) nebo obyčejového mezinárodního práva, muselo by se dokázat, 

že užití muzea mimo vojenskou nutnost bylo učiněno kvůli dosažení cílů, které by byly 

nedosažitelné jiným způsobem. Bez ohledu na to, už tím, že irácké síly okupovaly muzeum, 

stalo se muzeum pro americkou armádu legitimním cílem k útoku, ačkoliv USA stále zůstaly 

vázány obyčejovým mezinárodním právem nezpůsobit nepřiměřené zničení budovy nebo 

jejího okolí. 231

Tudíž zničení budovy nebo jejích částí, které se stalo v průběhu bitvy, nemusí nutně 

znamenat porušení mezinárodního práva – fakt že USA poté neudělaly nic, aby ochránily

muzeum od nekontrolovatelné vlny drancování, je jiná otázka. Jaké jsou ale závazky 

okupující síly a do jaké míry je nutné pro státy začlenit úvahy o kulturní vlastnictví do jejich 

strategických plánů? Státy musí vždy zvažovat vojenské cíle s cílem zachránit kulturní 

dědictví pro budoucí generace. Například v průběhu války v Perském zálivu v roce 1991, 

Saddám Husajn umístil irácké vojenské letectvo do blízkosti archeologické památky 

nevyčíslitelné hodnoty, vedle starobylého sumerského zikkuratu v Uru. I přes to, že by se 

jednalo o zcela legitimní vojenský cíl, Spojené státy se od zničení zdržely. Husajnovy činy 

jsou názorné příklady jednání, kdy útočnici úmyslně vykořisťují kulturní dědictví během 

                                               
230 Milligan, A.: Targeting Cultural Property: The Role of International Law, Journal of Public and International 
Affairs, 2008, str. 96-99
231 Milligan, A.: Targeting Cultural Property: The Role of International Law, Journal of Public and International 
Affairs, 2008, str. 96-99
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války, aby vyprovokovali druhou stranu k zaměření objektu mimo vojenskou nutnost. 

Nicméně se jedná stále o porušení Haagské úmluvy a obyčejového mezinárodního práva, 

není-li provedeno pod záštitou naléhavé vojenské nutnosti. S ohledem na zaměřování 

kulturního vlastnictví k získání nutného vojenského cíle, je zjevné, že mezinárodní právo 

může hrát velice významnou roli v zmírnění potencionálně ničivého jednání státu. Ačkoliv to 

tedy vypadá, že právní režim je dostačující, není to zcela pravda a tyto nedostatky se snaží 

řešit právě II. protokol Haagské úmluvy, jehož efektivitu oslabuje skutečnost, že není 

všeobecně ratifikován.

Další podobný příklad nalezneme na Balkáně. Liší se pouze v skutečnosti, že se jednalo 

o občanskou válku v Kosovu během konfliktu mezi srbskými vládními silami a kosovskými 

separatisty v roce 1998 až 1999. V březnu 1998 srbské síly začaly s kampaní proti kosovsko-

albánské menšině a bezpočet Albánců byl vyhnán ze svých domovů. V té době došlo k ničení 

projevů albánské kultury a architektury. Šlo o zcela jasně rasové motivované činy s cílem 

vyhladit pozůstatky jejich kulturní historie. Mnozí Albánci po návratu do svého rodného 

kraje, reagovali tak, že začali likvidovat srbské kulturní vlastnictví, včetně některých 

středověkých památek zapsaných na Seznam světového dědictví. Přestože se tehdy jednalo 

o vnitřní konflikt - občanskou válku – jakožto strana Haagské úmluvy bylo Srbsko vázáno 

jistými ustanoveními a principy obyčejového práva. 232

5.4 Odpovědnost třetí strany chránit kulturní dědictví

Samostatnou otázkou je problematika odpovědnosti okupující strany chránit kulturní 

dědictví protivníka, jíž se zabývá Matthew Thurlow ve svém článku Protecting Cultural 

Property in Iraq: How American Military Policy Comports with International Law.

V důsledku americké invaze Iráčané vykrádali vládní budovy, obchody ale i kostely a také 

výše zmíněné bagdádské národní museum. Při tom několik měsíců před tím prominentní 

členové mezinárodní archeologické komunity kontaktovali americké oddělení obrany 

s obavami o budoucnost muzea. Nicméně jakmile se hrozba stala skutečností, americké síly 

nečinné stály a přihlížely tomu, jak běsnící dav ničí vzácné sbírky. Bylo ukradeno přes 18 000 

vzácných objektů. Vyvstává proto další otázka: měly Spojené státy povinnost chránit největší 

kulturní památky iráckého lidu? Do jaké míry může být zodpovědnost chránit kulturní 

vlastnictví prominuta principy vojenské nutnosti?  Krátce po začátku rabování se kurátor 
                                               
232 Milligan, A.: Targeting Cultural Property: The Role of International Law, Journal of Public and International 
Affairs, 2008, str. 96-99
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muzea obrátil na americké ozbrojené síly s prosbou o pomoc 

a zastavení rabování. Kolem poledne, někteří vojáci s tankem doprovodili kurátora k muzeu 

a vystřelili nad hlavy zlodějů, aby tak dočasně zastavili rabování. Bohužel ale američtí vojáci 

dlouho nezůstali a zloději se brzy vrátili zpět. Reakce vojenských úřadů byla velmi pomalá 

a defensivní. 16. dubna 2003, tedy týden po začátku rabování, byla nominována americká 

tanková četa, aby přímo chránila Národní muzeum. Členové Bushova úřadu bagatelizovali 

zničení kulturního vlastnictví jakožto nepředvídatelné a nevyhnutelné. Devastace muzea 

vyvolala bouřlivou reakci mezinárodního společenství. UNESCO pořádalo mimořádná 

jednání. Armáda a vláda Spojených států začala jednat a jmenovala strážce, kteří měli 

ochraňovat zbytky Národního muzea, vláda poslala tým kulturních expertů do Iráku. FBI 

a celní úřady se soustředily na zastavení toku kradených Iráckých starožitností z Bagdádu 

a Iráku vůbec. Vojenský dlouhodobý závazek pomoci Iráku znovuobnovit nejcennější 

neznámější předměty z Národního muzea překročil povinnosti Spojených státu podle 

ženevské úmluvy a haagské úmluvy z roku 1907. Co se týče národního muzea, USA začaly 

konečně chránit kulturní vlastnictví Iráckého lidu. Americká vojenská politika vykreslila ostrý 

rozdíl mezi úmyslným zaměřováním a rabováním kulturních statků a mnohem širší povinností 

chránit kulturní dědictví. Tudíž počáteční rozhodnutí zdržet se od zasahování do rabování 

v národním muzeu a různých kulturních památkách v Iráku, bylo jednání v souladu 

se standardy americké politiky. V Iráku se však Spojené státy naučily, že úmyslné 

ničení kulturních památek je často spojené s nedbalým selháním chránit jej před zničením. 

V reálném světě nezáleží na tom, kdo zničí kulturní dědictví, záleží na tom, co je ztraceno. 

V myslích iráckého lidu a v očích mezinárodního společenství je ztráta kulturního vlastnictví 

v obou případech přičitatelná Americké necitelnosti. Při tom Spojené státy na sebe vzaly

zodpovědnost okupující síly podle článku 5 Haagské úmluvy233, ale také vedení iráckého 

muzea se snažilo naplnit své závazky obranné strany. Ředitelé úspěšně zabránili masové 

destrukci muzejních sbírek tím, že mnohé předměty přemístili do úkrytů v rámci své 

komunity a některé objekty byly schovány v Centrální bance v Bagdádu ještě před invazí. 

                                               
233 Čl. 5: „Okupace
(1) Vysoké smluvní strany okupující úplně nebo cástecne území jiné Vysoké smluvní strany, mají v mezích 
možnosti podporovat úsilí příslušných vnitrostátních úradu okupovaného území směrující k zabezpečení a 
uchování jeho kulturních statku.
(2) Jestliže je pro uchování kulturních statku na okupovaném území poškozených vojenskými operacemi treba 
učinit naléhavá opatření a jestliže je nemohou provést příslušné vnitrostátní úrady, učiní okupační mocnost, 
pokud to bude možné, nejnutnější opatření na uchování těchto statku v těsné spolupráci s těmito úrady.
(3) Každá Vysoká smluvní strana, jejíž vládu považují príslušníci odbojového hnutí za svou zákonnou vládu, 
upozorní pokud možno tyto příslušníky na povinnost zachovávat ty články Úmluvy, které se týkají šetření 
kulturních statku“
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Tyto činy by se nepochybně udály i bez existence Haagské úmluvy. Národy by měly být 

zodpovědné za své vlastní kulturní vlastnictví v průběhu válečného konfliktu. Než bude 

konstatováno, že také Iráčané by měli být zcela zodpovědní za ochranu jejich vlastního 

kulturního dědictví, je důležité zdůraznit, že v lidských silách kurátorů iráckého muzea byla 

pouze záchrana části sbírek, zatímco tisíce kulturních památek ve městě a po celém Iráku bylo 

zničeno nebo poškozeno bez jakéhokoliv pokusu o jejich uchování. Pro ochranu těchto 

kulturních památek Iráčané nutně potřebují druh spolupráce, který je charakterický 

pro Haagskou úmluvu. Vyjma ochrany národního muzea udělali američtí vojáci pro záchranu 

dalších iráckých památek minimum. Podle Haagské úmluvy mají okupující síly povinnost 

pomoci národním orgánům v předcházení plenění kulturních památek. Ačkoliv Spojené státy 

nebyly tehdy stranou úmluvy, tento princip v Bagdádu dodržovali.234

5.5 Trestněprávní sankce za delikty proti kulturnímu dědictví

Je možné kulturnímu dědictví poskytnout také zvláštní ochranu podle pravidel 

mezinárodního trestního práva? Trestné činy proti kulturnímu dědictví jsou popsány 

jak ve Statutu Mezinárodního Trestního Tribunálu tak ve II. Protokolu Haagské Úmluvy 

z roku 1954, nicméně obsahují dva různé a částečně protichůdné přístupy ke kriminalizaci 

takového jednání. První přístup tzv. civilní se řídí tradičním mezinárodním humanitárním 

právem. Druhý přístup (zohledňující kulturní hodnoty) má za cíl přímo kriminalizovat činy 

proti kulturnímu vlastnictví s vyšším stupněm specifičnosti a rozlišení závažnosti činu.235

Při bližším pohledu na statuty mezinárodních tribunálů zjistíme, že postihují 

nespecifikované činy proti kulturnímu dědictví. Např. článek 6 Norimberské charty, která 

založila Mezinárodní vojenský tribunál, uvádí, že rabování veřejného a soukromého 

vlastnictví, úmyslné zničení měst, obcí a devastace neospravedlnitelná válečnou nutností 

spadá mezi válečné zločiny. Statuty mezinárodních tribunálů vzniklých v 90. letech vytvořily

o něco lépe formulované definice, ale i zde zůstávají záchytným bodem pro činy proti 

kulturnímu dědictví všeobecné předpisy humanitárního práva – Haagská úmluvy z roku 1907 

a Ženevská úmluva z roku 1949 a nebyly zde vůbec zohledněny definice vážných zločinů 

proti kulturnímu dědičtí, jak je popisuje Haagská úmluva z roku 1954. V těchto dokumentech 

                                               
234 Thurlow, M., D.: Protecting Cultural Property in Iraq: How American Military Policy Comports with 
International Law, Yale Human Rights & Development L.J., 2005, str. 153-187
235 Frulli, M.: The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The Quest
for Consistency, The European Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011
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existuje pouze odkaz na historické budovy, které jsou řazeny vedle nemocnic, škol apod. 

Tento civilní přístup má za cíl preferovat ochranu občanů a jejich životů a nijak nereflektuje 

potřebu dodat historickým budovám, památkám nebo uměleckým dílům ochranu nad rámec 

jejich materiální dimenze, a to pro jejich kulturní hodnotu pro určitou komunitu nebo pro 

lidstvo jako celek. Dalším příkladem je také článek 3 písm. d) Statutu mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii236, jehož formulace neodráží rozdělení různých 

složek tohoto vlastnictví a pouze marginálně zvažuje kulturní hodnotu vlastnictví, které má 

být chráněno. Tato formulace byla přijata bez ohledu na to, k jak rozsáhlému zničení 

nevyčíslitelného kulturního dědictví došlo v bývalé Jugoslávii237 a bez ohledu na to, že Výbor 

expertů OSN jasně vyzýval k uložení trestních sankcí proti takovým činům s explicitním 

odkazem na pravidla obsažená v Haagské úmluvě z roku 1954. Důvodem je nepochybně fakt, 

že tak masivní trestná činnost páchaná vůči lidem a tak rozsáhlé ztráty na lidských životech, 

nebyly v porovnání s ochranou určitého druhu vlastnictví prioritní. Významnou roli sehrála 

i skutečnost, že ani USA ani Velká Británie nebyly a dodnes (v případě USA donedávna) 

nejsou signatáři protokolů Haagské úmluvy.238

V případě Jokic byl obžalovaný stíhán za ostřelování starého města v Dubrovníku, soudci 

přihlédli k vážnosti těchto činů a zdůraznily důvody, proč tyto druhy útoku proti kulturnímu 

dědictví nesou nedílnou závažnost. Odkázali výslovně na skutečnosti, že staré město bylo 

zapsáno na Seznam podle Úmluvy o světovém dědictví a jednalo se tak o útok nejen na historii 

a dědictví dané oblasti, ale také proti kulturnímu dědictví lidstva. Zdůraznili také, 

že restaurace a oprava je sice možná, ale nikdy nemůže navrátit těmto budovám jejich 

původní stav a tento druh ztráty je skutečně nenahraditelný. V tomto případě je vidět, že stíhat 

závažné zločiny proti kulturnímu dědictví lze prostřednictvím obecných ustanovení Statutu 

MTSBJ. Judikatura Jugoslávského tribunálu ukazuje, že nejzávažnější zločiny proti 

kulturnímu dědictví byly potrestány, pokud byly splněny podmínky použití na základě článku 

3 písm. d).

Mezi Statutem Mezinárodního trestního tribunálu a II. protokolem k Haagské úmluvě 

z roku 1954 jsou výrazné nesoulady, protože Statut nebyl přijat tak, aby zohlednil tento 

protokol a nějak jej do textu promítl. Obsahuje proto velice tradiční přístup k zločinům proti 
                                               
236 Article 3: Violations of the laws or customs of war
The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such 
violations shall include, but not be limited to: (d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions 
dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and 
science;
237 Mostarský most, Národní knihovna v Sarajevu, Staré město v Dubrovníku apod.
238 Frulli, M.: The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The Quest 
for Consistency, The European Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011
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kulturnímu dědictví, který je dvousložkový a penalizuje odděleně zločiny spáchané 

v mezinárodním a občanském civilním konfliktu. Zvláštní ustanovení zakazující akty proti 

různým složkám kulturního vlastnictví – Článek 8 odst. 2, písm. b), ix239 a 8 odst. 2, písm. e), 

iv240 – jsou identická jak pro mezinárodní, tak pro vnitrostátní ozbrojený konflikt a alespoň 

v tomto ohledu je Statut v souladu s přístupem, který sleduje Haagská konvence a její druhý 

protokol, které jsou aplikovatelné nediskriminačně v občanském a mezinárodním ozbrojeném 

konfliktu. Bohužel ale statut obsahuje velmi obecná pravidla a obecný seznam chráněných 

objektů, a opět řadí historické monumenty na místo vedle např. nemocnic apod. Potřeba vzít 

v úvahu také přístup kulturní hodnoty byla zcela přehlédnuta.241

Naproti tomu II. dodatkový protokol Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků 

za ozbrojeného konfliktu staví na precizní definici kulturního vlastnictví a snaží se jasně 

definovat souhrn jednání, které znamenají jeho porušení. Protokol s úmyslem posílit kulturně 

hodnotný přístup přichází s rozlišením závažnosti zločinů proti kulturnímu dědictví. De facto 

rozlišuje mezi dvěma třídami zločinů: těch spáchaných proti vlastnictví pod zvláštní ochranou 

znamenající závažná porušení – jedná se vlastně o zločiny vyjmenované v článku 15, ale 

pouze první tři korespondují tomu, čemu se říká závažný zločin podle ženevské úmluvy 

a jejích protokolů a kde státní strany mají povinnost stíhat nebo vydat jakoukoliv osobu, která 

spáchala takový zločin na základě universální jurisdikce kdykoli se údajný pachatel nachází 

na jejím území. Vyjádření stupně provinění nepochybně lépe slouží zájmům efektivnímu 

trestnímu stíhání. Naštěstí oba dokumenty nevyžadují, aby došlo k zničení tak, aby šlo útoky 

proti kulturnímu vlastnictví penalizovat – stačí, že útok byl proti němu úmyslně namířen. 

Jednoznačnou slabinou statutu MTT je nepochybně také fakt, že nijak nezohledňuje movité 

kulturní vlastnictví na rozdíl právě od II. dodatkového protokolu, který postihuje činy proti 

movitému vlastnictví, neboť odkazuje na Haagskou úmluvu, která za kulturní vlastnictví 

pokládá i nemovité předměty. Je třeba zmínit článek 53 dodatkového protokolu k ženevské 

konvenci, článek 3 písm. d) statutu MTTBJ a článek 7 práva Mimořádné síně soudu 

                                               
239  „For the purpose of this Statute, "war crimes" means: (b)     Other serious violations of the laws and customs 
applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of 
the following acts: (ix)    Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, 
science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are 
collected, provided they are not military objectives;”
240 (e)     “Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international 
character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: (iv)     
Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable 
purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are 
not military objectives;”
241 Frulli, M.: The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The Quest 
for Consistency, The European Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011
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v Kambodži. Ustanovení statutu MTT, které by šlo teoreticky využít – čl. 8, odst. 2 písm. a) 

iv, článek 8 odst. 2, písm. b) xiii jsou ale při bližším pohledu pouze ustanovení, která referují 

na nemovitý majetek. A navíc jsou aplikovatelná pouze v ozbrojených mezinárodních 

konfliktech. Ustanovení o drancování – článek 8 odst. 2, písm. b) xvi a 8 odst. 2, písm. e), 

(v) jsou tedy jediným použitelným kompromisem. Použití předchozích pravidel 

kriminalizujících drancování nezávisela na vojenské nutnosti v souladu s myšlenkou potrestat 

vyvlastnění soukromého nebo veřejného majetku. Během vyjednávání statutu MTT chtěli 

někteří delegáti zahrnout vojenskou nutnost jako možné ospravedlnění činů drancování. 

Protože tato snaha nebyla naplněna a vojenská nutnost není součástí válečného zločinu 

drancování, uspěli alespoň v tom, že prosadili vojenskou nutnost do poznámky pod čarou 

k znakům zločinů, která se čte: vyvlastnění ospravedlněné vojenskou nutností nemohou 

založit zločin drancování. Složky činu ale nejsou pro soudce MTT závazné.242

Je zřejmé, že vojenská nutnost je nejčastější výjimkou, která může hrát roli jako omluva 

v případě útoků na kulturní dědictví. Mohou ji využít státy, aby se vyhnuly své 

zodpovědnosti, ale zároveň byla vložena do statutu MTT a trestně právních pravidel. 

Nedostatečná vojenská nutnost, jakožto složka trestného činu, může být žalovanému 

přisouzena pouze v případě, že bude obžalobou dostatečně prokázána. Vojenská nutnost jako 

taková se ve statutu MTT výslovně nevyskytuje v souvislosti s akty proti kulturnímu dědictví. 

Může se ale stát, že akty proti kulturnímu dědictví mohou být posuzovány podle jiných 

článků, které výjimku vojenské nutnosti připouštějí. Nedostatečná definice vojenské nutnosti 

a nejasnost článku 31 statutu neumožnuje vyloučit, že vojenská nutnost může být vznesena 

žalovanými z útoků proti kulturnímu dědictví a vznáší pochyby k limitům, v rámci nichž 

vojenská nutnost může být využita. Výše zmíněné články ohledně drancování odkazují 

na koncept vojenského cíle a nikoliv na vojenské důvody nebo vojenskou nutnost. Tyto 

články proto postihují útoky proti kulturnímu dědictví, které se nestalo vojenským cílem. 

V podstatě se jedná o důležitý krok vpřed, neboť koncept vojenského objektu je lépe 

definovaný a může být interpretován více restriktivně než pojem vojenské nutností nebo 

vojenské snahy. Tento koncept vyžaduje splnění několika podmínek a ne každá užití určitého 

majetku lze transformovat na vojenský cíl. II. protokol Haagské úmluvy jde stejným směrem 

ve snaze ohraničit vojenskou nutnost odkazem na pojem vojenského cíle a stanovením 

vlastnictví, které nemůže být nikdy ve vojenský cíl přeměněno. Avšak ustanovení 

kriminalizuje jednání držitele vlastnictví. Pokud akty proti kulturnímu dědictví mohou být 

                                               
242 Frulli, M.: The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The Quest 
for Consistency, The European Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011
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ospravedlněny tam, kde se z majetku stal vojenský cíl, je klíčové, aby bylo trestáno jednání 

těch, kteří přeměnili tento majetek na vojenský cíl. Haagská úmluva zakazuje jakékoli využití 

určitých chráněných předmětů, které by mohly být ohroženy tím, že se stanou vojenskými cíly

a dodatkové protokoly ženevské konvekce výslovně zavrhují užití kulturního dědictví 

k podpoře vojenských cílů. Pozdější zákaz tvoří základní protějšek k respektování podle 

ustanovení zakazujících činy nepřátelství proti chráněným objektům, protože užití takových 

předmětů s cílem podpořit vojenské snahy by ve skutečnosti jasně znamenalo nesoulad 

se závazkem protivníka jej respektovat. Umístění ustanovení penalizujícího užití kulturního 

vlastnictví (především toho s vyšší ochranou) nebo jeho bezprostředního okolí k podpoře 

vojenské akce do II. Protokolu je správné. Tímto nezůstal žádný prostor pro úvahy o vojenské 

nutnosti: je možné potrestat ty, kteří zaútočili na chráněný majetek nebo ty, kteří ho vystavili 

ztrátě imunity od útoku, a tak se nabízí silnější ochrana kulturnímu dědictví a větší možnosti 

v oblasti zastrašení a prevence.243

Z výše uvedeného je zjevné, že přístup orientovaný na kulturní hodnoty by byl více 

koherentní s celkovým vývojem v oblasti mezinárodního trestního práva. Případná novelizace 

statutu Mezinárodního trestního soudu bohužel ale není na pořadu dne. To samozřejmě 

nevylučuje, že jisté změny budou zohledněny v budoucnu. V současnosti je to II. dodatkový 

Protokol Haagské úmluvy, který nejlépe postihuje trestné činy proti kulturnímu dědictví. Bylo 

by vhodné, aby jej podepsalo co nejvíce států a aby jej tyto státy implementovaly a umožnily 

by domácím soudům stíhat nezávaznější činy proti kulturnímu dědictví na základě kritérií 

tohoto protokolu. Ačkoliv Mezinárodní trestní soud samozřejmě nemůže vykonávat jurisdikci 

ohledně činů, které nejsou v statutu uvedeny, státy aspoň můžou tyto skutky zahrnout do své 

národní legislativy.244

V roce 2005 napsala Sanja Zgonjanin článek The Prosecution of War Crimes for the 

Destruction of Libraries and Archives during Times of Armed Conflict, ve kterém kritizuje 

nedostatečnou právní úpravu ve vztahu k ničení knihoven a archivů, jež také v zásadě spadá 

do kategorie zločinů proti kulturnímu dědictví. Zločiny, které zahrnují ničení knihoven 

a archivů, nejsou stíhány jako samostatné události kvůli neschopnosti soudů zařadit takové

konkrétní činy do samostatné části obžaloby. Nedostatek explicitního zařazení zničení 

knihovny nebo archivu do obžaloby způsobuje, že získání jakékoliv restituce je velmi obtížné. 

I přes snahy mezinárodního společenství a rozvoj, který se uskutečnil v posledním desetiletí, 

                                               
243 Frulli, M.: The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The Quest 
for Consistency, The European Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011
244 Frulli, M.: The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The Quest 
for Consistency, The European Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011
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stále soudní systém selhává ve stíhání a trestání těch, kteří jsou skutečně zodpovědní 

a to i proto, že mezinárodní trestní soudy se staly extrémně zdlouhavé a zpolitizované. 

Na mnohé zločiny se z různých důvodů zapomene, jako by se nikdy nestaly. Ačkoliv 

v mezinárodním právu na ochranu kulturního dědictví v průběhu válečného konfliktu došlo 

k určitému pokroku, nebylo to samo osobě dostačující k tomu, aby byla válčící strana 

odrazena od dalšího ničení. Bez účinné a rychlé žaloby proti jednotlivcům zodpovědných 

výslovně za zločiny zničení knihovny nebo archivu budou takové útoky znovu pokračovat.245

5.6 Shrnutí 

V textu Úmluvy o světovém dědictví je zřejmý určitý stupeň napětí mezi úmyslem 

respektovat státní suverenitu a potřebou podniknout účinnou mezinárodní akci s cílem chránit 

hodnoty, jež přesahují zájmy jednotlivce, a která může být vyžadována jakoukoliv smluvní 

stranou, pokud se týká světového dědictví na jejím území.246 Zničení soch v bamjanském 

údolí v Afghánistánu v březnu 2001 bylo podle některých autorů porušením mezinárodního 

obyčejového práva a aktem odporu vůči mezinárodnímu společenství. Někteří ovšem tomuto 

názoru oponují. Mezinárodní právní odpovědnost v rámci Úmluvy o světovém dědictví 

nicméně nebyla doposud nikdy úspěšně uplatněna a z výše uvedeného textu vyplývá, 

že existuje rozdílnost názorů v otázce jejího prokázání. Protože chybí judikatura 

Mezinárodního soudního dvora nebo jiného mezinárodního tribunálu, zůstává tato otázka stále 

otevřená. 

Současné standardy ochrany kulturního vlastnictví jsou často velmi vágní a otevřené 

k mnohačetným a konkurujícím interpretacím a vyzývají strany k předělání těchto povinností 

různými způsoby, které jsou politicky nebo vojensky účelné. Jasný jazyk smluv by eliminoval 

takové spory a mohl by ušetřit vyhnutelné ztráty na kulturním dědictví. Bohužel tento typ 

ujasnění může znamenat politickou cenu. Například nezájem ratifikovat II. protokol Haagské 

úmluvy může být důsledek hmotné odpovědnosti, kterou přičítá útočící straně. Je pravda, že 

mezinárodní úmluvy jsou psány vágně a nepřesně, protože členské státy chtějí různé a 

konfliktní standardy. Nicméně právě kompromisní jazyk smluv často činí tyto dokumenty 

spíše symbolickými. Vytvoření smysluplné smlouvy vyžaduje obecný souhlas

                                               
245 Zgonjanin, S.: Press The Prosecution of War Crimes for the Destruction of Libraries and Archives during 
Times of Armed Conflict, Libraries & Culture, Vol. 40, No. 2, 2005, str. 
246Buzzini, G.P., Condorelli, L.: List of World heritage in Danger and Deletion of a Property from the World 
Heritage List v komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, 
Oxford University Press, 2008, str. 179
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a disciplínu členských států a také silné vedení. Zatímco bylo podle Ženevské úmluvy stíháno 

pouze pár trestních případů za zničení kulturního dědictví, neúčast formálnější a konsistentní 

prokuratury nebo soudního orgánu ztížilo stíhání zločinů proti kulturnímu dědictví. Bohužel 

jako všechny válečné zločiny, osa mezi státní odpovědností a odpovědností jednotlivce 

za zničení kulturního dědictví je nejasná. V případě že se řadoví vojáci dopustí drobné 

majetkové trestní činností, zdá se vhodnější, když pachatele stíhají členské státy samy.

Avšak v případech významných kulturních zločinů, mezinárodní soud, který stíhá vojáky 

nebo občany nepoctivých národů, může hrát dvě významné role. Za prvé může být symbolem 

tím, že formuluje mezinárodní normy týkající se ochrany kulturního vlastnictví a za druhé 

může učinit řadu významných precedentů, které vyjasní vymezení mezi přijatelnými 

a nepřijatelnými válečnými praktikami. 247

                                               
247 Thurlow, M., D.: Protecting Cultural Property in Iraq: How American Military Policy Comports with 
International Law, Yale Human Rights & Development L.J., 2005
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6. ŘEŠENÍ SPORŮ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ LIDSTVA

Smírné řešení sporů může nastat pouze tehdy, byla-li za tím účelem sjednána mezinárodní 

smlouva, jež je v současném mezinárodním právu sama o sobě výrazem vůle zúčastněných 

stran vzniklý spor vyřešit. Prostředky smírného řešení sporů lze dělit na dva typy: a) ty které 

mají poradní povahu (jedná se tzv. doporučení a řeší především politické spory) a b) ty, které 

mají právně závazné, arbitrážní nálezy a soudní rozsudky, které řeší spory právní. Pro první 

typ jsou typické prostředky, jako je přímé diplomatické jednání, vyšetřovací komise, dobré 

služby a mediace, smírčí řízení a politické řešení sporů. Pro druhý typ je charakteristická 

mezinárodní arbitráž, kterou vede mezinárodní soudní orgán např. Stálý rozhodčí soud nebo 

Mezinárodní soudní dvůr.248 V této kapitole budou představeny proběhlé právní spory, které 

se týkají kulturního dědictví. Dále se budu věnovat smluvním nástrojům, které existovaly 

po první světové válce a které představovaly významnou inspiraci pro současnou smluvní 

úpravu řešení sporů vzniklých v souvislosti s kulturním dědictvím lidstva. Poslední část se 

zabývá problematikou restitucí kulturních děl odcizených v době holocaustu. 

6.1 Judikatura v oblasti ochrany kulturního dědictví

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, judikatura v oblasti kulturního dědictví není 

příliš rozsáhlá. Ochrana kulturního dědictví ovšem bývá často řešena v souvislosti s jinými 

kauzami, např. stíhání válečných zločinců, určení státních hranic apod.

Mezinárodní soudní dvůr (MSD) dosud neprojednával příliš mnoho případů, kdy by 

musel rozhodovat o podobných otázkách. Před 40 lety se k němu dostal případ týkající se 

Chrámu Preha Vihear. Chrám a jeho obklopující oblast je totiž součástí sporu mezi 

Kambodžou 

a Thajskem již od roku 1960. Kulturní dědictví, o kterém MSD rozhodoval, nebylo 

předmětem sporu samo o sobě a jednalo se vlastně pouze orientační bod pro určení sporné 

hranice. Soud konstatoval, že Thajsko mělo mezinárodní závazek navrátit části kulturního 

dědictví Kambodže, které byly z tohoto chrámu odejmuty. 

                                               
248 Čepelka, Č., Šturma, P.: mezinárodní právo veřejné, EUROLEX BOHEMIA, s.r.o., I. vydání, 2003, str. 502-
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7. července 2008 Výbor pro světové dědictví zaregistroval na žádost Kambodži prostory 

Chrámu Preah Vihear na Seznam světového dědictví, ale v tomto případě odložil na později 

předložení hraniční mapy a plánu ochranného pásma. Na základě toho Thajsko opakovaně 

vyjádřilo stížnosti a námitky ve světle článku 11 odst. 3 Úmluvy o světovém dědictví.249

Několik dní po zápisu, se přítomnost thajské armády zvýšila a přeshraniční konflikt se 

přiostřil až do července 2011, kdy byl případ znovu předložen MSD. Soud zvážil možné 

dopady konfliktu na chrám, který je uznán jako součást světového dědictví, a proto nařídil 

předběžná opatření, především že obě strany mají okamžitě přestat se svými vojenskými 

operacemi, které se v té době nacházely v provizorní demilitační zóně a zdržet se jakékoliv 

vojenské přítomnosti v této zóně a jakékoliv vojenské činnosti prováděné v této zóně. 

Ve stejné době Výbor požádal Kambodžu o předložení managementového plánu pro zapsané 

vlastnictví. Tento plán se stal další části sporu, s tím že Thajsko dokonce hrozilo během 36. 

zasedání Výboru, že z úmluvy vystoupí. Konečně v říjnu 2011 se situace zklidnila a Thajsko 

se rozhodlo ve Výboru zůstat. Jedná se o typický spor, který ilustruje zranitelnost politických 

cílů obsažených v Úmluvě o světovém dědictví. Na druhou stranu, Thajské odvolání značí 

dynamičnost tohoto nástroje pro účely urovnání mírových vztahů 

a rozvoj mezinárodní spolupráce. 250

Další případ předložený Lichtenštejnskem proti Německu v roce 2004 o navrácení jistých 

uměleckých děl zkonfiskovaných v průběhu 2. Světové války ve třetí říši, se nedostal ani 

za předběžnou námitku, protože soud odmítl svou jurisdikci.251

V nedávné době MSD měl šanci vyjádřit ohledně důležitosti kulturního dědictví v kontextu 

genocidy v roce 2009 v případě plavebních práv a práv s nimi souvisejícími (Costa Rica 

v. Nicaragua), neboť potvrdil právo na kulturní tradice místních domorodých lidí 

v souvislosti s rybolovem jakožto součásti jejich práva na ochranu a způsob jejich životní 

ekonomiky. 252

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) judikoval několik případů souvisejících 

s obtížemi přizpůsobit individuální práva k soukromému majetku a veřejný zájem památkové 

péče o kulturní předměty. Bohužel v těchto případech soud nešel dále než za přísnou aplikaci 

ustanovení I. Protokolu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv o ochraně práva jednotlivce 

                                               
249 Čl. 11 odst. 3: „Zahrnutí vlastnictví do Seznamu světového dědictví vyžaduje souhlas dotyčného státu. 
Zahrnutí vlastnictví nacházejícího se na území, nad kterým si svrchovanou jurisdikci nárokuje více než jeden 
stát, v žádném případě nebude mít vliv na práva stran ve sporu“
250 Papaioannou M.:40 years of World Heritage Convention: A critical assessment, str. 6-7
251 Rozsudek z 10.2.2005
252 Rozsudek z 13.7.2009,  134–144
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na klidné užití jeho vlastnictví. Tím veřejný zájem na památkové péči společného kulturního 

dědictví nebo veřejné hodnoty krajiny zůstal prakticky nevyužit.253

ESLP interpretoval uplatňování práva na vlastnictví jednak držby individuálním vlastníkem 

kulturního statku tak vnitrostátního práva státu na ochranu a kontrolu převodu movitého 

dědictví. V případě Beyeler v. Itálie byl požádán o zvážení aplikace článku 1 I. Protokolu254

s ohledem na omezení, která ukládá stát na převod movitého kulturního vlastnictví. Případ 

se soustředil na aplikaci práva chránit ve smyslu kontrolovat spíše než k samotnému odnětí 

skrze restituce a podobně. Soud judikoval, že národní kontroly převodu kulturních statků jsou 

legitimním cílem pro účely ochrany státního kulturního a uměleckého dědictví a to je 

v souladu s článkem 1. Protokolu a také určil, že se jedná o legitimní státní cíl usnadnit 

veřejný přístup ke kulturním statkům, které jsou právoplatně umístněny na národním území 

a patří ke kulturnímu dědictví všech národů. Soud se nevypořádal s požadavkem oznámení 

převodu ani předkupním právem obsaženým v předmětném italském právu. Poznamenal 

však, že použitelná ustanovení práva musí být přístupná, přesná a předvídatelná, 

což znamená, že nemohou být aplikována chybně nebo svévolně. Podle toho zvítězilo právo 

na soukromé vlastnictví žadatele, protože Itálie nebyla schopná uspokojivě ospravedlnit, proč 

nevykonala předkupní právo, ačkoliv si byla vědoma žalobcova nabytí, a místo toho čekala 

několik let, kdy se snažil práci prodat a povinný státní výkup pro něj vyústil v ohromnou 

finanční ztrátu.255

Jak je patrné z předchozích kapitol Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

(MTTBJ) se s ochranou kulturního dědictví musel vypořádávat poměrně často v souvislosti 

s trestáním válečných zločinců.

V případu Prosecutor v. Strugar byla řešena právní žaloba založená na obžalobě 

ze zločinu porušování práv a zvyků války a především z neospravedlnitelného zničení, 

nezákonných útoků na civilní objekty, zničení nebo úmyslného poškození institucí 

s náboženským, dobročinným nebo vzdělávacím účelem, vědy a umění, historických památek 

a prací. Případ se týkal bombardování města Dubrovníku, zapsaného na Seznam světového 

                                               
253 Francioni, F.: The Human Dimension of International Cultural Heritage Law: An Introduction, The European 
Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011, str. 11 -12
254 „Ochrana majetku
1 Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého 
majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva.
2 Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání 
majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut.“
255

Vrdoljak, A. F.: Restitution of cultural Properties Trafficked During Colonization: A Human Rights 
perspective, str. 10
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dědictví, za nějž byl jakožto velitel Jugoslávské armády zodpovědný Pavle Strugar. Následně 

byl obžalován za úmyslné zničení kulturního dědictví velkého významu pro lidstvo. 

V březnu 2004 MTSBJ přijal rozsudek pro jiný případ, který se týkal ostřelování starého 

města v Dubrovníku spáchaný v roce 1991, který říká, že zločin zničení nebo úmyslného 

poškození institucí věnovaných náboženství, charitě, vzdělání, vědě a vzdělání a historických 

památek a uměleckých děl znamená porušení zvláště chráněných hodnot mezinárodního 

společenství. 

Právní základ pro tvrzení zodpovědnosti pro jednotlivce za kulturní zločiny najdeme 

v článku 28 Haagské úmluvy z roku 1954. Také I. protokol k Ženevské úmluvě z roku 1977 

obsahuje zvláštní ustanovení rozšiřující povinnost na závažná porušení Ženevské úmluvy činy 

rozsáhlého zničení kulturní vlastnictví, kterému byla poskytnuta zvláštní ochrana mezinárodní 

organizací. Statut MTSBJ rozšířil trestní odpovědnost za kulturní zločin zahrnutím tohoto 

zločiny do kategorie porušení práv a zvyků války. Římský statut Mezinárodního trestního 

soudu také zahrnuje útoky na kulturní dědictví do kategorie válečných zločinů. Nejvhodnější 

právní základ najdeme ale ve druhém Protokolu k Haagské úmluvě – v hlavě 4 a především 

v článku 17 – více viz. kapitola 5.5.

Podobný případ byl Prosekutor v Jokic. Miodrag Jokic, velitel Jugoslávské armády, 

byl zodpovědný za ozbrojené síly, které zaútočily na Dubrovník 6. října 1991. V tomto 

případě na rozdíl od případu Strugar, ve kterém byl určující zápis na Seznam UNESCO, 

se soud opřel o skutečnost, že byl jasně viditelný emblém Haagské úmluvy. S ohledem na 

uložení trestů za válečné zločiny proti kulturnímu dědictví, tribunál stanovil, že tento zločin 

představuje porušení hodnot zvláště chráněných mezinárodním společenstvím. Útok na město 

byl o to horší, že se jednalo o živé město a existence populace byla úzce spojená s jeho 

starověkým dědictvím. Dále tvrdil, že zatímco se jedná o vážné porušení mezinárodního 

humanitárního práva útočit na civilní budovy, je takový zločin mnohem vážnější, pokud jsou 

zaměřovány zvláště chráněné památky. Taková budova totiž nemůže být nikdy znovu 

navrácena v původní stav. Jokic dostal 7 let vězení, Strugar 8 let. 256

Čin zničení kulturního vlastnictví s úmyslem diskriminovat určitou kulturně odlišnou 

skupinu vedle možnosti autonomně spadnout pod rubriku válečných zločinů, byl také 

zvažován jako součást zločinu proti lidskosti, specificky zločinu persekuce v rámci článku 5 

písm. h) statutu MTTBJ.257

                                               
256  Vrdoljak, A. F.: Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law, Selected Works, 2009, str. 49
257 Francioni, F.: Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of  
humanity, Michigan Journal of International Law, Vol. 25, 2004, str. 9
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Obdobný princip byl aplikován také v rozhodnutí z roku 2001 v případě Prosecutor 

v. Kordic a Cerkez, který směřoval proti úmyslnému ničení staré mešity v Bosně 

a Hercegovině. Rozhodnutí je významné také pro jeho uznání, že akty zničení nebo 

úmyslného poškození kulturního dědictví věnovanému víře bylo potrestáno podle 

obyčejového mezinárodního práva. 

V předchozím rozhodnutí v případě Prosecutor v. Blaskic byl práh persekuce určený 

tribunálem ve vztahu k činům úmyslného zničení stanoven příliš vysoko, neboť činy musely 

být opakovány nebo být systematické a musely značit hrubé porušení. Proto ne každý 

jednotlivý čin zničení kulturního dědictví, byť úmyslného, spadal do této kategorie.258

V případě Blaskic, soudní senát obvinil žalovaného z persekuce, která měla formu konfiskace 

nebo zničení symbolických budov patřících muslimské populaci Bosny a Hercegoviny 

Bosensko-Chorvatskými silami. 259

V roce 1999 rozhodla v případě Islamic community of Bosnisa v. Rep. Srpska, komora 

Lidských práv pro Bosnu a odkazovala na článek 9260 Evropské úmluvy o lidských právech, 

aby podpořila svůj závěr, že svobody vyznání v dané společnosti nemůže být dosaženo, pokud 

není zajištěno mírové užití míst a budov věnovaných uctívání.261

Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) se k problematice kulturního 

dědictví dostal skutečně pouze okrajově. V rozsudku ve věci C-50/09 Komise v. Irsko

se zabýval žalobou pro nesplnění povinnosti na základě článku 226 ES262 a vyjádřil k otázce, 

zda demoliční práce národní památky spadají do působnosti směrnice 85/337/ES 

o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Rozsudek ve věci T-348/04 Société internationale de diffusion et d’édition SA v. Komise

se týká slučitelnosti státní podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví 

se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. d) ES (dnes článek 107 odst. 3 písm. d) SFEU).
                                               
258 Francioni, F.: Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of 
Humanity, Michigan Journal of International Law, Vol. 25, 2004, str. 10
259 Vrdoljak, A. F.: Genocide and Restitution, str. 36
260 „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
1 Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit 
své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení 
sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských 
úkonů a zachováváním obřadů.
2 Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat jen omezením, která jsou stanovena 
zákony a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného  
pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“
261Francioni, F.: Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of 
Humanity, Michigan Journal of International Law, Vol. 25, 2004
262 Čl. 226 Smlouva o založení Evropského společenství: „Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost, 
která pro něj z této smlouvy vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat 
vyjádření. Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu 
dvoru.“
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6.2 Pařížský mírový systém smluv

V právní historii najdeme úmluvy, které na problematiku řešení vzniklých sporů ohledně 

kulturního dědictví pamatovaly velmi dobře – jedná se o mírové smlouvy, které byly 

připraveny k uzavření po první světové válce. Odkazem těchto mírových smluv je formulace 

principů, které jsou aplikovány i v současném mezinárodním právu na ochranu kulturního 

dědictví. Tyto úmluvy poskytovaly na rozdíl od smluv současných donucovací mechanismy 

a způsoby řešení sporů skrze reparační komise, arbitrážní komise a soudní tribunály. Smlouvy 

připravené Společností národů obsahovaly ustanovení týkající se arbitráže a ustanovení 

referující k Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti, předchůdci Mezinárodního soudního 

dvora.

Restituční ustanovení obsažená ve Versaillské smlouvě (VÚ) z roku 1919 založila 

precedent ohledně navrácení kulturních předmětů jako je odškodnění za významnou 

a úmyslnou kulturní ztrátu způsobenou v rozporu s mezinárodním právem především právem 

humanitárním, i pokud předměty (které mají být navráceny) byly legálně získané 

držitelem/státem. Článek 247 Versailleské smlouvy týkající se restitucí Universitě Louvain263

založil zvláštní reparační komisi. Komise měla zvážit reparační nároky a poskytnout 

Německu a jeho spojencům příležitost se vyjádřit. Pět jmenovaných delegátů se účastnilo 

neveřejného zasedání, ve kterém měli právo volit. Komise nebyla vázána žádnými 

konkrétními pravidly, důkazy nebo řádem, ale měla se řídit právem, spravedlností a dobrou 

vírou a její rozhodnutí měla následovat stejné principy a pravidla ve všech aplikovatelných 

případech.

Ustanovení článku 245 vídeňské úmluvy ukládalo německé vládě vrátit Francii trofeje, 

archivy, historické suvenýry nebo umělecká díla odvlečená z Francie německými úřady 

v průběhu války v roce 1870-71 a světové války.264

                                               
263 „Německo se zavazuje dodati universitě v Louvainu rukopisy, prvotisky, knihy tištěné, mapy a předměty sbírky 
rovnající se počtem a hodnotou podobným předmětům zničeným při požáru knihovny louvainské způsobeném 
Německem, a to ve třech měsících následujících po příslušné žádosti, která mu bude podána prostřednictvím 
komise reparační. Všecky podrobnosti týkající se této náhrady budou stanoveny komisí reparační.
Německo se zavazuje odevzdati Belgii prostřednictvím komise reparační do šesti měsíců ode dne, kdy tato 
smlouva nabude působnosti, ke znovuzřízení dvou velkých uměleckých děl:
    křídla trojdílného obrazu „Mystický beránek“ bratří Van Eycků, kdysi v kostele sv. Bavona v Gandu a nyní v 
berlínském museu;
    křídla trojdílného obrazu „Večeře Páně“ Diericka Boutse, kdysi v kostele sv. Petra v Louvainu, z nichž dvě 
jsou nyní v museu berlínském a dvě v staré pinakotéce mnichovské.“
264 Vrdoljak, A., F.: Enforcement of restitution of cultural heritage through peace agreements, Selected Works, 
201, str. 3-7
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První mírová smlouva s Tureckem a spojeneckými silami - Sévreská smlouva představovala 

průsečík mezi restitucemi kulturního dědictví a ochranou lidských práv skrze formulaci 

ochrany menšin a odmítnutí zločinů proti lidskosti. Dohoda však zůstala neratifikovaná 

a neměla téměř žádný dopad, neboť ji v roce 1923 nahradila Lausannská úmluva. Principy 

v ní obsažené ovšem sloužily jako významná inspirace pro budoucí smlouvy, které vznikly po 

roce 1945. Poválečná komise doporučovala, aby mírové smlouvy obsahovaly ustavení 

tribunálu, který bude vyšetřovat a stíhat osoby, které se dopustily vražd, deportací, konfiskací 

majetků, devastací a likvidací vlastnictví a náboženských, dobročinných, vzdělancích 

a historických budov a památek. Právě Sevréská úmluva tento požadavek splňovala. 

Dle článku 230 Turecko muselo uznat a spolupracovat s tribunálem jmenovaným Spojenci, 

který bude stíhat údajné pachatele odpovědné za masakry, které se udály na tureckém území 

v průběhu války. Její ustanovení umožnovala zadržet odpovědné osoby a nejvhodněji napravit 

křivdy způsobené jednotlivcům v průběhu války. Smlouva rušila nucenou asimilaci 

a stanovila pravidla navrácení zkonfiskovaného majetku skrze Restituce obětem masakrů 

nebo deportací spáchaných na tureckém území. Arbitrážní komise složená ze zástupců 

nominovaných Tureckem, komunity žalobce a společnosti národů měla pravomoc zajistit 

osoby, které se masakrů účastnily. Majetky měly být navráceny bez jakéhokoliv břemene 

nebo kompenzace vůči stávajícímu držiteli nebo vlastníku. Ten mohl podat žalobu proti 

osobám, od nichž předmět získal. Komise mohla disponovat majetkem jednotlivců, pokud 

zemřeli nebo zmizeli bez dědiců. Zájem na nemovitém majetku byl zrušen s tím, že vláda 

odškodní stávajícího vlastníka. Turecko mělo také zajistit nutné opravy a rekonstrukce. 

Podobná ustanovení se objevují v současných mírových smlouvách nově vzniklých států 

a například uznání Kosovské nezávislosti podmínil zvláštní vyslanec OSN některými 

závazky, které zahrnují kulturní práva a kulturní dědictví různých komunit a zvláštním 

mezinárodním dohledem, zatímco Srbsko se muselo zavázat k navrácení kulturních předmětů 

odejmutých z Kosovského území.265

Zajímavý spor vznikl ohledně Vídeňských sbírek mezi právě vzniklým Rakouskem 

a novými následnickými státy Rakousko-Uherska. Tzv. smlouva saint-germénská (SGÚ) 

upravovala rozdělení kulturního vlastnictví a archivů mezi různé státy, které vznikly po

rozpadu císařství. I v tomto případě byla vytvořena reparační komise s podobnou strukturou.  

Každý stát různě zdůvodňoval, proč ty či ony statky mají zůstat právě jemu a vznikaly tak 

mnohé konflikty. Smlouva proto stanovovala, že takové spory mají být řešeny arbitrážní 

                                               
265 Vrdoljak, A., F.: Enforcement of restitution of cultural heritage through peace agreements, Selected Works, 
201, str. 7-9
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komisí. Rámec pro rozdělení archiválního a historického materiálu mezi předchozí 

a nástupnické státy ve SG úmluvě byl založen na principu teritoriality (článek 192 a193266). 

Pod dohledem reparační komise tak Rakousko mělo vrátit vše, co bylo odvlečeno 

z postoupených území. Nové či existující státy, které získaly území od bývalé monarchie, 

měly recipročně navrátit materiály umístěné na jejich území ne starší 20 let, které se přímo 

týkaly historie nebo správy Rakouska. SGÚ řešila restituce kulturních statků jednak 

s ohledem na zvláštní předměty (článek 195) a jednak obecným právem vyjednávání (článek 

196). Článek 195 poskytoval soudní a vymáhací proces k rozřešení požadavků různých 

následnických států k jednotlivým rukopisům a předmětům. Do roka od vstupu smlouvy 

v platnost, reparační komise měla jmenovat komisi tří právníků, aby vyšetřila, jak byly 

předměty držené v Rakousku přesunuty relevantním panovníkem do Itálie, Belgie, Polska 

a Rakouska. Pokud by komise zjistila, že předměty byly stěhovány proti pravidlům těchto 

území, reparační komise by nařídila restituci a strany by se musely řídit jejím rozhodnutím. 

Pouze Belgie a Československo využily tento postup, který v podstatě představoval 

mezinárodní arbitráž. Hlavní otázkou vznesenou před komisí podle článku 195 bylo, zda 

kulturní předměty koupené vládnoucí Habsburskou monarchií jsou jejich osobním 

vlastnictvím, které může být natrvalo odvezeno z jejich místa původu. Žalující státy tvrdily, 

že předměty tvoří součást jejich veřejného majetku a měly jim být po rozpadu impéria 

vráceny. Rakousko argumentovalo, že nástupnické státy nemají žádný právní nárok na 

odškodnění, protože předměty patřily do osobního vlastnictví Habsburků, kterým nyní byly 

postoupeny. Komise se přiklonila k Rakousku a odmítla přijmout verdikt století. Ačkoliv se 

jednalo o spor mezi dvěma státy, komise řešila nároky, jakoby znovuoživila vnitřní ústavní 

uspořádání mezi suverénem a jeho podřízenými subjekty. Díky tomu Rakousko jakožto 

následnický stát, získalo různé říšské výstroje včetně císařských sbírek a to i bez držby 

jakýchkoliv odpovídajících území. Komise kategoricky odmítla československé argumenty, 

že by bylo spravedlivé zvrátit centralistické praktiky habsburské monarchie, která po staletí 

odvážela kulturní předměty ze všech koutů země. Komise se odmítla řídit „právem, 

                                               
266 „Článek 192:Rovněž vrátí Rakousko věci stejného rázu, o jakých mluví předcházející článek, které byly 
počínaje 1. červnem 1914 odvlečeny z území postoupených, pokud nejde o věci, které byly zakoupeny u 
soukromých vlastníků. Komise reparační použije, bude-li třeba, stran těchto věcí ustanovení článku 208 Části IX 
(Klausule finanční) této smlouvy.
Článek 193: Rakousko vydá každé z vlád spojených a sdružených, o kterou jde, všechny spisy, listiny a zápisy 
historické, které jsou v držení jeho veřejných ústavů a které se přímo týkají dějin postoupených území a byly 
odtud odstraněny v posledních desíti letech. Období právě jmenované počítá se, pokud se týká Italie, dnem 
prohlášení království (1861). Nové státy vzniklé z bývalého mocnářství rakousko-uherského a státy, které 
dostanou část území tohoto mocnářství, se zavazují se své strany, že vydají Rakousku spisy, listiny a zápisy ne 
starší dvacíti let, které se přímo týkají dějin nebo správy nového území rakouského a které snad jsou v územích 
postoupených.“
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spravedlností a dobrou vírou“, protože prý neměla pravomoc odchýlit se od zavedené soudní 

praxe. Přijetím této strategie zcela ignorovala nerovnoměrné vztahy mezi stranami, kterým 

neumožnila, aby k transakci vůbec došlo. Tato nespravedlnost byla potvrzena 

upřednostňováním práva státu předchůdce. 

Saint-germánská smlouva také přiznávala následnickým státům obecný nárok vyjednávat 

restituce kulturních předmětů z císařských sbírek, které považovaly za část svého národního 

kulturního dědictví, řízený principy teritoriality a reciprocity podle článku 196.267 I přes 

potencionálně dalekosáhlé následky článku 196 ohledně přemístění archivů a kulturního 

vlastnictví, je všeobecně přijímáno, že jeho aplikace měla malý praktický efekt na integritu 

Vídeňských sbírek.268  

Jak je vidět Sevréská smlouva se výrazně lišila od ostatních pařížských mírových smluv, 

neboť její ujednání nezahrnovala striktně státní posloupnost ale koloniální posloupnost –

přesun autority od jednoho koloniálního okupanta k druhému. Například článek 420 řešil 

restituci archivů a kulturního vlastnictví, které patřilo nejen spojeneckým silám a jejím 

národům ale zahrnovalo také společnosti a asociace kontrolované těmito národy. Místo 

a podmínky navrácení nebyly řešeny reparační komisí, ale měly být přímo stanoveny vládami, 

kterým se má majetek navrátit. Navíc podle článku 422 turecká vláda měla vrátit předmětné 

objekty postoupeným územím, a pokud se staly soukromým majetkem, měla učinit nezbytné 

kroky k vyvlastnění, aby mohla dostát svému závazku. Ačkoliv nebyla nikdy ratifikována, její 

ustanovení týkající se archeologických nalezišť a objevů se stala modelem pro národní 

legislativu několika států středního východu (např. Palestiny).269

6.3 Restituce odcizených uměleckých děl za holocaustu

                                               
267 „Pokud se týká všech předmětů majících ráz umělecký, starožitnický, vědecký nebo historický, tvořících část 
sbírek, které dříve náležely vládě mocnářství rakousko-uherského nebo koruně, když o nich není jinakých 
ustanovení v této smlouvě, zavazuje se Rakousko:
    že uzavře, bude-li za to požádáno, se státy, o které jde, přátelskou dohodu, podle které jakékoli části řečených 
sbírek nebo jakékoli předměty výše vzpomenuté, které patrně náležejí ke kulturnímu majetku postoupených 
území, mohou býti na základě vzájemnosti vráceny do krajů, odkud pocházejí;
    že nezcizí ani nerozptýlí nic z řečených sbírek a že nebude disponovati se žádným z řečených předmětů po 
dvacet let, leda že by před uplynutím této doby bylo docíleno zvláštní dohody; že dále zajistí jejich bezpečnost i 
jejich dobré udržování a že jak ony předměty, tak inventáře, katalogy a správní listiny o oněch sbírkách budou 
přístupny k studiu příslušníkům každé z mocností spojené a sdružené.“
268 Vrdoljak, A., F.: Enforcement of restitution of cultural heritage through peace agreements, Selected Works, 
201, str. 11-13
269 Vrdoljak, A., F.: Enforcement of restitution of cultural heritage through peace agreements, Selected Works, 
201, str. 1-16
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V souvislosti s problematikou řešení sporů bych ráda zmírnila článek Therese O´Donnel: 

The Restitution of Holocaust Looted Art and Transitional Justice: The Perfect Storm or the 

Raft of the Medusa?, v němž hovoří o problémech spojených s restitucemi uměleckých děl 

uloupených v době holokaustu. Článek rozebírá problematický právní rámec, jemuž museli 

čelit ti, kteří vznášeli nároky na díla uloupená nacisty. Nejedná se tedy o předměty, 

které by odpovídaly pojmu kulturní dědictví lidstva, ale jde o soukromé majetky – umělecká 

díla osob, jimž Nacisté zabavili v době holocaustu a které byly odebrány z veřejných 

i soukromých sbírek po celé Evropě. Během Norimberského procesu s Alfredem 

Rosenberegem bylo rabování kvalifikováno jakožto zločin proti lidskosti a válečný zločin. 

Protagonisté rabování byli tedy trestně stíháni, ale k restitucím již nedošlo, protože všechny 

vlastnické žaloby byly odloženy. Bezprostřední poválečné restituce se řešily mezistátními 

mírovými smlouvami, nicméně soukromé restituce zůstaly stranou. Právní obtíže tvoří dvě 

roviny: za prvé jde o historický kontext a právní zdroje, které existovaly v roce 1940 

a za druhé právní kontext, který se týkal pozdějších soukromoprávních nároků.  

Spojenci přijali v roce 1943 Spojeneckou deklaraci proti činům zabavení majetku 

spáchaných na území pod nepřátelskou okupací nebo kontrolou. Reservovali si tím všechna 

práva deklarovat nezákonnost jakéhokoliv přesunu či jednání vůči vlastnictví, právům nebo 

zájmům, které byly situovány na okupovaných územích nebo které patřily osobám žijícím na 

takovém území. Deklarace pokrývala mimo jiné otevřené rabování a falešné transakce. 

Ačkoliv spíše proklamovala, než skutečně vytvořila, obecné pravidlo pro řešení restitucí, je to 

nesporné pouze v mezistátních podmínkách. Nicméně Jaltská a Potsdamská konference 

se soustředila na klasické mezistátní reparace a kompenzace, tak jak je to zakotveno 

v protokolu z krymské konference. 

Spojenci jednali v chaotickém prostření bez žádných mezinárodních precedentů pro 

soukromoprávní restituce. Objevily se určité pokusy odškodnit právoplatné majitele, zatímco 

předměty bez jasného původu byly uloženy do zvláštních centrálních uměleckých poboček 

(mnichovská pobočka získala cca 50 000 předmětů od právoplatných cizích vlastníků). 

Rekuperační komise rozhodovaly, zda se jedná o nucený prodej nebo oprávněné vlastnictví. 

Nicméně obtíže dále přetrvávaly, protože Deklarace z roku 1943 vyžadovala vnitrostátní 

implementaci, ke které nikdy nedošlo. Podle Haagské úmluvy z roku 1954 signatáři mohou 

použít donucovací prostředky proti těm, kteří poruší své závazky. Navazující protokol 

zdůraznil poválečný návrat odcizeného majetku. Zaměřoval se však opět pouze na stát 

a neobsahoval žádný mechanismus k řešení sporů a samozřejmě nemohl být ani retroaktivní. 



115

Článek 13 úmluvy UNESCO z roku 1970 zavazuje státy zajistit co nejdříve možné restituce 

nelegálně exportovaných kulturních vlastnictví a připustit žaloby na náhradu ztracených nebo 

ukradených předmětů, podané ve prospěch oprávněných vlastníků. Článek 7, písm. b) 

zakazuje import kulturního vlastnictví ukradeného z muzeí nebo podobných institucí. 

Avšak jakmile by byla jednání skrze diplomatické úřady umožněna, spoléhá se na státy 

jednající ve jménu žalobců. Dále tato úmluva neobstála v určení kulturního vlastnictví 

odcizeného nebo vlastněného soukromými osobami. Je to jednoduše široké opatření k nápravě 

s cílem chránit kulturní vlastnictví členských států. Žalobcům nepomohla ani úmluva 

UNIDROIT, a tím pádem pokračuje vymáhání nároků podle pravidel stávajících všeobecných 

právních mechanismů. Tato pravidla zahrnují soukromé mezinárodní právo, trestní právo, 

jurisdikční pravidla apod.

Určité zlepšení pro žadatele vzniklo s přijetím Návrhu Deklarace UNESCO na principy 

vztahující se kulturním objektům odcizeným ve spojitosti s druhou světovou válkou z roku 

2009. Princip č. III stanovuje, že státy zodpovědné za ztráty bud je vrátit nebo hledat 

a vyjednat jejich navrácení. Princip č. VI žádá, aby přijímací stát provedl s náležitou péčí

určení k předmětům oprávněných osob případně jejich potomky. Po válce vytvořili spojenci 

několik konfiskačních iniciativ a zablokovali majetek, který byl přemístěn pod tlakem, 

nezákonným aktem a zabavením. Nicméně tato opatření příliš neupevnila obvyklou situaci. 

Dokonce moderní Úmluva UNIDROIT z roku 1995, která vlastně počítá s využitím pro 

soukromé osoby, odkazuje žadatele na jiné způsoby získání náhrady. 270

6.4 Shrnutí

Judikatura týkající se ochrany kulturního dědictví bývá spojena s rozhodováním věcně 

odlišných případů např. stíháním válečných zločinců, nicméně v rámci těchto možností se 

mezinárodní soudy vyjadřují také k významu kulturního dědictví, které má specifické 

postavení. Mezinárodní soudní dvůr aplikoval především ustanovení Úmluvy o ochraně 

světového dědictví. Evropský soud pro lidská práva se vyjádřil k výkladu vlastnického práva 

podle I. protokolu Evropské úmluvy o lidských právech ve vztahu ke kulturnímu dědictví.  

Nejbohatší judikaturu ke kulturnímu dědictví najdeme u Mezinárodního trestního tribunálu 

pro bývalou Jugoslávii, který především vycházel ze vztahu kulturního dědictví 

a humanitárního práva podle ženevských úmluv a aplikace Haagské úmluvy z roku 1954. 

                                               
270 O´Donnel, T.: The Restitution of Holocaust Looted Art and Transitional Justice: The Perfect Storm or the 
Raft of the Medusa?, The European Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011
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Soudní dvůr Evropské unie se vyjádřil především k výkladu směrnice o posuzování vlivů 

některých záměrů na životní prostředí.



117

7. ZÁVĚR

Je zřejmé, že mezinárodní právní úprava kulturního dědictví lidstva a jeho ochrany zasahuje 

do mnoha právních odvětví včetně ochrany životního prostředí. Na mezinárodní úrovni 

existuje řada právně závazných úmluv, které se zabývají ochranou kulturního dědictví a které 

pokrývají mnoho dílčích problémů či úseků kulturního dědictví. Jak jsem zjistila, nejsou tyto 

úmluvy bohužel příliš efektivní. V drtivé většině případů se jedná o proklamace, které nelze 

nijak vynutit. K tvrzení, že úmluvy nejsou příliš účinné, přispívá i skutečnost, že neexistuje 

všeobecně uznávaná definice kulturního dědictví ani kulturního vlastnictví, neboť každá 

mezinárodní smlouva užívá svoji vlastní terminologii. Kulturní dědictví je spíše abstraktní a 

ideální koncept, zatímco kulturní vlastnictví je více konkrétní a užší. Na druhou stranu si 

myslím, že revize smluv s cílem sjednotit právní terminologii v této oblasti by nebyla 

dostačující a v žádném případě by nevyřešila hlavní problém, kterým je neschopnost smluvní 

závazky efektivně vynucovat.

Podle mého názoru je nejvýznamnější úmluvou v oblasti ochrany kulturního dědictví lidstva 

jednoznačně Haagská úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, která

má za cíl chránit jak nemovité, tak movité kulturní památky v situacích ozbrojeného

konfliktu, války nebo občanských nepokojů. Teprve díky jejímu II. protokolu z roku 1999

se dá hovořit o poměrně efektivním nástroji, který obsahuje jasně definované závazky 

pro smluvní strany. Výhodou, ale zároveň i nedostatkem je právě jeho vyhraněnost, díky které

se mnohé státy ratifikaci brání.

Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu 

vlastnictví kulturních statků se soustředí na problematiku černého trhu s kulturními objekty.

Tato smlouva má ale několik slabin – jednak je to nedostatečná ochrana třetí strany v dobré 

víře a jednak to, že nemůže být aplikována zpětně. I tato úmluva není proto všeobecně 

přijímána.

Úmluva o světovém dědictví je autoritativním inventářem výjimečných příkladů kulturního 

a přírodního dědictví a nejviditelnějším prostředkem mezinárodní spolupráce pro jejich 

ochranu. Podle některých autorů se jedná o nejúspěšnější a nejdynamičtější právní nástroj 

v rámci úmluv organizace UNESCO.271 Důkazem toho je počet přistoupivších stran. Zakládá 

se na principu společného dědictví, který vyjadřuje, že přírodní a kulturní dědictví pod její 

                                               
271Francioni, F., Lenzerini, F.: The Future of the World Heritage Convention: Problems and Prospects v 
komentáři Francioni, F. a kol.: The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, 1. vydání, Oxford 
University Press, 2008, str. 401-410
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ochranou je společným vlastnictvím lidstva. Mezi kulturní dědictví patří památníky, skupiny 

budov a lokality a za přírodní dědictví jsou považovány přírodní jevy, útvary, oblasti 

a lokality. Existuje zde i kategorie tzv. smíšeného dědictví. Strany jsou vázány poskytnout 

patřičnou ochranu dědictví nacházejícímu se na jeho území a zároveň mají spolupracovat 

s mezinárodním společenstvím. Zřizuje se Výbor pro ochranu světového dědictví, 

který je výkonným orgánem a jeho hlavním úkolem je rozhodování ve věci zápisu vlastnictví 

na Seznam světového dědictví. Seznam světového dědictví v nebezpečí tvoří výčet památek 

světového dědictví, jež jsou ohroženy přímým či nepřímým zničením nebo poškozením. Fond 

na ochranu světového dědictví má zajištovat finanční zdroje pro ochranu památek. Nicméně 

s tím, jak stoupá počet chráněných vlastnictví, zvyšuje se i náročnost památky financovat. 

Ze světové mapy demonstrující počet památek UNESCO vyplývá, že nejvíce památek patří 

nejvyspělejším státům. Podle mého názoru by proto bylo vhodné, aby tyto státy přispívaly 

obligatorně do společného fondu vyšší částkou. Další možností jsou například investice 

do propagace cestovního ruchu. Je třeba si však na druhou stranu uvědomit, že příliš vysoký 

turismus obecně patří spíš k faktorům, které kulturní památky ohrožují. Myslím si, že největší 

slabinou této úmluvy není financování, ale především nemožnost vynutit některá její 

ustanovení. Úmluva o světovém dědictví je nepochybně účinným a osvědčeným nástrojem, 

který se zasloužil o záchranu mnoha území, nicméně je třeba si ujasnit a zpřísnit některá

ustanovení týkající se závazků států vůči svým památkám, aby se bez potrestání nemohla 

opakovat situace, jež je zmíněna v kapitole o mezinárodní odpovědnosti. Článek 6 a 12 

Úmluvy by měl být rozvinut tak, aby bylo možné jej účinně prosadit. Ideální by bylo zavedení 

konkrétních sankčních opatření, které se v Úmluvě vůbec nenacházejí a které by tak mohly 

být, dle mého názoru, patřičnou motivací. Pak by ovšem určitě nastal známý problém s nevůlí 

ratifikovat takovou revidovanou úmluvu. Také otázka vhodnosti těchto opatření by byla 

zajímavá. Za vhodné považuji například sankce v podobě mimořádných finančních prostředků 

do Fondu světového dědictví.

Díky Radě Evropy byla přijata Úmluva o architektonickém dědictví Evropy, Úmluva 

o archeologickém dědictví a Evropská úmluva o krajině, které zakládají právní rámec 

pro spolupráci evropských států v oblasti architektury, archeologie a plánování krajiny. 

Tyto úmluvy v zásadě nevytváří žádné kontroverze ani spory. V rámci Evropy jsou 

implementovány do národních právních řádů a staly se podkladem pro sjednocení postupů 

v archeologii, architektuře a krajinném plánování. Podle mého názoru jsou vhodným vzorem

pro vytvoření globálně aplikovatelné úmluvy.
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Úmluva UNIDROIT o odcizených nebo nezákonně vyvezených předmětech kulturní 

hodnoty představuje smluvní nástroj, který má za cíl odstranit nedostatky Úmluvy UNESCO 

z roku 1970. Její aplikovatelnost ovšem i v tomto případě omezuje nedostatek smluvních 

stran. I zde jde o poměr vyšší vyhraněnost – nižší ratifikovatelnost. Osobně si myslím, 

že se jedná o velmi vydařený právní nástroj, který ponechává smluvním stranám poměrně 

širokou škálu možností pro implementaci. Bohužel, politiky světových národů jsou až příliš 

opatrné, a proto má tak málo smluvních stran.

Úmluva o ochraně nemateriálního kulturního dědictví rozšiřuje ochranu kulturního 

dědictví lidstva o nehmotné složky kultury. Pracuje na podobné bázi jako Úmluva o světovém 

dědictví. Zřizují se seznamy nemateriálního kulturního dědictví a Fond na podporu tohoto 

dědictví. Jedná se o právní nástroj, o jehož efektivitě mám určité pochybnosti. Nejenže 

neobsahuje žádné vynucovací mechanismy, ale sama o sobě soupeří s vlastním pojmoslovím. 

Dle mého názoru jde o další úmluvu, která pouze něco deklaruje. Na druhou stranu zatím 

neuběhlo mnoho času, aby bylo možné její případné pozitivní dopady kvalitně zhodnotit.

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů byla přijata proto, 

aby usnadnila zavádění protekcionistických opatření na ochranu kulturní rozmanitosti 

a dovolila tak členům Světové obchodní organizace legálně vytvářet určité výjimky ve 

prospěch vlastní kultury. Tato úmluva mi připadá, co do svého cíle, podstatně jasnější, 

nicméně i zde není příliš prostoru pro zhodnocení jejích praktických dopadů, neboť byla 

přijata teprve nedávno.

Úmluva o ochraně podvodního kulturního dědictví řeší situace nálezů potopených vraků, 

pokladů a dalších významných kulturních objektů ztracených v moři. Zavádí opatření, která 

se snaží zmírnit neblahé důsledky přísné aplikace Úmluvy o mořském právu ve vztahu ke 

kulturním předmětům. Podle mého názoru znamená výrazný krok vpřed, který přispěje 

k obecnému povědomí jak zacházet s nalezenými předměty vzácné hodnoty.

Evropská unie přijala několik směrnic a nařízení, které upravují vývoz kulturních statků. 

Ostatní otázky jsou řešeny jednotlivými členskými státy samostatně, především na základě 

smluvních závazků vyplývajících z Evropské úmluvy o krajině, Úmluvy o architektonickém 

dědictví a Úmluvy o archeologickém dědictví. Evropské dědictví je seznam kulturního 

dědictví Evropy, které je významné pro evropské národy z hlediska jejich integrace. V oblasti 

kulturního dědictví je však unijní úprava minimální, problematikou kulturního dědictví 

se zabývají především úmluvy Rady Evropy. V současné době se rozvíjí nový institut 

evropského kulturního dědictví a je otázkou, jaký bude jeho význam v budoucích letech. 
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Tento projekt je spíše integrační aktivitou v oblasti vzdělanosti evropské mládeže 

a nepředpokládám, že zavede nějaký nový účinný systém ochrany kulturních památek.

Mezinárodní organizace, instituce a jejich programy jsou důležité pro svou vědeckou 

činnost v oblasti kulturního a přírodního dědictví, ale především pro svou iniciativu v přípravě 

a ratifikaci mezinárodních úmluv. Jejich činnost především v oblasti osvěty o ochraně 

kulturního dědictví mohu hodnotit jednoznačně kladně. Organizace UNESCO je iniciátorem 

mnoha úmluv, mezi nimi i Úmluvy o světovém dědictví a programů týkající se kultury 

i přírody. Instituce ICOMOS, ICCROM a IUCN jsou poradními orgány Výboru pro světové 

dědictví a mají svoje výsadní úlohy v rámci celého systému ochrany světového dědictví.

Organizace UNESCO by dle mého názoru mohla iniciovat diskuzi o zpřísnění některých 

ustanovení Úmluvy o světovém dědictví.

V rámci Evropy svůj lví podíl na přípravě úmluv s cílem chránit kulturní a přírodní dědictví 

má Rada Evropy, které patří zásluhy za přijetí Úmluvy o archeologickém dědictví Evropy, 

Úmluvy o architektonickém dědictví Evropy a Evropské úmluvy o krajině, ale i dalších.

Výbor pro podporu navrácení kulturních statků do zemí svého původu nebo jejich 

restituce v případě nezákonného přivlastnění poskytuje prostor pro diskuzi a vyjednávání s 

cílem navrátit odcizené kulturní statky, posílit povědomí široké veřejnosti a také se snaží 

pomoci v případech, kdy selhává Úmluva UNESCO o opatřeních k zákazu zamezení 

nedovoleného dovozu a vývozu převodu vlastnictví kulturních statků.

V oblasti ochrany kulturního dědictví působí mnoho nevládních organizací. Jejich vliv

je velice důležitý, neboť to jsou mnohdy právě nevládní organizace, které upozorní na určitý 

problém a organizují aktivity pro záchranu konkrétních památek. Myslím, že i nevládní 

organizace by mohly podporovat a rozšiřovat vědomí o tom, jak je důležité zpřísnit některé 

úmluvy, které nejsou zcela vynutitelné.

Ochrana kulturního dědictví lidstva je spojena s několika právními principy. Spojení 

ochrany přírodních a kulturních památek najdeme pouze v Úmluvě o světovém dědictví 

a částečně v Evropské úmluvě o krajině. Je však evidentní, že principy užívané v právu 

životního prostředí jsou stejně nebo obdobně aplikovatelné pro ochranu kulturního dědictví.

Je to například princip společného zájmu lidstva. Celá řada úmluv odkazuje na princip 

společného dědictví, který je ovšem v praxi těžko realizovatelný, neboť jeho interpretace 

se různí. Také Princip udržitelného rozvoje je zásada práva životního prostředí, která se 

promítá i do ochrany kulturních památek a krajiny vůbec, neboť jejím základním smyslem je 

takové využití chráněných zdrojů, které umožní jejich předání i budoucím generacím.

Aby byla ochrana památek skutečně efektivní, zásada integrované ochrany vyjadřuje nutnost 
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ochrany několika složek najednou (viz. Úmluva o archeologickém dědictví). Ochrana 

základních lidských práv přirozeně jde ruku v ruce s ochranou kulturního dědictví, 

neboť kultura je projev skupinové identity a sounáležitosti, který je třeba uchovávat 

a předávat dál.

Otázku mezinárodní odpovědnosti je třeba posuzovat z několika úhlů pohledu. Jinak 

budeme hodnotit odpovědnost státu za zničení památky v době míru a jinak v době válečného 

konfliktu, stejně tak musíme odlišit trestní odpovědnost jednotlivce, který se na takovém činu 

podílel.

V textu Úmluvy o světovém dědictví je zřejmé napětí mezi úmyslem respektovat státní 

suverenitu a potřebou podniknout účinnou mezinárodní akci s cílem chránit hodnoty, jež 

přesahují zájmy jednotlivce, a která může být vyžadována jakoukoliv smluvní stranou, pokud 

se týká světového dědictví na jejím území.  Zničení soch v bamjanském údolí v Afghánistánu 

v březnu 2001 bylo podle některých autorů porušením mezinárodního obyčejového práva 

a aktem odporu vůči mezinárodnímu společenství. Někteří ovšem tomuto názoru oponují. 

Já osobně se přikláním k první možnosti, tj. že se jednalo o porušení mezinárodního 

obyčejového práva. Mezinárodní právní odpovědnost v rámci Úmluvy o světovém dědictví 

nicméně nebyla doposud nikdy úspěšně uplatněna a z výše uvedeného textu vyplývá, 

že existuje rozdílnost názorů v otázce jejího prokázání. Protože chybí judikatura 

mezinárodního soudního dvora nebo jiného mezinárodního tribunálu, zůstává tato otázka stále 

otevřená. Reakcí na barbarský skutek, bylo přijetí soft law Deklarace týkající se úmyslného 

zničení kulturního dědictví. Podle názoru Franconioniho skutečnost, že deklarace je právní 

odpověď na konkrétní čin a také produkt vůle mezinárodní komunity představuje tento 

prostředek významným ukazatelem smyslu závazku, že úmyslné zničení kulturního dědictví, 

ať už v ozbrojeném konfliktu nebo v mírové době, může způsobit státní odpovědnost, a to i 

trestní odpovědnost pro jednotlivce. Navíc praxe vyvinutá MTSBJ, spojující ochranu 

kulturního dědictví a mezinárodní odpovědnost za porušení základních práv jednotlivců 

a skupin, ovlivnila judikaturu soudů, které rozhodují spory týkající se základních lidských 

práv. 

Bohužel, ochrana kulturního dědictví obecně je formulována velmi vágně, a proto dochází

k desinterpretacím, které ústí v různé rozpory. Jasný jazyk a definice by samozřejmě tento 

problém eliminoval, nicméně ze zkušeností je vidět, že pak hrozí nedostatek všeobecného

přijetí takového smluvního prostředku, jak je patrné v případě II. dodatkového Protokolu 

k Haagské úmluvě. Vytvoření smysluplné smlouvy vyžaduje obecný souhlas a disciplínu 
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členských států. Obojí lze zatím jen těžko dosáhnout. Myslím si, že ochrana kulturního 

dědictví asi nikdy nebude vedle mocenských cílů pro státy skutečnou prioritou.

Pravidla týkající se ochrany kulturního dědictví jsou málokdy obsažena ve statutech 

mezinárodních soudů. I zde se jedná o důsledek nejednotnosti mezinárodního společenství 

v postoji, jakým způsobem mají být kulturní památky lidstva chráněny. Judikatura týkající se 

ochrany kulturního dědictví bývá spojena s rozhodováním věcně odlišných případů, např. 

stíháním válečných zločinců či určením státní hranice, nicméně v rámci těchto možností se 

mezinárodní soudy vyjadřují také k významu kulturního dědictví, které má specifické 

postavení. Mezinárodní soudní dvůr aplikoval především ustanovení Úmluvy o ochraně 

světového dědictví. Evropský soud pro lidská práva se vyjádřil k výkladu vlastnického práva 

podle I. protokolu Evropské úmluvy o lidských právech ve vztahu ke kulturnímu dědictví.  

Nejbohatší judikaturu ke kulturnímu dědictví najdeme u Mezinárodního trestního tribunálu 

pro bývalou Jugoslávii, který především vycházel ze vztahu kulturního dědictví 

a humanitárního práva podle ženevských úmluv a aplikace Haagské úmluvy z roku 1954. 
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Příloha č. 1: modrý štít podle haagské úmluvy

Pramen: http://www.ancbs.org/



134

Příloha č. 2: rozmístění památek Světového přírodního a kulturního dědictví ve světě

  kulturní: 745  

přírodní: 188 

smíšené: 29 

Pramen: http://whc.unesco.org/en/254/
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Příloha č. 3: mapa a seznam památek Světového dědictví v nebezpečí

Kulturní památka Přírodní památka Smíšená  

Afghánistán

Kulturní krajina a archeologické pozůstatky bamjánského údolí (2003) 

Minaret a archeologické pozůstatky v Jam (2002) 

Belize

Bariéra Belize (2009) 

Středoafrická republika

Národní park Manovo-Gounda St Floris (1997) 

Chile

Ledkové doly Humberstone and Santa Laura (2005) 

Kolumbie

Národní Park Los Katíos (2009) 

Pobřeží slonoviny

Národní park Comoé (2003) 

Přírodní rezervace Mount Nimba (1992) 

Konžská demokratická republika

Národní park Garamba (1996) 

Národní park Kahuzi-Biega (1997) 

Přírodní rezervace Okapi (1997) 

Národní park Salonga (1999) 

Národní park Virunga (1994) 
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Egypt

Abu Mena (2001) 

Etiopie

Národní park Simien (1996) 

Gruzie

Katedrála Bagrati a klášter Gelati (2010) 

Historické památky v Mtskheta (2009) 

Guinea

Přírodní rezervace Mount Nimba (1992) 

Honduras

Biosférická rezervace Río Plátano (2011)

Indonésie

Tropický deštný prales na Sumatře (2011)

Irán 

Bam a jeho kulturní krajina (2004) 

Irák

Ashur (Qal'at Sherqat) (2003) 

Archeologické město Samarra (2007) 

Jerusalem 

Staré Město v Jerusalemě a hradby (1982) 

Madagaskar

Deštné pralesy Atsinanana (2010) 

Mali

Timbuktu (2012)

Hrobka Askiova (2012)

Niger

Přírodní rezervace Air a Ténéré (1992) 

Palestine

Místo narození Ježíše Krista: Chrám narození páně a poutnická cesta, Betlém (2012)

Panama

Opevnění na karibském pobřeží Panamy: Portobelo-San Lorenzo (2012)

Peru

Archeologická lokalita Chan Chan (1986) 

Senegal
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Národní park Niokolo-Koba (2007) 

Srbsko

Středověké monumenty v Kosovu (2006) 

Tanzanie

Ruiny Kilwa Kisiwani a Songo Mnara (2004) 

Uganda

Hrobky bugandských králů v Kasubi (2010) 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Liverpool – námořní obchodní centrum (2012)

Spojené státy

Národní park Everglades (2010)

Venezuela 

Coro a jeho přístav (2005) 

Jemen

Historické město Zabid (2000) 

Zdroj: http://whc.unesco.org/en/danger/
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Příloha č. 4 mapa a seznam památek UNESCO v České republice

1. Historické jádro Prahy a zámecký park v Průhonicích

2. Historické jádro Kutné Hory s kostelem sv.Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci

3. Vesnice Holašovice

4. Historické jádro Českého Krumlova

5. Historické jádro Telče

6. Poutní kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru na Sázavou

7. Židovské město a bazilika sv. Prokopa v Třebíči

8. Zámek v Litomyšli

9. Vila Thugendat v Brně

10. Lednicko - Valtický areál

11. Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci

12. Zámek a zahrady v Kroměříži 

Pramen: http://www.czech-
unesco.cz/documents.php?sid=3ceb72eae7137688c4501e8205943384&tid=map
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ABSTRAKT: 

Mezinárodní smluvní ochrana kulturního dědictví lidstva

Rigorózní práce se zabývá mezinárodní právní úpravou kulturního dědictví lidstva.

Cílem této práce je nalézt odpověď na otázku, zda existuje účinná právní úprava, která 

umožnuje ochránit kulturní památky, předměty a monumenty proti zničení a proti zkáze a 

zachování budoucím generacím na mezinárodní úrovni.

Závěrem bude shrnuto, že mnohé úmluvy s různým rozsahem ochrany poskytují 

nedostatečné právní nástroje a obsahují proto neefektivní donucovací mechanismy. Na druhou 

stranu u těch úmluv, jejichž požadavky jsou přísnější, často chybí vůle států k jejich 

přistoupení. Věčným problémem je také financování.

Práce obsahuje sedm kapitol. Základní kapitola se nazývá Mezinárodní úmluvy na ochranu 

kulturního dědictví lidstva a je rozdělena na třináct podkapitol, každá z nich analyzuje 

konkrétní úmluvu na ochranu kulturního dědictví. Třetí kapitola popisuje nejvlivnější subjekty 

mezinárodního práva, které se pohybují v oblasti ochrany kulturního dědictví, jsou jimi např. 

UNESCO, ICOMOS atd. Čtvrtá kapitola představuje hlavní právní principy, které jsou běžně 

užívány v úmluvách na ochranu kulturního dědictví. Pátá kapitola se věnuje otázce 

mezinárodní právní odpovědnosti a je analyzována z několika úhlů pohledu. V šesté kapitole 

najdeme informace o řešení sporů souvisejících s ochranou kulturního dědictví. Poslední 

kapitola obsahuje závěr, který vede k výsledkům zmíněným výše.

Klíčová slova: mezinárodní právní ochrana, kulturní dědictví lidstva
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SUMMARY:

International law and protection of cultural heritage of humankind

The thesis deals with international legal regulation of the cultural heritage of humankind. 

The aim of this thesis is to find the answer to the question whether there is any effective 

legal regulation capable of protection of cultural sites, objects and monuments against the 

destruction and devastation and of their conservation for future generations at the 

international level.

It will be concluded that many conventions with different scopes of protection provide 

insufficient legal tools and therefore contain an ineffective enforcement mechanism. On the 

other hand the inconvenience also stems from the unwillingness of states to join those 

conventions that are stronger in their requirements. Eternal trouble seems to be financing as 

well.

The thesis consists of seven chapters. Fundamental chapter is titled International legal 

sources of cultural heritage protection and is divided into thirteen sections, each section 

analyses particular cultural heritage convention. The third chapter describes most influential 

subjects of international law that operate in the field of cultural heritage protection such as 

UNESCO, ICOMOS etc. The fourth chapter introduces main legal principles that are 

commonly used in cultural heritage treaties. The fifth chapter is devoted to the question of 

international legal responsibility and is analyzed from several points of view. In the sixth 

chapter the reader finds some information about the dispute settlement with respect to cultural 

heritage. The last chapter contains conclusion which leads to the results mentioned above.

Keywords: international legal protection, cultural heritage of humankind


