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Neoficiální překlad 
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 Velvyslanectví Peru uctivě zdraví vážené Ministerstvo kultury, Odbor mezinárodních 
vztahů, a má čest sdělit, že Generální ředitelství ochrany kulturního dědictví Ministerstva 
kultury Peru zaslalo zprávy o krádeži kulturních předmětů č. 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210-2020- DRE/DGDP/VMPCIC/MC. 
 

Ve zprávě č. 198-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 
(01) dokumentu, souvisejícího se jmenováním do hodnosti plukovníka jezdectva pana Manuel 
Espinoza, z roku 1837, souvisejícího se sérií O. L. fondu Historického archivu Ministerstva 
financí, náležejícího do Národního generálního archivu. 

 
Ve zprávě č. 199-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) dokumentu, telegramu adresovaného jednomu podprefektovi, vydaného v Camaná 
(Arequipa), roku 1881, souvisejícího s Národním generálním archivem. 

 
Ve zprávě č. 200-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu jednoho (01) 

dokumentu, obchodně plavebního osvědčení, vydaného panem José María Raygada, roku 
1857, souvisejícího s fondem Archivu Republiky, náležejícího do Národního generálního 
archivu. 

 
Ve zprávě č. 202-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) potvrzení o účasti v severním tažení, vydaném plukovníkem Ananías Lugo ve prospěch 
poručíka Noé Tapia, roku 1895, souvisejícího s Národním generálním archivem. 

 
Ve zprávě č. 203-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jedné 

(01) malby z doby místokrálovství, nesoucí název „Zjevení a zázrak Panny Marie v Cuscu“ 
nebo „Sestoupení Panny Marie do Sunturhuasi“, ze 17. století, patřící Katedrále v Cuscu, jež 
se nachází v distriktu, provincii a departmentu Cusco. K případu je udání, dle složky č. 103-
2019, vedené u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě, s datem 14. 11. 2019. 

 
Ve zprávě č. 204-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) dokumentu se zápisy o prodeji a schválení, vydaného písařem Juan Geniz Terán, z roku 
1709, souvisejícího s Regionálním archivem provincia Lima, jež se nachází v distriktu Huacho, 
provincii Huaura a departmentu Lima. 

 
Ve zprávě č. 205-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu dvou (02) 

dokumentů se záznamy o prodeji otrokyň a další, z let 1831–1832, souvisejících s notářskými 
fondy Národního generálního archivu, jež se nachází v distriktu, provincii a departmentu Lima. 

 
Ve zprávě č. 206-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) sešitu s denními záznamy z bitevního pole civilní stráže z eskadry Gendarmes 
z Tarapacá, měsíce září až říjen 1875, souvisejícího s Národním generálním archivem, se 
sídlkem v budově Pošty, v distriktu, provincii a departmentu Lima. 
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Ve zprávě č. 207-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu jednoho (01) 
úmrtního listu pana Diego del Corro, limského arcibiskupa, z let 1761–1762, souvisejícího 
s dokumentárními fondy Národního generálního archivu, se sídlem v budově Pošty, jež se 
nachází v distriktu, provincii a departmentu Lima. 

 
Ve zprávě č. 208-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu šesti (06) 

dokumentů s notářskými záznamy o prodeji otroků, vydaná v Limě, v letech 1821–1832, 
souvisejících s notářskými fondy Národního generálního archivu, se sídlem v budově Pošty, 
jež se nachází v distriktu, provincii a departmentu Lima. 

 
Ve zprávě č. 209-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jedné 

(01) smlouvy o závazku, vydané v Limě, roku 1571, související s notářskými fondy Národního 
generálního archivu a peruánskou Národní knihovnou, jež se nacházejí v distriktu, provincii 
a departmentu Lima. 

 
Ve zprávě č. 210-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) průvodního dopisu pošty na trase Concepción, z roku 1811, souvisejícího 
s dokumentárními fondy Národního generálního archivu, se sídlem v budově Pošty, jež se 
nachází v distriktu, provincii a departmentu Lima. 
 
 Velvyslanectví Peru bude vděčné váženému Ministerstvu kultury, Odboru 
mezinárodních vztahů, za laskavé předání výše sdělené informace policejním a celním 
úřadům České republiky a za laskavé požádání o jejich cennou spolupráci při získání zpět 
a navrácení zmíněných předmětů v případě, že se dostanou na české území, a to v souladu 
s mezinárodní normou ustanovenou organizací UNESCO, jejímiž signatáři jsou Peru a Česká 
republika. 
 
 Velvyslanectví Peru využívá této příležitosti, aby váženému Ministerstvu kultury, 
Odboru mezinárodních vztahů, znovu projevilo svou hlubokou úctu.  
 
 

V Praze 5. ledna 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážené  
Ministerstvo kultury 
Odbor mezinárodních vztahů 
Praha.- 


