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Neoficiální překlad 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCL   04/21 
 
 
 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. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226-2020-DRE/DGDP/VMPCIC/MC. 
 

Ve zprávě č. 211-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jedné (01) 
listiny zplnomocnění k prodeji otroka, z roku 1834, související s notářskými fondy Regionálního 
archivu v Arequipě, jež se nachází v distriktu Cayma, provincia a departmentu Arequipa. 
Uvedená událost byla zjištěna dne 12. června 2020. 

 
Ve zprávě č. 212-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu jednoho (01) 

potvrzení o křtu, z roku 1849, souvisejícího s dokumentárními fondy Arcibiskupského fondu 
v Limě, jež se nachází v distriktu La Victoria, provincia a departmentu Lima. Uvedená událost 
byla zjištěna dne 6. srpna 2020. 

 
Ve zprávě č. 213-2020 je uvedena informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) potvrzení o odeslání zásilek, vydané Hlavní správou pošty v Tacna, z roku 1854, 
související s fondem Vlády Národního generálního archivu, se sídlem v paláci, v distriktu, 
provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 10. srpna 2020. 

 
Ve zprávě č. 214-2020 se oznamuje odcizení a prodej na internetu jednoho (01) 

potvrzení o platbě, vydaného Správou pošty v Lambayeque, z roku 1854, souvisejícího 
s fondem Vlády Národního generálního archivu se sídlem v paláci, v distriktu, provincii 
a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 31. července 2020. 

 
Ve zprávě č. 215-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) potvrzení o přijetí pana Antonio Saijó za mistra „Maestro Marca“ lóže mistrů „Spojenectví 
a pevnost“ č. 161, z let 1877–1898, souvisejícího s dokumentárními fondy Národního 
generálního archivu se sídlem v budově Pošty, v distriktu, provincii a departmentu Lima. 
Uvedená událost byla zjištěna dne 31. července 2020. 

 
Ve zprávě č. 216-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jedné 

(01) žádosti o naplnění rozsudku o dražbě majetku, z let 1646–1649, související 
s dokumentárními fondy Národního generálního archivu se sídlem v budově Pošty, v distriktu, 
provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 31. července 2020. 

 
Ve zprávě č. 217-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu jednoho (01) 

potvrzení o platbě s poplatkem poštovnímu úřadu z Paita do Limy, roku 1854, souvisejícího 
s fondem Vlády z Archivu Republiky Národního generálního archivu, se sídlem v Justičním 
paláci v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 
31. července 2020. 

 
Ve zprávě č. 218-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) záznamu o prodeji části nemovitosti v Torata, Moquegua (1809), souvisejícího 
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s dokumentárními fondy Archivu Regionálního vedení v Moquegua, jež se nachází v distriktu, 
provincii a departmentu Moquegua. Uvedená událost byla zjištěna dne 18. května 2020. 

 
Ve zprávě č. 219-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) potvrzení o platech úředníků Tribunálu v Santa Cruz (1739), souvisejícího 
s dokumentárními fondy Národního generálního archivu a Arcibiskupského archivu v Limě, jež 
se nacházejí v distriktu Lima a La Victoria, v příslušném pořadí, provincii a departmentu Lima. 
Uvedená událost byla zjištěna dne 20. května 2020. 

 
Ve zprávě č. 220-2020 je uvedena informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) dokumentu se záznamy listiny o zplnomocnění a nájmu (1550), pocházejícího 
z dokumentárních fondů Regionálního archivu v Arequipě, jež se nachází v distriktu Cayma, 
provincii a departmentu Arequipa. Uvedená událost byla zjištěna dne 22. května 2020. 

 
Ve zprávě č. 221-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jedné 

(01) návratné průvodky z Královské celnice v Limě (1807), související s fondem Královské 
celnice Národního generálního archivu se sídlem v budově Pošty, v distriktu, provincii 
a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 25. května 2020. 

 
Ve zprávě č. 222-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu jednoho (01) 

dokumentu se záznamy listiny o zaplacení a předání (1709), pocházejícího z dokumentárních 
fondů Regionálního archivu v provincii Lima, jež se nachází v distriktu Huacho, provincii 
Huaura, departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 27. května 2020. 

 
Ve zprávě č. 223-2020 je uvedena informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) úředního spisu podepsaného panem Antonio José de Sucre, adresovaného plukovníkovi 
prefektu Arequipy, z roku 1825, souvisejícího s dokumentárním fondem Národního 
generálního archivu se sídlem v paláci, v distriktu, provincii a departmentu Lima. K případu je 
udání a složka č. 67-2019, vedená u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě. Uvedená 
událost byla zjištěna dne 7. června 2020. 

 
Ve zprávě č. 224-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu sta (100) 

dokumentů, přibližně, s manuskripty z různých soudů, z let 1824–1900, souvisejících 
s dokumentárním fondem Regionálního archivu v Ice, jež se nachází v distriktu, provincii 
a departmentu Ica. Uvedená událost byla zjištěna dne 4. dubna 2019. K případu je udání 
a složka č. 24-2019, vedená u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 225-2020 je uvedena informace o odcizení a prodeji na internetu pěti (05) 

bankovních listů vydaných Národním úvěrovým výborem, z let 1827–1837, souvisejících 
s dokumentárním fondem Národního generálního archivu,se sídlem v paláci, v distriktu, 
provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 5. května 2019. K případu je 
udání a složka č. 052-2019, vedená u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 226-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) soudního rozhodnutí, vydaného Královskou audienční síní v Limě, z roku 1679, 
souvisejícího s dokumentárními fondy Národního generálního archivu se sídlem v budově 
Pošty, v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 26. srpna 
2019. K případu je udání a složky č. 70-2019 a č. 16-2020, vedené u 53. Provinčního trestního 
zastupitelství v Limě. 
 
 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. 
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 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.- 


