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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. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155-2020-DRE/DGDP/VMPCIC/MC. 
 

Ve zprávě č. 140-2020 se uvádí informace o odcizení tří (03) spisů z fondu Veřejné 
charitativní spoečnosti v Callao – Nemocnice sv. Jana z Boha, léta 1872–1902, náležejících 
do Národního generálního archivu, se sídlem v Justičním paláci, v distriktu, provincii 
a departmentu Lima. Uvedená událost byla oznámena dne 25. února 2020. 

 
Ve zprávě č. 142-2020 se informuje o odcizení sto tří (103) listů dokumentů Notářského 

protokolu č. 1037, od tehdejšího notáře (písaře) Felipe Santiago Vivanco, léta 1880–1881, 
náležejících do Národního generálního archivu, se sídlem v budově Pošty, v distriktu, provincii 
a departmentu Lima. K uvedené události je opravné oznámení ze dne 25. února 2020. 

 
Ve zprávě č. 143-2020 je uvedena informace o odcizení a prodeji na internetu jedenácti 

(11) oficiálních dokumentů vojenského charakteru, vydaných mezi léty 1843–1902, 
souvisejících s Vojensko historickým archivem Střediska vojensko historických studií v Peru, 
nacházejícím se v distriktu, provincia a departmentu Lima. Uvedená událost byla oznámena 
dne 22. listopadu 2018. K případu je udání a složka č. 93-2018, vedená u 53. Provinčního 
trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 144-2020 se oznamuje odcizení a prodej na internetu dvou (02) oficiálních 

dokumentů (dopis o přírodě a patent o obchodní plavbě) z 19. století, pocházejících z fondu 
starého Historického archivu Ministerstva financí a obchodu, náležejícího do Národního 
generálního archivu, se sídlem v Justičním paláci, v distriktu, provincii a departmentu Lima. 
Uvedená událost byla oznámena dne 23. prosince 2018. K případu je udání a složka č. 95-
2018, vedená u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 145-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) listu manuskriptu z Notářského záznamu č. 1023, písaře Gerónimo de Villafuerte, z roku 
1833, náležejícího do Národního generálního archivu, se sídlem v Justičním paláci, v distriktu, 
provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla oznámena dne 15. listopadu 2018. 
K případu je udání a složka č. 97-2018, vedená u 53. Provinčního trestního zastupitelství 
v Limě. 

 
Ve zprávě č. 146-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu tří (03) 

dokladů o platbě z nemovitosti Santa Ana de Carhuacayán (Junín), ze 17. století, souvisejících 
s Národním generálním archivem, v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost 
byla oznámena dne 22. listopadu 2018. K případu je udání a složka č. 96-2018, vedená 
u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 147-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu jednoho (01) 

fragmentu dokumentu č. 152, svazek 6, z fondu Notářství Aristónico Demetrio Ramírez 
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Suzaníbar de Cajatambo, z roku 1867, náležejícího do Národního generálního archivu, se 
sídlem v budově Pošty, v distriktu, provincii a departmentu Lima. K uvedené události došlo 
mezi léty 1991 a 2010. K případu je udání a složka č. 98-2018, vedená u 53. Provinčního 
trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 148-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) potvrzení o rozsudku z fondu Vyššího soudního dvora, z roku 1864, náležejícího 
do Národního generálního archivu, se sídlem v Justičním paláci, v distriktu, provincii 
a departmentu Lima. Uvedená událost byla oznámena dne 19. srpna 2019. K případu je udání 
a složka č. 71-2019, vedená u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 149-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu dvou (02) 

dokumentů manuskriptů (poukaz a platební příkaz) z 18. století, souvisejících 
s administrativním oddělením fondu Tribunálu Svatého oficia inkvizice v Limě, náležejících do 
Národního generálního archivu, se sídlem v budově Pošty, v distriktu, provincii a departmentu 
Lima. Uvedená událost byla oznámena dne 26. srpna 2019. K případu je udání a složka č. 69-
2019, vedená u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 150-2020 je uvedena informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) dočasného poukazu z 19. století, podepsaného panem Andrés Avelino Cáceres, 
souvisejícího s fondem Ministerstva financí, náležejícího do Národního generálního archivu, 
se sídlem v Justičním paláci, v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla 
oznámena dne 17. října 2019. K případu je udání a složka č. 94-2019, vedená 
u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 151-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jedné 

(01) smlouvy o prodeji nemovitosti z roku 1801, náležející do Regionálního archivu 
v Moquegua, v distriktu Moquegua, provincia Mariscal Nieto a departmentu Moquegua. 
Uvedená událost byla oznámena dne 19. prosince 2019. K případu je udání a složka č. 12-
2020, vedená u 53. Provinčního trestního zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 153-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu dvou (02) 

notářských záznamů z 19. století, z fondu Notářství Aristónico Demetrio Ramírez Suzaníbar 
de Cajatambo, náležejícího do Národního generálního archivu, se sídlem v budově Pošty, 
v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla oznámena dne 12. listopadu 
2019. K případu je udání a složka č. 106-2019, vedená u 53. Provinčního trestního 
zastupitelství v Limě. 

 
Ve zprávě č. 154-2020 je uvedena informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) potvrzení o předání stříbra z roku 1851, souvisejícího s fondem starého Historického 
archivu Ministerstva financí, náležejícího do Národního generálního archivu, se sídlem 
v Justičním paláci, v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla oznámena 
dne 22. dubna 2020. 

 
Ve zprávě č. 155-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) dopisu podepsaného místokrálem Joaquín de la Pezuela, z roku 1817, souvisejícího 
s Veřejnou charitou v Limě a fondem Vyšší vlády, náležejícího do Národního generálního 
archivu, se sídlem v budově Pošty, v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost 
byla oznámena dne 22. dubna 2020. 
 
 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.- 


