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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. 187, 188 y 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197-2020- DRE/DGDP/VMPCIC/MC. 
 

Ve zprávě č. 187-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 
(01) dokumentu o čtyřech listech, se dvěma sepsanými schváleními kauce z Mincovny v Limě, 
z let 1844–1845, souvisejícího s Historickým archivem fondu Ministerstva financí, náležejícího 
do Národního generálního archivu, v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost 
byla zjištěna dne 1. června 2020. 

 
Ve zprávě č. 188-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu šesti (06) 

poukazů na slevu, vydaných Mincovnou v Limě, mezi léty 1834–1844, souvisejících 
s Historickým archivem fondu Ministerstva financí, náležejícího do Národního generálního 
archivu, v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 3. června 
2020. 
 

Ve zprávě č. 189-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu jednoho (01) 
poukazu na slevu, vydaného Mincovnou v Limě, roku 1840, souvisejícího s Historickým 
archivem fondu Ministerstva financí, náležejícího do Národního generálního archivu, 
v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 5. června 2020. 

 
Ve zprávě č. 190-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) dokumentu písaře z komory Vyššího soudního dvora v Cuzcu, z roku 1839, , souvisejícího 
s Historickým archivem fondu Ministerstva financí, náležejícího do Národního generálního 
archivu, se sídlem v Justičním paláci, v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená 
událost byla zjištěna dne 20. července 2020. 

 
Ve zprávě č. 191-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu šesti (06) 

dokumentů notářských záznamů o prodeji otroků, poskytnutých v Limě, v letech 1832–1833, 
náležejících do Národního generálního archivu, v distriktu, provincii a departmentu Lima. 
Uvedená událost byla zjištěna dne 26. června 2020. 

 
Ve zprávě č. 192-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu sedmi (07) 

dokumentů s poštovními razítky o zaplacení, vydaných v různých poštovních okrscích, 
z let 1852–1854, náležejících do Národního generálního archivu, se sídlem v Justičním paláci, 
v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 17. července 
2020. 

 
Ve zprávě č. 193-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) dokumentu povolení ke vstupu do nemocnice na náměstí Plaza de Lima, vojáka Manuel 
Jeres, z roku 1819, náležejícího do fondu Královského majetku Národního generálního 
archivu, se sídlem v budově Pošty, v distriktu, provincii a departmentu Lima. Uvedená událost 
byla zjištěna dne 30. června 2020. 
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Ve zprávě č. 194-2020 se informuje o odcizení a prodeji na internetu jednoho (01) 
dokumentu s notářskými záznamy o prodeji, poskytnutými v Huacho, roku 1838, souvisejícího 
s notářskými fondy Regionálního archivu provincia Lima, nacházejícího se v distriktu Huacho, 
provincia Huaura, departmentu Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 16. června 2020. 

 
Ve zprávě č. 195-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) dokumentui s notářskými záznamy, z roku 1829, souvisejícího s notářskými fondy 
Národního generálního archivu, se sídlem v budově Pošty, v distriktu, provincii a departmentu 
Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 19. června 2020. 

 
Ve zprávě č. 196-2020 se uvádí informace o odcizení a prodeji na internetu jednoho 

(01) potvrzení zákona o prutech stříbra, poskytnutého v Cuscu, roku 1827, souvisejícího 
s dokumentárními souhrny Regionálního archivu v Cuscu, v distriktu, provincii a departmentu 
Cusco. Uvedená událost byla zjištěna dne 22. června 2020. 

 
Ve zprávě č. 197-2020 se sděluje informace o odcizení a prodeji na internetu devíti 

(09) dokumentů s notářskými záznamy, z let 1832–1833, souvisejících s notářskými fondy 
Národního generálního archivu, se sídlem v budově Pošty, v distriktu, provincii a departmentu 
Lima. Uvedená událost byla zjištěna dne 24. června 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. 
 
 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.- 


