STANOVISKO
K UVÍTACÍM CEDULÍM A HASIČSKÝM CEDULÍM SE STÁTNÍM ZNAKEM
Ministerstvo vnitra při své úřední činnosti zjistilo, že různé obchodní subjekty nabízejí
obcím tzv. uvítací cedule obsahující malý státní znak, ev. si obce samy tyto cedule
objednávají. Dále jsou nabízeny sdružením dobrovolných hasičů (či jimi
objednávány) tzv. hasičské cedule s velkým státním znakem. K tomu uvádíme
z hlediska státních symbolů České republiky následující:
1) K uvítacím cedulím obcí
Obce patří podle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o užívání státních symbolů“) mezi tzv. oprávněné osoby (viz § 2 odst. 2 písm.
f)) a mohou tedy za určitých, právními předpisy vymezených, situací používat malý i
velký státní znak České republiky. Mezi právními předpisy umožněné situace užívání
malého státního znaku (o nějž v daném případě jde) však nepatří vyobrazení malého
státního znaku na uvítací ceduli obce. Obce mohou v zásadě používat malý státní
znak na důležitých písemnostech vyhotovovaných při výkonu státní moci (viz § 5
zákona o užívání státních symbolů). Oprávnění použít jej na uvítací ceduli obce jim
však zákon, ani jiný právní předpis nedává. Státní znaky České republiky lze přitom
použít výlučně způsoby stanovenými právními předpisy. Jiné použití není možné.
Vyobrazováním malého státního znaku ČR na uvítacích cedulích obcí je
porušován zákon o užívání státních symbolů.

2) hasičské cedule a vlajky s velkým státním znakem
Jak již bylo uvedeno výše, i velký státní znak lze užívat pouze způsoby a za
podmínek stanovených právními předpisy. Ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) dává
možnost vyobrazit velký státní znak na čestných odznacích a praporech
bezpečnostních sborů. V této souvislosti je ovšem nutno upozornit, že mezi
bezpečnostní sbory patří podle § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníku bezpečnostních sborů, pouze Hasičský záchranný sbor, tedy
profesionální hasiči. Naopak sbory dobrovolných hasičů, ať již půjde o občanská
sdružení, resp. nově spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo
o jednotky dobrovolných hasičů zřizované obcemi podle § 29 a § 68 zákona
č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, mezi ozbrojené sbory
nepatří. Z tohoto důvodu také na svých odznacích a praporech nemohou užívat
vyobrazení velkého státního znaku.

Sbory dobrovolných hasičů nemohou používat velký státní znak ani na budovách,
v nichž sídlí (viz § 4 odst. 1zákona o užívání státních symbolů), neboť nepatří mezi
instituce vymezené v § 2 odst. 1 písm. a) až s) zákona o užívání státních symbolů.
Navíc v těchto případech jde o zobrazení velkého státního symbolu v jeho „čisté“
podobě, tedy bez jakýchkoli dalších grafických dodatků. To znamená, že i Hasičský
záchranný sbor, bude-li umísťovat na budově, v níž sídlí, velký státní znak (což mu
platné právo umožňuje), musí použít vyobrazení státního znaku v podobě vymezené
v zákoně č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona
č. 154/1998 Sb., tedy nikoli různě doplněné o symboliku vztahující se k hasičům
(sekerky, žebříky atp.).
S ohledem na právě uvedené nezbývá než konstatovat, že i hasičské cedule
s velkým státním znakem odporují platné právní úpravě.
Neoprávněné užívání státních znaků České republiky právnickými osobami nebo
fyzickými osobami podnikajícími při výkonu podnikatelské činnosti je správním
deliktem podle § 13a zákona o užívání státních symbolů.
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