STANOVISKO
K NEOZNAČOVÁNÍ DRESŮ SPORTOVCŮ REPREZENTUJÍCÍCH ČESKOU
REPUBLIKU VELKÝM STÁTNÍM ZNAKEM
Dotaz:
Je povinností sportovců reprezentujících Českou republiku mít na svých dresech
vyobrazen Český státní znak? Neporušuje Česká fotbalová asociace zákon, když je
na dresech fotbalistů reprezentujících ČR vyobrazen pouze znak ČFA, nikoli velký
státní znak?

Odpověď:
Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užívání státních symbolů“) v § 3 odst. 1
písm. g) uvádí, že se velký státní znak užívá k zevnímu označení dresu sportovců
reprezentujících Českou republiku. Toto ustanovení však nezakládá povinnost
k takovému označování, ale možnost na těchto dresech velký státní znak užívat.
Tomuto závěru nasvědčují dvě skutečnosti. Jednak text důvodové zprávy k § 3
zákona o užívání státních symbolů, v němž se výslovně uvádí, že „Oprávněné osoby
uvedené v § 2 jej budou moci užívat v zákonem stanovených případech, např.
sportovci na dresech při reprezentaci České republiky…“. Důvodová zpráva tak
hovoří o možnosti, nikoli povinnosti velký státní znak v této situaci užívat. Druhým
důvodem pro tento závěr je skutečnost, že zákonodárce do sankčních ustanovení
zákona o užívání státních symbolů nezakotvil postih za neoznačení dresů české
sportovní reprezentace. I kdybychom tedy dospěli k závěru, že užívání velkého
státního znaku na dresech české sportovní reprezentace je podle § 3 odst. 1 písm. g)
zákona o užívání státních symbolů povinné, nebylo by možno přistoupit k žádnému
postihu. Jak ale vyplývá z výše uvedeného, lze mít za to, že bylo záměrem
zákonodárce zakotvit užívání velkého státního znaku pro českou sportovní
reprezentaci jako možnost, nikoli povinnost.
Neoznačování dresů české sportovní reprezentace nenaplňuje v současnosti
skutkovou podstatu žádného správního deliktu ani trestného činu.

Vydání stanoviska:
září 2016 (Stanoviska tohoto či obdobného obsahu poskytována na základě opakujících se dotazů
v průběhu roku 2016.)

Schválil:
JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy MV ČR

