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Magistrát města Pardubic

Odbor správních agend |Oddělení přestupků

nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

č.jednací.: OSA/P-599/20-A/10

Sp.značka.: OSA/P-599/20-A

Počet listů:      1

Počet příloh: 0

vyřizuje: Leoš Staněk 

telefon:  466 859 711   

e-podatelna: posta@mmp.cz

V Pardubicích dne 13.07.2020

Dobrý den,

žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o projednávání možného přestupku na úseku užívání státních symbolů ze strany pana xxxx 
, na které jsem upozorňoval 13.4.2020 a do dnešního dne jsem nebyl informován o stanovisku k této 
věci.

Prosím o vyjádření k výše uvedenému.

Děkuji vám. 

S pozdravem

Odpověď 

Magistrát města Pardubic dne 14.04.2020 anonymní oznámení prostřednictvím podání učinněného z 
adresy xxxx@seznam.cz bez elektronického podpisu osobou označenou jako xxxx o možném 
přestupku dle zákona 352/2001 Sb. 

Přestupku se měl dopustit xxxx (neuvedeného data narození a neuvedené adresy pobytu) tím, že v 
blíže nezjištěném čase v době před 13.4.2020, kdy byla věc oznámena, měl neoprávněně užívat 
velký státní znak, tím, že (popis skutku nelze z důvodu ochrany osobních údajů zveřejnit na webu) . 

Správní orgán zde uvádí, že organizace xxxx není uvedena ve výčtu subjektů uvedených v § 2 
zákona 352/2001 Sb., které jsou oprávněny státní znak užívat. Samotné užití státního znaku 
neoprávněnou osobou však nenaplňuje skutkovou podstatu přestupku dle tohoto zákona. Přestupku 
dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona 352/2001 Sb., se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba 
se dopustí přestupku tím, že zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České 
republiky nebo napodobeninu velkého státního znaku. 
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Z přiložené fotodokumentace k oznámení není patrné zneužití státního symblolu, či dokonce jeho 
znevážení, poškození apod. 

Z tohoto důvodu bylo došlé oznámení odloženo, aniž by správní orgán považoval za nezbytné pátrat 
po konkrétních osobních údajích tvrzeného přestupce a jakož i po identitě anonymního 
oznamovatele. 

Ad absurdum by se logikou oznamovatele dopouštěli přestupku též sportovní fanoušci, řidiči vozidel, 
kteří si na vozidlo nalepili malou samolepku se státním znakem apod. Zde též k přestupkovému 
jednání nedochází (minimálně není naplněn předpoklad společenské škodlivosti).

Mgr. Leoš Staněk
vedoucí oddělení přestupků 


