Úřad městské části Praha 10
Odbor hospodářské správy
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-094975/2020
Vyřizuje linka: Mgr. Tomáš Urbánek,
688
V Praze dne: 14.9.2020
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor hospodářské správy, obdržel dne
31. 8. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
„Vážení,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v
platném znění Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1) V souvislosti s vyvěšením běloruské vlajky, kterou používalo Bělorusko v letech 1918-1919, na radnici
Prahy 10, které proběhlo v srpnu 2020 na radnici MČ Prahy 10, žádám o ujasnění, zda-li se jednalo o
projev osobní vůle osob odpovědných za toto rozhodnutí nebo o oficiální postoj všech představitelů
obce či alespoň většiny, zejména členů zastupitelstva? Pakliže jde o oficiální postoj, žádám o poskytnutí
důkazů na podporu Vašeho tvrzení.
2) Z jakého důvodu se o vyvěšení výše uvedené běloruské vlajky nehlasovalo na zastupitelstvu obce?
3) Jaká konkrétní právní úprava umožňuje v souladu se zákonem "vedení obce" svévolně vyvěšovat na
radnici různé vlajky?
4) Kdo výše uvedenou běloruskou vlajku zaplatil?
5) Vzhledem k tomu, že v předchozí žádosti na moji otázku "Z jakého důvodu bylo rozhodnuto vyvěsit
bývalou vlajku Běloruska na radnici Prahy 10?" jste mi odpověděli: "Vlajku se vedení MČ Praha 10
rozhodlo vyvěsit z důvodu vyjádření veřejné podpory občanské společnosti a obětem represí v Bělorusku
v uplynulých dnech." se Vás ptám, z jakého konkrétního důvodu jste stejně tak v uplynulých letech
nevyvěsili i katalánskou vlajku (na podporu občanské společnosti při krvavém zásahu policie v říjnu 2018
v souvislosti odmítnutím výsledků referenda o samostatnosti Katalánska na Španělsku španělskou
vládou) nebo třeba francouzskou vlajku, v dobách protestů tzv. "žlutých vest" (též na podporu občanské
společnosti při protestech proti vládě, které probíhaly přibližně v době od listopadu 2018 do června
2019)?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
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elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu.
1) V souvislosti s vyvěšením běloruské vlajky, kterou používalo Bělorusko v letech 1918-1919, na
radnici Prahy 10, které proběhlo v srpnu 2020 na radnici MČ Prahy 10, žádám o ujasnění, zda-li se
jednalo o projev osobní vůle osob odpovědných za toto rozhodnutí nebo o oficiální postoj všech
představitelů obce či alespoň většiny, zejména členů zastupitelstva? Pakliže jde o oficiální postoj,
žádám o poskytnutí důkazů na podporu Vašeho tvrzení.
Vyvěšení vlajky deklaruje veřejnou podporu členů Rady MČ Praha 10 občanské společnosti a obětem
represí po běloruských prezidentských volbách v srpnu 2020. Jedná se o oficiální postoj členů Rady MČ
Praha 10.
K této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ), které Vám bylo
zasláno na adresu Vašeho trvalého bydliště.
2) Z jakého důvodu se o vyvěšení výše uvedené běloruské vlajky nehlasovalo na zastupitelstvu obce?
Nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 po běloruských prezidentských volbách se uskuteční dne
14. září 2020. Z tohoto důvodu o této věci nemohlo být na zastupitelstvu hlasováno. Vyvěšování vlajek
na budovách úřadů není kompetencí zákonem svěřenou zastupitelstvům městských částí ani
zastupitelstvu hl. m. Prahy.
3) Jaká konkrétní právní úprava umožňuje v souladu se zákonem "vedení obce" svévolně vyvěšovat
na radnici různé vlajky?
V této věci lze odkázat zejména na zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky
a o změně některých zákonů, který v § 8 předpokládá nejen vyvěšování státních vlajek jiných států, ale
rovněž i vyvěšování jiných vlajek. Toto ustanovení předepisuje, jakým způsobem se vyvěšují tyto další
vlajky spolu se státní vlajkou České republiky. Státní vlajka České republiky se vždy na umísťuje vždy na
nejčestnější místo, to jest z čelního pohledu na objekt:
a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek,
c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,
d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.
S odkazem na čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky je také třeba uvést, že Česká republika je svrchovaný,
jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Nelze
tedy upírat městské části právo projevit podporu občanské společnosti jiného státu, dochází-li k újmě
na jejích právech a svobodách.
Podle odstavce téhož článku Ústavy dodržuje Česká republika závazky, které pro ni vyplývají
z mezinárodního práva. Kromě řady dalších obdobných dokumentů lze jako příklad uvést Mezinárodní
pakt o občanských a politických právech přijatý Organizací spojených národů, který vstoupil v platnost
23. března 1976 a byl vyhlášený ve Sbírce zákonů pod 120/1976 Sb. Podle něj například:
- Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo
trestu.
- Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být svévolně zatčen nebo zadržen.
- Se všemi osobami zbavenými osobní svobody se jedná lidsky a s úctou k přirozené důstojnosti lidské
bytosti.
- Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.
- Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat
informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem,
prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby.
- Uznává se právo na pokojné shromažďování.
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Zcela jistě tedy lze dojít k závěru, že projev solidarity městské části s občany jiného státu, jejichž výše
uvedená práva jsou porušována, je v souladu s právem.
Pokud by tento krok v souladu se zákonem nebyl, jistě by historickou vlajku Běloruska nevyvěsily další
obce, statutární města či městské části. Jako jejich příklad můžeme uvést Brno, Jihlavu, Velké Meziříčí,
Litomyšl, Pardubice, Plzeňský kraj, Benešov, Jeseník, hlavní město Prahu a její městské části, jako je
Praha 7, Praha 12 či Řeporyje. K vyvěšení přistoupil také například Senát Parlamentu České republiky.
4) Kdo výše uvedenou běloruskou vlajku zaplatil?
Výrobu vlajky uhradil Odbor hospodářské správy Úřadu městská části Praha 10 ze své rozpočtové
kapitoly 0091 Vnitřní správa z paragrafu 6171 Činnost místní správy, z položky 5139 Nákup materiálu.
5) Vzhledem k tomu, že v předchozí žádosti na moji otázku "Z jakého důvodu bylo rozhodnuto vyvěsit
bývalou vlajku Běloruska na radnici Prahy 10?" jste mi odpověděli: "Vlajku se vedení MČ Praha 10
rozhodlo vyvěsit z důvodu vyjádření veřejné podpory občanské
společnosti a obětem represí v Bělorusku v uplynulých dnech." se Vás ptám, z jakého konkrétního
důvodu jste stejně tak v uplynulých letech nevyvěsili i katalánskou vlajku (na podporu občanské
společnosti při krvavém zásahu policie v říjnu 2018 v souvislosti odmítnutím výsledků referenda o
samostatnosti Katalánska na Španělsku španělskou vládou) nebo třeba francouzskou vlajku, v
dobách protestů tzv. "žlutých vest" (též na podporu občanské společnosti při protestech proti vládě,
které probíhaly přibližně v době od listopadu 2018 do června 2019)?
Veřejnou podporu běloruské občanské společnosti a tamějším obětem represí se vedení MČ Praha 10
rozhodlo vyjádřit zejména z toho důvodu, že česká občanská společnost si prošla podobnými
historickými událostmi v listopadu 1989, kdy tuzemský komunistický režim tvrdě potlačoval jakékoliv
požadavky občanské společnosti po svobodných a demokratických volbách. Naproti tomu katalánská
otázka je více problematikou územního secesionismu. Protesty Hnutí žlutých vest, které dále
zmiňujete, pak vyjadřují nesouhlas se sociální politikou francouzské vlády. V obou těchto případech tak
nejde, z pohledu vedení MČ Praha 10, o požadavky po svobodných a demokratických volbách.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Mgr. Tomáš Urbánek
vedoucí odboru hospodářské správy

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
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tel.: +420 267 093111
fax: +420 272739587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

