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I. Návrh změny: 

V čl. I se za novelizační bod 1 vkládají nové novelizační body 2 a 3, které znějí: 

 

„2. V § 2 odst. 1 se za písmeno u) vkládá nové písmeno v), které zní: 

„v) jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky hasičských záchranných sborů podniků, 

jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a spolky působící na úseku požární ochrany,“. 

 

3. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) užít k zevnímu označení stejnokrojů členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

jednotek hasičských záchranných sborů podniků, jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků 

a spolků působících na úseku požární ochrany.“.“.  

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

II. Odůvodnění: 

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, náleží mezi jednotky 

požární ochrany vedle profesionálních jednotek též jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, 

jednotky hasičských záchranných sborů podniků a jednotky sborů dobrovolných hasičů 

podniků. I tyto jednotky se významnou měrou podílejí na zajišťování požární ochrany 

a používají pro tyto účely stejnokroje, jejichž podoba je právně regulována (viz § 43 až 45 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany).  

Z hlediska užívání státních symbolů České republiky, konkrétně velkého státního 

znaku, však existuje významný rozdíl, neboť zákon o užívání státních symbolů ve svém § 3 

odst. 1 písm. a) b) ve spojení s § 2 odst. 1 písm. i) předepisuje užívání velkého státního znaku 

na služebních stejnokrojích příslušníků bezpečnostních sborů, zatímco na označení stejnokrojů 

ostatních jednotek požární ochrany nepamatuje.  

Navrhuje se proto narovnání tohoto stavu a v zákoně o užívání státních symbolů zakotvit 

možnost, aby stejnokroje těchto jednotek mohly být označeny velkým státním znakem, což 

přispěje k hrdosti členů výše zmíněných jednotek, kteří tyto stejnokroje budou nosit, a jejich 

sounáležitosti s dalšími osobami, které nasazují své životy při ochraně svých spoluobčanů. 

Nelze přitom opomenout ani významnou reprezentativní úlohu stejnokrojů nesoucích velký 

státní znak. 

V této souvislosti se navrhuje užívání velkého státního znaku umožnit též členům 

spolků působících na úseku požární ochrany. Tyto spolky se totiž podle § 75 zákona o požární 

ochraně (v němž je použita starší terminologie „občanská sdružení, veřejně prospěšné 

organizace a jiné orgány a organizace“) podílejí se na činnosti směřující k předcházení 

požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží, na odborné 

přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí či na provádění údržby, oprav požární 

techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany. 

Závěrem lze podotknout, že výše popsaný záměr je plně v souladu s obecnou zásadou 

vyjádřenou v § 1 odst. 2 předmětného zákona, tedy že státní symboly lze užívat jen vhodným 

a důstojným způsobem.    

 



III. Vyznačení navrhovaných změn v platném znění dotčených ustanovení: 

 

Státní znak 

 

§ 2 

 

 (1) Státní znak jsou oprávněni užívat  

a) Poslanecká sněmovna a Senát, poslanec a senátor, Kancelář Poslanecké sněmovny 

a Kancelář Senátu,  

b) prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky,  

c) vláda a Úřad vlády České republiky,  

d) Veřejný ochránce práv a Kancelář Veřejného ochránce práv,  

e) ministerstva a jiné správní úřady,  

f) kraje, obce, městské obvody či městské části územně členěných statutárních měst a městské 

části hlavního města Prahy,  

g) Ústavní soud,  

h) soudy a státní zastupitelství,  

i) ozbrojené síly a bezpečnostní sbory,  

j) diplomatické mise a konzulární úřady České republiky,  

k) Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace,  

l) Úřad pro ochranu osobních údajů,  

m) Nejvyšší kontrolní úřad,  

n) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,  

o) Česká národní banka,  

p) státní fondy,  

r) vysoké školy2), školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle zvláštního 

zákona,3)  

s) státní kulturní a vědecké instituce,  

t) právnické a fyzické osoby, kterým je zákonem nebo na základě zákona svěřen výkon státní 

správy,4)  

u) sportovci při reprezentaci České republiky,  

v) jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky hasičských záchranných sborů 

podniků, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a spolky působící na úseku 

požární ochrany, 

(dále jen "oprávněné osoby").  

 

 (2) Za oprávněné osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až t) mohou státní znak užívat 

v souvislosti s výkonem působnosti oprávněné osoby fyzické osoby, oprávněné k tomu podle 

vnitřních předpisů oprávněné osoby nebo pověřené vedoucím oprávněné osoby.  

  

§ 3 

 

(1) Velký státní znak  

a) je součástí závěsného odznaku starostů,  

b) je součástí zevního označení služebních stejnokrojů zaměstnanců a příslušníků oprávněných 

osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. e) a příslušníků oprávněných osob uvedených v § 2 odst. 1 

písm. i) a k), v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,  

c) se užívá k vyznačení státních hranic České republiky,  

d) se vyobrazuje na průkazech vydávaných správními úřady České republiky, stanoví-li tak 

zvláštní právní předpis,  



e) se vyobrazuje na bankovkách, cenných papírech a jiných ceninách České republiky,  

f) se vyobrazuje na sbírkách rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího 

správního soudu vydávaných těmito soudy podle zvláštních právních předpisů,  

g) se užívá k zevnímu označení dresu sportovců reprezentujících Českou republiku.  

  

 (2) Velký státní znak lze též  

a) vyobrazit na akademických insigniích, insigniích primátorů a insigniích vyznamenání,  

b) užít na významných listinách oprávněných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až e) a g) 

až m),  

c) umístit na čelní straně místnosti, kde zasedají a jednají orgány oprávněných osob uvedených 

v § 2 odst. 1 písm. a) až s),  

d) vyobrazit na čestných odznacích a na bojových praporech5) ozbrojených sil České republiky,  

e) vyobrazit na čestných odznacích a praporech bezpečnostních sborů,  

f) užít v souvislosti s výkonem působnosti oprávněných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) 

až t). , 

g) užít k zevnímu označení stejnokrojů členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

jednotek hasičských záchranných sborů podniků, jednotek sborů dobrovolných hasičů 

podniků a spolků působících na úseku požární ochrany. 


