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Váš dopis čj. / ze dne: 4. 5. 2022  
Naše čj.: NPU-310/37041/2022 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186 
 
Praha 13.5.2022 

 

 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

Vážená paní předsedkyně, 
 
žádost o informace, která je podána opakovaně s obdobným obsahem a byla doručena povinnému 
subjektu dne 4. 5. 2022, v bodech 1. a 2. rekapituluji a bod 3. vyřizuji takto: 
 
V bodě ad 1) připomínáte, že válka je v současnosti i v Sýrii, Iráku a severozápadním Pákistánu, 
přičemž vlajky těchto států nejsou vyvěšovány.  
 
V bodě ad 2) vysvětlujete pravidla vyvěšování státní vlajky podle některých ustanovení zákona č. 
352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a 
zdůrazňujete, že orgány veřejné moci mohou činit jen, co jim zákon výslovně ukládá.  
 
K bodu ad 3) kromě jiného uvádíte, že Česká republiky je právní stát a dožadujete se informace, kde 
a ve kterém zákoně je uvedeno, že Národní památkový ústav má povinnost vyjadřovat se 
k otázkám mezinárodní politiky, a dále konstatujete, že vyvěšení samostatné vlajky cizího státu je 
údajně symbolem dobytí území. K požadavku na informace z tohoto bodu uvádím: 
 
Národní památkový ústav, který svou působnost odvíjí především od zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemá v žádném zákoně uloženu povinnost vyjadřovat 
se k otázkám mezinárodní politiky. Jak jsme Vám již sdělili, vyvěšení vlajky Ukrajiny je vyjádřením 
podpory lidu sužovaného válečným konfliktem a výrazem nesouhlasu s ničením kulturních památek 
na válkou postiženém území. 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
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Přílohy (počet svazků) 

- bez příloh 
 


