V.

Platné znění relevantních částí novelizovaného zákona s vyznačením
navrhovaných změn
§6
(1) Razítko Úředním razítkem je razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je
kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř
kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační
součásti a sídla (dále jen "úřední razítko"). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek,
musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.
(2) Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.

§ 6a
(1) Úředním pečetidlem je pečetidlo, na němž je vyznačen malý státní znak, je
kulatého tvaru o průměru 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož
obvodu je označení oprávněné osoby uvedené v odstavci 3, popřípadě i označení její
organizační součásti a sídla. V případě zastupitelských úřadů6) lze za označení
oprávněné osoby považovat i označení zastupitelského úřadu. Používá-li oprávněná
osoba více úředních pečetidel, musí tato pečetidla obsahovat i pořadová čísla. Otisk
úředního pečetidla je jednobarevný.
(2) Úřední pečetidlo nemůže obsahovat velký státní znak.
(3) Úřední pečetidlo může používat pouze Ministerstvo zahraničních věcí, včetně
zastupitelských úřadů.
(4) Úřední pečetidlo lze užít
a) k pečetění mezinárodních smluv,
b) k pečetění diplomatické pošty,
c) v dalších případech, pokud je to obvyklé.
_______________
6)
§ 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon
o zahraniční službě).

§7
(1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až s) na
budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků5b) a při příležitostech celostátního
významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou. Povinnost
podle věty první se nevztahuje na oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. r)
v měsících červenci a srpnu.
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(2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8
hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.
(3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její
napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.
(4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až o),
může být státní vlajka vyvěšena trvale.
(5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů
České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech
a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.
(6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní
vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.

§ 11
Státní pečeť
Státní pečeť lze užít
a) k pečetění mezinárodních smluv
a) k pečetění plných mocí, ratifikačních listin a jiných listin vydávaných v souvislosti se
sjednáváním mezinárodních smluv nebo ukončováním jejich platnosti,
b) na pověřovací listiny diplomatických zástupců,
c) v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, nebo pokud je to obvyklé.

§ 13
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České republiky nebo
napodobeninu velkého státního znaku vymezenou v § 4a,
b) užije malý státní znak v rozporu s § 5,
c) užije velký státní znak v rozporu s § 6 odst. 2,
d) užije úřední pečetidlo v rozporu s § 6a odst. 2, 3 nebo 4,
d) e) užívá vyobrazení zaměnitelné se státním znakem způsobem, který může budit dojem, že
je oprávněnou osobou, ačkoli jí není,
e) f) nevyvěsí státní vlajku podle § 7 odst. 1, nebo
f) g) vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9.
2
Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBC2HELTK)

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) e) lze uložit pokutu do 30 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) f) nebo g) pokutu do 10 000 Kč.
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