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V Rožnově pod Radhoštěm 21.4. 2022

Vážený žadateli,
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, obdrželo Vaši žádost ze dne 12.04.2022, označenou
jako „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. V
této souvislosti Vám sdělujeme následující.
Předně bychom chtěli konstatovat, že Vámi kladené dotazy nespadají do režimu zák. č. 106/1999 Sb.,
nicméně vážíme si Vašeho zájmu o Národní muzeum v přírodě, p.o. (byť jej v záhlaví svého dopisu
nesprávně označujete jako „Valašské muzeum v přírodě“, což je neúplné označení, které ostatně zaniklo
již v roce 2018), a proto i nad rámec zákonné povinnosti na Vámi položené otázky reagujeme:
ad 1) - o vyvěšení vlajky Ukrajiny rozhodl generální ředitel Národního muzea v přírodě na základě
doporučení svého zřizovatele Ministerstva kultury ČR;
ad 2) – v souladu se zákonnou úpravou se státní vlajka vyvěšuje při taxativně vymezených příležitostech,
zejm. při příležitosti státních svátků a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo
v den státního smutku, vyhlášených vládou. Podle novely č. 213/2006 Sb. závazně vyhlašuje zvláštní
příležitosti k vyvěšování vlajky vláda. Konkrétně pak ke dni 11.04.2022, k němuž Váš dotaz směřuje,
takovýto zákonný důvod vyvěšení vlajky České republiky nebyl dán;
ad 3) – zák. č. 352/2001 Sb. ve znění zák. č. 213/2006 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 183/2017 Sb. a zák.
č. 414/2021 Sb. z vůle jasnozřivého zákonodárce, vyjevené v ust. § 1 a § 7 cit. zákona, upravuje výlučně
pravidla užití vlajky České republiky, nelze tedy tuto úpravu ani ve smyslu zásady analogia legis aplikovat
na vlajky jiných států, včetně vlajky Ukrajiny. Nerozumíme proto Vaší otázce, v čem měla být dikce cit.
zákona nedodržena.
Nad rámec Vašeho dotazu uvádíme, že vyvěšení ukrajinské vlajky chápeme jako akt podpory státu, který
je zmítán válečným konfliktem a k tomuto aktu přistoupily kulturní organizace napříč Českou republikou.
Výše uvedené Vám dáváme, vážený žadateli, na vědomí a jsme s pozdravem
S pozdravem
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