
Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 Sb. hl. m. Prahy, 
 

o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17. 5. 2018 vydat podle § 44 
odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 ČÁST PRVNÍ 
ČESTNÉ OBČANSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 
§ 1 

Hlavní město Praha uděluje čestné občanství hlavního města Prahy (dále jen „čestné 
občanství“) jako nejvyšší osobní vyznamenání udílené hlavním městem Prahou1). 
  

§ 2 
Čestné občanství je udělováno fyzickým osobám jako: 

a) výraz ocenění mimořádných zásluh o hlavní město Prahu,  
b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah 
k hlavnímu městu Praze;  
c) zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a 
kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu hlavního 
města Prahy;  
d) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly 
záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot 
hlavního města Prahy. 
  

§ 3 
Návrh na udělení čestného občanství může podat člen Zastupitelstva hlavního města 

Prahy nebo člen zastupitelstva městské části hlavního města Prahy.  
 

§ 4 
Čestné občanství lze udělit pouze žijícím osobám. 

  
§ 5 

Návrh na udělení čestného občanství obsahuje jméno, příjmení a datum narození 
navrhované fyzické osoby, stručný životopis navrhované fyzické osoby a podrobné 
zdůvodnění zásluh, pro něž by jí mělo být čestné občanství uděleno. K návrhu na udělení 
čestného občanství se přiloží souhlas navrhované fyzické osoby s udělením čestného 
občanství, a to před jeho projednáním v orgánech hlavního města Prahy.  

 

                                                                 
1) § 10 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
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§ 6 

Udělení čestného občanství je spojeno se slavnostním ceremoniálem, při němž 
vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství a odznak čestného občana hlavního 
města Prahy se symbolikou hlavního města Prahy.   
 

 
§ 7 

Čestnému občanu hlavního města Prahy bude v případě jeho zájmu poskytnuta 
bezplatná přeprava v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy, a to formou 
jízdenky pro hosta. Na jízdence bude uveden údaj o jménu a příjmení držitele a bude opatřena 
hologramem obsahujícím číslo a rok vydání jízdenky. Bezplatná přeprava v městské 
hromadné dopravě na území hlavního města Prahy se čestnému občanu hlavního města Prahy 
poskytuje do okamžiku vzniku nároku na bezplatnou přepravu podle tarifu Pražské 
integrované dopravy. 
 

§ 8 
Čestnému občanu hlavního města Prahy bude nabídnuta bezplatná účast na vybraných 

kulturních, sportovních a jiných akcích. Informace o konání akce bude zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a v odůvodněných případech bude čestnému občanu hlavního 
města Prahy zaslána také písemně. V případě zájmu bude čestnému občanu hlavního města 
Prahy poskytnuta vstupenka či jiný doklad opravňující ho k účasti na akci. 
 

§ 9 
V případě úmrtí čestného občana hlavního města Prahy lze zřídit čestný hrob, a to buď 

formou poskytnutí hrobového místa na veřejném pohřebišti ve vlastnictví hlavního města 
Prahy či prohlášením již existujícího hrobového místa čestným hrobem, nachází-li se toto 
hrobové místo na veřejném pohřebišti ve vlastnictví hlavního města Prahy. Hrobové místo 
může být po dohodě s nájemcem označeno nápisem „Čestný hrob“ v jednotném vzhledu. 
Nájemce hrobového místa, na kterém se nachází čestný hrob, je osvobozen od placení 
nájemného a služeb s nájmem spojených. V případě, že k hrobovému místu čestného hrobu 
nebude uzavřena platná nájemní smlouva a hrobové zařízení bude prokazatelně majetkem 
hlavního města Prahy, přechází povinnost řádně pečovat o hrobové zařízení a hrob na hlavní 
město Prahu. Takové hrobové místo již nebude možné nadále pronajímat.  
 

§ 10  
Kopie listiny o udělení čestného občanství se ukládá v Archivu hlavního města Prahy; 

o udělení čestného občanství se pořídí zápis do pamětní knihy. 
 

§ 11 
Čestné občanství může být odňato na základě písemného návrhu člena Zastupitelstva 

hlavního města Prahy nebo člena zastupitelstva městské části hlavního města Prahy tomu, kdo 
se závažným způsobem provinil proti dobrým mravům či právnímu řádu, nebo tomu, u koho 
dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství 
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nedošlo. Návrh na odnětí čestného občanství musí obsahovat podrobné a srozumitelné 
odůvodnění s uvedením skutečností, jež by k odnětí měly vést.  
 

 ČÁST DRUHÁ 
CENY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 
§ 12 

Cenami hlavního města Prahy (dále jen „cena“) jsou: 
a) stříbrná medaile hlavního města Prahy,  
b) bronzová medaile hlavního města Prahy.  

 
§ 13 

Cena je udělována fyzickým nebo právnickým osobám za významná umělecká, 
vědecká a jiná díla2), za něž se považují i mimořádné úspěchy či jiné významné počiny mající 
vztah k hlavnímu městu Praze.  
 

§ 14  
Udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy je spojeno se slavnostním 

ceremoniálem, při němž oceněný obdrží diplom, raženou medaili se symbolikou hlavního 
města Prahy a finanční dar ve výši 100 000 Kč.   
 

§ 15  
Udělení bronzové medaile hlavního města Prahy je spojeno se slavnostním 

ceremoniálem, při němž oceněný obdrží diplom, raženou medaili se symbolikou hlavního 
města Prahy a finanční dar ve výši 50 000 Kč.  
 

§ 16 
Cenu lze ve výjimečných případech udělit in memoriam. V případě udělení ceny 

fyzické osobě in memoriam může převzít diplom o udělení ceny a raženou medaili se 
symbolikou hlavního města Prahy některý z dědiců oceněného. Finanční dar se při udělení 
ceny in memoriam neposkytuje. 
 

§ 17  
Návrh na udělení ceny může podat člen Zastupitelstva hlavního města Prahy nebo člen 

zastupitelstva městské části hlavního města Prahy. 
 

§ 18  
Návrh na udělení ceny obsahuje jméno, příjmení a datum narození navrhované fyzické 

osoby nebo název, sídlo a identifikační číslo navrhované právnické osoby a podrobný popis 
jejího díla, úspěchu či jiného počinu, za který by měla být této osobě cena udělena.  
 

§ 19 

                                                                 
2) § 10 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
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Je-li na udělení ceny navržena žijící fyzická osoba, přiloží se k návrhu na udělení ceny 
její souhlas, a to před jeho projednáním v orgánech hlavního města Prahy. Je-li navrženo 
udělení ceny fyzické osobě in memoriam, uvedou se v návrhu údaje o jejích dědicích, lze-li je 
zjistit. K návrhu bude přiložen souhlas některého z dědiců s udělením ceny.  
 

§ 20 
V případě návrhu na udělení ceny právnické osobě se k návrhu přiloží souhlas toho, 

kdo právnickou osobu zastupuje, s udělením ceny.   
 

§ 21  
Kopie diplomu se ukládá v Archivu hlavního města Prahy; o udělení ceny se pořídí 

zápis do pamětní knihy.  
 

 
 ČÁST TŘETÍ 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
 

Ustanovení společná 
   

§ 22  
Návrh na udělení čestného občanství nebo ceny se podává písemnou formou. Ke každé 

navrhované osobě musí být zpracován samostatný návrh.  
 

§ 23 
Ustanoveními § 3, 11 a 17 není dotčeno právo fyzické osoby podávat orgánům 

hlavního města Prahy návrhy, připomínky a podněty podle jiného právního předpisu3).  
 

§ 24 
Ustanovení § 7 až 9 se vztahují na fyzické osoby, jimž bylo čestné občanství uděleno 

po nabytí účinnosti této vyhlášky.  
 

Ustanovení závěrečná 
 

§ 25 
Zrušují se: 

1. Vyhláška č. 22/1993 Sb. hl. m. Prahy, o čestném občanství hlavního města Prahy 
a čestných poctách hlavního města Prahy. 

2. Vyhláška č. 41/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního 
města Prahy č. 22/1993 Sb. hl. m. Prahy o čestném občanství hlavního města Prahy 
a čestných poctách hlavního města Prahy. 

  
 

                                                                 
3) § 7 a 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
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§ 26 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2018. 

 
 
 
 
 

 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 

Petr Dolínek, v. r. 
  náměstek primátorky hlavního města Prahy 
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