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Zápis z jednání komise pro čestné občanství hl.m. Prahy a ceny hl.m. Prahy, 
konaného dne 25. května 2015, salonek primátorky hl.m. Prahy, Mariánské nám. 
2, Praha 1 
 

Zpracoval JUDr. Eva Novaková Počet stran 2  
 

 Datum    15. 6. 2015 

 
 
Program:  

1. Návrh na ocenění Ladislava Smočka 
2. Návrh obecně závazné vyhlášky o udělování čestného občanství hl.m. Prahy a cen 

hl.m. Prahy a podklady ze zahraničních měst (přehled připojen v příloze zápisu) 
3. Diskuse, různé  

 
 
Členům komise byly rozeslány písemné materiály – přehled poznatků k oceňování ve 
vybraných zahraničních městech a městech ČR zpracovaný ZIO MHMP k bodu 2, který byl 
doplněn AMP ve znění připojeném k tomuto zápisu.  
 
Přítomní členové komise projednali návrhy dle programu s následujícími závěry: 
 
K bodu 1 
Návrh na ocenění Ladislava Smočka, spisovatele, dramatika a režiséra, zakladatele Činoherního 
klubu,  cenou hlavního města Prahy – stříbrnou medailí předložený členem ZHMP Ing. 
Václavem Novotným komise projednala a  doporučila. Materiál k jednání RHMP a ZHMP 
připraví ZIO MHMP. 
 
Usnesení  
Komise doporučuje ocenit Ladislava Smočka cenou hl.m. Prahy stříbrnou medailí.   
 
K bodu 2 
Návazně na závěry dubnového jednání komise byly členům komise k dispozici materiály 
shrnující vybrané úpravy oceňování v evropských městech. Proběhlá diskuse k návrhu obecně 
závazné vyhlášky (OZV) o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy a předaným 
materiálům se zaměřila zejména na následující: 
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- Čestné občanství udělovat jako zvláštní projev  úcty a ocenění mimořádných zásluh o 
hl.m. Prahu, nespojovat s finanční odměnou, ale zdůraznit čestnost této pocty,  ve 
spojení se šperkem-odznakem symbolizujícím ČR, Prahu (nutno připravit soutěž na 
vzhled a výrobu – příprava AMP), možností účasti na akcích pořádaných hlavním 
městem, právem na bezplatnou MHD, právem na čestný hrob, (kromě zákonem 
upravených poct), v OZV upravit zejména články 5 a 6, 7 ve smyslu uvedeného  

- Výčet oblastí, ve kterých mohou být udělovány ceny hlavního města Prahy  (článek 9 
návrhu OZV) promítnout pouze do důvodové zprávy k návrhu vyhlášky  

- Upravit - redukovat udělování poct in memoriam v článku 18 návrhu OZV 
- Dopracování návrhu OZV ve smyslu doporučení komise, projednání možností 

zvažovaných  práv oceňovaných, rozeslání upraveného návrhu členům komise 
 
 
K bodu 3 

 
Podána informace  
 

- o vyrozumění navrhovatelů na ocenění – udělení čestného občanství hl. m. Prahy 
dalajlámovi, (nebyla splněna podmínka podání návrhu členem ZHMP, ZMČ) 

- o oslovení dříve oceněných (Ivan Moravec – čestné občanství, Jiří Kout stříbrná 
medaile) a možnostech převzetí ocenění, slavnostní předání předpokládáno v měsíci 
červnu 

- vedení pamětních knih, do kterých se ocenění zapisují -  (modrá – zápis oceněných 
cenami hl.m.  Prahy, vínová – zápis čestných občanů) 

- příští jednání komise se uskuteční v září 2015, datum bude upřesněno.                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: JUDr. Eva Novaková 
 
 




