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MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro Komise Rady HMP pro čestné občanství hl.m. Prahy a ceny hl.m. Prahy 

 

Přítomni: 
Adriana Krnáčová - primátorka hl.m.Prahy a předsedkyně komise, MgA. Eliška 
Kaplicky Fuchsová, Mgr. Pavel Mareš, PhDr.Václav Ledvinka,CSc., JUDr. Eva 
Novaková  

Omluveni: 
 
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA 
 

Věc 

 
Zápis z jednání komise pro čestné občanství hl.m. Prahy a ceny hl.m. Prahy, 
konaného dne 27. dubna 2015, salonek primátorky hl.m. Prahy, Mariánské nám. 
2, Praha 1 
 

Zpracoval JUDr.Eva Novaková Počet stran 1    Datum 30. 4.2015 

 
 
Program:  

1. Seznámení s platnou právní úpravou udělování čestného občanství a cen hlavního 
města Prahy 

2. Pracovní návrh obecně závazné vyhlášky o udělování čestného občanství hl.m. 
Prahy a cen hl.m. Prahy 

3. Obdržené návrhy na ocenění  
 
 
Členům komise byly rozeslány písemné materiály k jednotlivým bodům. Přítomní členové 
projednali návrhy dle programu s následujícími závěry: 
 
K bodu 1 
Byla poskytnuta informace o vymezení čestného občanství a cen hlavního města Prahy 
vyhláškami hl.m. Prahy č.22/1993 Sb. hl.m. Prahy a ve znění vyhlášky č. 22/1993 Sb. hl.m. 
Prahy a § 10 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  
 
K bodu 2 
Po úvodní informaci o hlavním obsahu návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV) o čestném 
občanství a cenách hlavního města Prahy, důvodech a způsobu jejího vzniku v diskusi 
vystoupili přítomní členové komise především s následujícími doporučeními a připomínkami: 
Primátorka hl.m. Prahy  

- vyžádat informace o udělování čestných občanství a cen v hlavních  evropských městech 
(zejména Německo, Rakousko, Francie) 

- zvážit vhodnost poskytnutí navrhované finanční částky a její výši při udělování čestného 
občanství, spíše zdůraznila „čestnost“ tohoto ocenění před případným finančním 
přínosem pro oceňované 

- zvážit vymezení souboru „výhod“ pro čestného občana 
- zvážit označení „medaile“ 
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Mgr. Mareš 
- zachovat oceňování, jeho vážnost při definování přínosu oceňovaných pro hl.m. Prahu i 

přínosu ocenění a vhodné publicity  pro město samotné 
- zvážit částky a provést srovnání ve vztahu k průměrné mzdě, rozdíly ČR a zahraničí  
- zvýšit informovanost v dané oblasti i ve vztahu k městským částem  

 
 
PhDr. Ledvinka, CSc. 

- připomněl historický vývoj v oceňování, včetně přístupu k navrhování oceněných, 
projednávání návrhů, četnost 

 
 
 
K bodu 3 

- předloženy 2 písemné materiály - návrh na udělení čestného občanství hl.m. Prahy 
dalajlámovi, nebyla splněna podmínka podání návrhu členem ZHMP, ZMČ, podatelé 
budou o postupu vyrozuměni odborem ZIO MHMP 
                                                      - návrh člena ZHMP Ing. Novotného na udělení ceny 
hl.m. Prahy  stříbrné medaile  Ladislavu Smočkovi   

 
Závěr: 

1) AMP vyžádá a následně předá členům komise informace o zahraniční úpravě  
                                                                                                       Termín  15.5. 2015  
 
2) Členové komise se budou sdíleně informovat o připomínkách k návrhu OZV, shrnutí 

zajistí ZIO MHMP                                                      Termín 20.5. 2015 
3) Návrh na ocenění L. Smočka bude projednán na příštím jednání komise  
4) Příští jednání se uskuteční dne 25. 5. 2015  od 15 hod.                                                                                                    
          
 

 
Zapsala:  Eva Novaková 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




