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 PŘÍKAZ DĚKANA č. 26/2012  
k užívání státních symbolů 

 
V souvislosti se zprovozněním vlajkových stožárů před budovou fakulty ukládám vedoucímu 
Provozně technického oddělení, aby podle zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České 
republiky (státní vlajka §7 - §9) průběžně zajišťoval ve dnech státních svátků (dle zákona č. 245/2000 
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění 
pozdějších předpisů) a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den 
státního smutku, vyhlášených vládou (dále jen „významný den“) vyvěšování české státní vlajky. 
Současně s vyvěšováním české státní vlajky bude ve dnech státních svátků:  

• 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu (1993 – vznik samostatné České republiky) 
• 8. května – Den vítězství (1945 – konec druhé světové války v Evropě) 
• 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863 – příchod křesťanství a 

vzdělanosti na Velkou Moravu) 
• 6. července – Den upálení mistra Jana Husa (1415) 
• 28. září – Den české státnosti (?929/?935 – zavraždění knížete Václava) 
• 28. října – Den vzniku samostatného československého státu (1918 – vznik Československa) 
• 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii (1939 – uzavření českých vysokých škol 

nacisty, 1989 – studentské protesty, které spustily sametovou revoluci) 

vyvěšována rovněž vlajka Evropské unie. 
 
Vlajky budou vyvěšeny vždy ve 12:00 hod. v den předcházející státnímu svátku či významnému dni. 
Vlajky budou ze stožárů sňaty vždy v 08:00 hod. po dnu, kvůli kterému byly vyvěšeny. 
 
 
Tento příkaz : 
• je účinný dnem vydání  
• neruší žádnou vnitřní normu 
• bude zveřejněn na internetové stránce fakulty  
• zpracovala ing. Jana Mužíková, JUDr. Lucie Široká 
 
V Praze dne 4. října 2012 
 

                                                              
 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
                                                                  děkan 3. lékařské fakulty UK 
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