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III. 
 

 
N á v r h 

 
 

ZÁKON 
 

ze dne ………. 2020, 
 
 

kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

Čl. I 
 
 

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., 
se mění takto: 

 
1. V § 6 odst. 1 větě první se slovo „Razítko“ nahrazuje slovy „Úředním razítkem je 

razítko“ a slova „(dále „jen úřední razítko“)“ se zrušují.  
 

2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní: 

„§ 6a 

(1)   Úředním pečetidlem je pečetidlo, na němž je vyznačen malý státní znak, je 
kulatého tvaru o průměru 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož 
obvodu je označení oprávněné osoby uvedené v odstavci 3, popřípadě i označení její 
organizační součásti a sídla. V případě zastupitelských úřadů6) lze za označení 
oprávněné osoby považovat i označení zastupitelského úřadu. Používá-li oprávněná 
osoba více úředních pečetidel, musí tato pečetidla obsahovat i pořadová čísla. Otisk 
úředního pečetidla je jednobarevný. 

(2)   Úřední pečetidlo nemůže obsahovat velký státní znak. 
(3)   Úřední pečetidlo může používat pouze Ministerstvo zahraničních věcí, včetně 

zastupitelských úřadů. 
(4) Úřední pečetidlo lze užít 

a) k pečetění mezinárodních smluv, 
b) k pečetění diplomatické pošty,  
c) v dalších případech, pokud je to obvyklé. 

_______________ 
6) § 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon 
o zahraniční službě).“. 
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3. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povinnost podle věty první se nevztahuje 
na oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. r) v měsících červenci a srpnu.“. 
 

4. V § 11 písmeno a) zní: 
„a) k pečetění plných mocí, ratifikačních listin a jiných listin vydávaných v souvislosti 
se sjednáváním mezinárodních smluv nebo ukončováním jejich platnosti,“. 
 

5. V § 13 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) užije úřední pečetidlo v rozporu s § 6a odst. 2, 3 nebo 4,“ 

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g). 

6. V § 13 odst. 2 se text „d)“ nahrazuje textem „e)“ a slova „e) nebo f)“ se nahrazují 
slovy „f) nebo g)“. 
 
 
 

Čl. II 

ÚČINNOST 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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