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Příloha č.2 
 

 
PRAVIDLA  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  PRAHA  9 

 
PRO UDĚLOVÁNÍ  OCENĚNÍ OBČANŮM  A  UDĚLOVÁNÍ  ZÁŠTITY  STAROSTY 

Zastupitelstvo Městské části Praha 9 schválilo dne 27.4.2010 podle § 10 odst. 2, 4 a § 89 
zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tato 
pravidla: 
 
1. ČESTNÉ OBČANSTVÍ  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  PRAHA  9 
 
1. 1 Udělování čestného občanství  
 
Městská část Praha 9 (dále jen MČ Praha 9) může udělit čestné občanství MČ  Praha 9 (dále 
jen čestné občanství) jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované MČ Praha 9. 
 
Čestné občanství je udělováno Zastupitelstvem MČ Praha 9 zejména jako: 
 
a) výraz ocenění mimořádných zásluh o MČ Praha 9, 
 
b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah 
     k  MČ Praha 9, 
 
c) zvláštní projev úcty občanům, kteří se významnou měrou zasloužili zejména o rozvoj MČ 
    Praha 9, jeho vzhled a pozitivní prezentaci doma i v  zahraničí, 
 
d) zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a 
     kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu MČ Praha 
     9. 
 
Čestné občanství MČ Praha 9 může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní 
příslušnosti. 
 
Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.  
 
1. 2 Návrh na udělení čestného občanství 
 
Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat členové Zastupitelstva MČ Praha 9, 
občané pak jejich prostřednictvím. 
 
Čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu, který je prostřednictvím starosty 
předložen k  projednání Radě MČ Praha 9 a následně Zastupitelstvu MČ Praha 9.  
 
1. 3 Udělení čestného občanství 
 
a) Čestné občanství vyznamenanému předává jménem MČ Praha 9 starosta na slavnostním 
    zasedání vždy 10.září, u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil právo 
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    používat městský znak v podobě v jaké je dodnes /10. září r.1903/. Výjimečně i  při jiné 
    slavnostní příležitosti. 

 
b) K udělení čestného občanství je nutný souhlas osoby, které se čestné občanství uděluje. 
    V  případě udělení čestného občanství in memoriam musí návrh na udělení čestného 
    občanství obsahovat souhlas příslušných dědiců navrhované osoby. 
 
c) Vyznamenaný obdrží pamětní listinu o udělení čestného občanství, která je opatřena 
     symboly Městské části Praha 9. Kopie listiny bude uložena v archivu. Udělení občanství se 
     dále zaznamenává do Pamětní knihy Městské části Praha 9.  
 
1. 4 Odnětí čestného občanství 
 
Čestné občanství může být Zastupitelstvem Městské části Praha 9 odňato na základě návrhu 
člena zastupitelstva tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by 
k  udělení čestného občanství nedošlo. 
 
2. CENA  Městské části  PRAHA  9 
 
2. 1 Udělování Ceny MČ Praha 9 
 
Cena MČ Praha 9 (dále jen cena) se uděluje jako morální ocenění zejména: 
 
a) za významnou literární, uměleckou činnost a jiná díla se vztahem k MČ Praha 9, 
 
b) za mimořádnou činnost nebo úspěch v různých oblastech života, která má přínos pro MČ 
    Praha 9, 
 
c) jako zvláštní projev úcty významným domácím i zahraničním představitelům v oblasti 
     politiky, vědy, kultury a sportu, 
 
d) za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života a 
     zdraví občanů, historických nebo kulturních hodnot MČ Praha 9. 
 
2. 2 Návrh na udělení Ceny MČ Praha 9 
 
Návrh na udělení ceny MČ mohou podávat členové Zastupitelstva MČ Praha 9, občané pak 
jejich prostřednictvím. 
 
Cena MČ je udělována na základě písemného návrhu, který je prostřednictvím starosty 
předložen k  projednání Radě MČ Praha 9 (Rada MČ pověří odbornou komisi projednáním 
návrhu) a následně Zastupitelstvu MČ Praha 9. 
 
2. 3 Udělení Ceny MČ Praha 9 
 
a) Cenu MČ předává jménem MČ Praha 9  starosta na slavnostním zasedání vždy 10. září, 
     u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil právo používat městský znak 
     v podobě v jaké je dodnes /10. září r.1903/. Výjimečně i  při jiné slavnostní příležitosti. 
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b) Cenu představuje výtvarné dílo a pamětní listina, která ztvrzuje udělení ceny MČ a je 
     opatřena symboly MČ. Kopie listiny bude uložena na sekretariátu. Udělení ceny MČ se 
     dále zaznamenává do Pamětní knihy MČ Praha 9.  
 
2. 4 Odnětí Ceny MČ Praha 9 
 
Cena MČ Praha 9 může být Zastupitelstvem MČ Praha 9 odňata na základě návrhu člena 
zastupitelstva tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by  
k  udělení ceny MČ nedošlo. 
 
3. CENA  STAROSTY  MČ  PRAHA 9 
 
3. 1  Udělování Ceny starosty MČ Praha 9 
 
MČ Praha 9 uděluje Cenu starosty MČ Praha 9 (dále jen cena starosty) jako morální ocenění 
zpravidla občanům MČ za významné počiny zejména v oblasti kulturní, sportovní, sociální, 
vzdělávací, volnočasových aktivit apod. Cenu lze udělit i kolektivům a právnickým osobám. 
  
3. 2 Návrh na udělení Ceny starosty MČ Praha 9 
 
Návrh na udělení ceny starosty MČ mohou podávat občané v průběhu příslušného 
kalendářního roku. 
 
Cena starosty se uděluje na základě písemného návrhu, který je prostřednictvím sekretariátu 
starosty předložen k projednání Radě MČ Praha 9.     
 
3. 3 Udělení Ceny starosty MČ Praha 9 
 
a) Cenu starosty předává starosta MČ Praha 9 na slavnostním zasedání vždy 10. září, 
     u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil právo používat městský znak 
     v podobě v jaké je dodnes /10. září r.1903/. Výjimečně i  při jiné slavnostní příležitosti. 
 
b) Vyznamenaný obdrží pamětní listinu o udělení Ceny starosty MČ Praha 9, která je opatřena 
    symboly MČ a výtvarné dílo. Kopie listiny bude uložena v archivu. 
    Udělení ceny starosty MČ se dále zaznamenává do Pamětní knihy MČ Praha 9.  
 
3. 4 Odnětí Ceny starosty MČ Praha 9 
 
Cena starosty MČ Praha 9 může být Radou MČ Praha 9 odňata tomu, u koho dodatečně 
vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení ceny starosty nedošlo. 
 
4. ZÁŠTITA  STAROSTY  MČ  PRAHA  9 
 
4. 1  Udělování Záštity starosty MČ Praha 9 
 
MČ Praha 9 uděluje Záštitu starosty MČ Praha 9 (dále jen záštita starosty) významným 
kulturním, vzdělávacím, sportovním, vědeckým, charitativním a jiným prospěšným akcím, 
které jsou konány zejména na území MČ Praha 9 a jsou v souladu se zájmy MČ Praha 9. 
 
4. 2 Návrh na udělení Záštity starosty MČ Praha 9 
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Záštita starosty MČ Praha 9 se uděluje na základě písemné žádosti vyplněné pořadatelem akce 
a doručené nejméně 1 měsíc před konáním akce Městské části Praha 9 (na příslušný odbor 
ÚMČ Praha 9 dle charakteru akce). 
O udělení záštity a jejím způsobu rozhodne Rada MČ Praha 9.     
 
Pořadateli akce je spolu se záštitou udělen souhlas s použitím znaku MČ Praha 9  
k propagačním a prezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce. 
 
4. 3 Udělení Záštity starosty MČ Praha 9 
 
a) Udělení záštity je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční ani jiné hmotné požitky. 
 
b) Pořadatel akce, který získal záštitu, je povinen uvést na všech propagačních materiálech 
     k akci (vstupenky, pozvánky, plakáty, reklamy, internetové prezentace apod.), že akce se 
     koná pod záštitou starosty MČ Praha 9. 
 
5. MEDAILE ZA ZÁSLUHY O MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 9 
 
5.1.  Udělování medaile Za zásluhy o MČ Praha 9 
 
MČ Praha 9 uděluje medaili Za zásluhy o MČ Praha 9 (dále jen medaile) jako morální 
ocenění zpravidla příslušníkům integrovaného záchranného systému nebo občanům MČ za 
významné počiny zejména v oblasti zajištění bezpečnosti občanů MČ, záchrany jejich životů, 
zdraví a majetku ale i v oblasti kulturní, sportovní, sociální, vzdělávací  apod.  
  
5. 2 Návrh na udělení medaile 
 
Návrh na udělení ceny MČ mohou podávat členové Zastupitelstva MČ Praha 9, občané pak 
jejich prostřednictvím. 
 
Medaile je udělována na základě písemného návrhu, který je prostřednictvím starosty 
předložen k projednání Radě MČ Praha 9.  
 
5. 3 Udělení medaile 
 
a) Medaili předává starosta MČ Praha 9 na slavnostním zasedání vždy k 4. květnu, 

u příležitosti dne svatého Floriána, patrona hasičů. Výjimečně i při jiné slavnostní 
příležitosti. 

 
b) Vyznamenaný obdrží pamětní listinu o udělení medaile, která je opatřena 
    symboly MČ a výtvarné dílo. Kopie listiny bude uložena v archivu. 
    Udělení medaile se dále zaznamenává do Pamětní knihy MČ Praha 9.  
 
5. 4 Odnětí medaile 
 
Medaile může být Radou MČ Praha 9 odňata tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo 
skutečnosti, na základě kterých by k udělení medaile nedošlo. 
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