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Tisková zpráva
Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 pokračuje hlavní líčení

ve věci veřejného spálení vlajky Evropské unie

Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 pokračuje u Obvodního soudu pro Prahu 1 druhým jednacím
dnem hlavní líčení s tajemníkem občanského sdružení Dělnická mládež Jakubem Svobodou, jehož
obžaloba viní z toho, že na demonstraci Dělnické strany sociální spravedlnosti v březnu letošního
roku na na Jungmannově náměstí v Praze 1 veřejně spálil vlajku Evropské unie. Za tento skutek,
kvalifikovaný jako výtržnictví, mu hrozí až dva roky vězení.

Obhájce obviněného aktivisty, brněnský advokát Mgr. Robert Cholenský, Ph.D., takové hod-
nocení odmítá. „Veřejné spálení vlajky je v demokratických zemích běžným způsobem vyjádření
politického názoru,“ říká Cholenský, „a posuzovat jednání mého klienta v jedné řadě například
s řáděním fotbalových fanoušků na stadionech je naprostým neporozuměním významu a dosahu
svobody projevu. Spálení vlajky Evropské unie je legitimní politické gesto a přípustná forma veřej-
ného vyjádření nesouhlasu s politikou Unie, na něž má každý občan nezadatelné právo. Můžeme
s tím, co pan Svoboda na demonstraci udělal, nesouhlasit, můžeme mít na evropské instituce jiný
názor, ale v žádném případě bychom jej za to neměli kriminalisovat.“

V přípravném řízení byl řešen především právní status vlajky Evropské unie. Policie se sna-
žila získat odborné vyjádření potvrzující, že se jedná o státní symbol, avšak neuspěla: mise Unie
v České republice se odmítla vyjádřit a posudek Úřadu vlády vyzněl ve prospěch obviněného. Modrá
vlajka se dvanácti žlutými hvězdami není státním symbolem a nepožívá v České republice zvláštní
ochrany, srovnatelné s ochranou státní vlajky.

Při čtvrtečním hlavním líčení by měli být soudem vyslechnuti oznamovatelé, aktivisté hnutí
Antifa. Hlavní líčení se koná u Obvodního soudu pro Prahu 1 na Ovocném trhu v Praze 1, v jednací
síni č. 126, I. patro, začátek ve 13.00 hod.
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