
Město Český Krumlov  
PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY MĚSTA  

 
Čl. 1 Základní ustanovení 

 
1. Na základě § 34a zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

užívá město Český Krumlov znak a vlajku. 

2.  
a) Popis velkého městského znaku: 

V modrém štítu stříbrná kvádrovaná hradba se sedmi stínkami a s prázdnou branou s vytaženou 
mříží přirozené barvy, za ní dvě stříbrné hranolové věže (se dvěma viditelnými stranami) s okny a 
červenými sedlovými střechami se zlatými makovicemi. Mezi nimi stříbrný štítek, v něm tři 
slétající se černí rozkřídlení havrani držící v zobácích ve středu červenou růži se zlatým 
semeníkem a zelenými kališními lístky. Na horním okraji štítu turnajský helm s korunou, 
klenotem červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky, přikrývadla 
červeno-stříbrná a modro-stříbrná. 

 
b) Popis malého městského znaku: 

V modrém štítu stříbrná kvádrovaná hradba se sedmi stínkami a s prázdnou branou s vytaženou 
mříži přirozené barvy, za ní dvě stříbrné hranolové věže (se dvěma viditelnými stranami) s okny a 
červenými sedlovými střechami se zlatými makovicemi. Mezi nimi stříbrný štítek, v něm tři 
slétající se černí rozkřídlení havrani držící v zobácích ve středu červenou růži se zlatým 
semeníkem a zelenými kališními lístky. 

  
3. Vlajka/prapor města má tuto podobu: 

List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a modrý, v poměru 1:4:1. Uprostřed bílého pruhu 
červená růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky. Průměr růže je jedna polovina 
šířky listu. Poměr šířky k délce listu praporu je 2:3. 

 
 

ČI. 2 Užívání znaku a vlajky města 
 
1. Znak města (dále také jen „znak") mohou bez projednání v Radě města užívat město 

Český Krumlov a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, a to bezplatně. 

2. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat znaku města pouze po předchozím písemném 
souhlasu Rady města Český Krumlov (dále jen „Rada města") zpravidla za úplatu. 

3. Vlajku města mohou fyzické i právnické osoby užívat bez souhlasu Rady města a bezplatně. 

4. Znak ani vlajka města nesmí být užívány v jiné podobě než v podobě stanovené v čl. 1. Grafická 
podoba znaku a vlajky města je uvedena v příloze č. 1 těchto pravidel. 

 
ČI. 3 Podmínky udělování souhlasu s užíváním znaku města 

 
1. Souhlas k užití znaku města uděluje Rada města na základě písemné žádosti, kterou žadatelé 

předkládají Radě města prostřednictvím Městského úřadu, kanceláře starosty. 

2. Žádost musí obsahovat: 
- identifikaci žadatele 
- odůvodnění žádosti o povolení užití znaku 
- způsob užití znaku 
- grafický návrh uplatnění znaku 



3. Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, a to jednorázovou částku za produkt s prodejní 
cenou: 

- do 100 Kč/ks   2 000 Kč + DPH 
- do 500 Kč/ks   5 000 Kč + DPH 
- od 501 Kč/ks   10 000 Kč + DPH 

4. Tato částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemného souhlasu Rady města. Platba 
proběhne na základě faktury, která bude plátci zaslána spolu s písemným souhlasem Rady města. 
V případě nedodržení lhůty splatnosti si Rada města vyhrazuje právo udělený souhlas odvolat. 

5. Rada města může na základě posouzení důvodů užití znaku města platbu za užití prominout. Tuto 
skutečnost sdělí uživateli v písemném souhlasu k užití. 

6. V případě zájmu o produkt žadatele se znakem města může být souhlas s užíváním znaku 
poskytnut i za podmínky, že žadatel poskytne městu výrobky v hodnotě odpovídající shora 
uvedené úplatě. 

7. Souhlas s užitím znaku města se uděluje na dobu určitou – 2 roky. 

8. Rada města si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky užití znaku. 

9. O udělení, resp. neudělení souhlasu s užíváním znaku města je žadatel vyrozuměn písemně 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

10. Uživatel je povinen zabránit znevážení znaku nebo vlajky města. 

 
ČI. 4 Sankce 

 
Porušení povinností stanovených těmito pravidly lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.  

 
 

ČI. 5 Ustanovení přechodná a závěrečná 
 
1. Evidenci jednotlivých užití znaku města vede Městský úřad, kancelář starosty. 

2. Město Český Krumlov je plátcem DPH od 1. dubna 2009. 

3. Tímto se ruší pravidla užívání znaku a vlajky města Český Krumlov schválená Radou města 
17. září 2007 usnesením č. 596/34/2007 

4. Tato pravidla byla schválena Radou města dne 1. 6. 2009 a nabývají účinnosti dnem schválení. 


