
Město Český Krumlov 
PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ LOGA MĚSTA 

 
Čl. 1  

Základní ustanovení 
 
1. Město Český Krumlov užívá své logo. 
 
2. Popis loga města: 
 
Symbol je tvořen třemi lomenými oblouky, evokující tři krumlovské vstupní brány, v širším 
smyslu lze motiv chápat i jako siluety domů. Ty jsou usazeny na zakřivenou základnu, 
která metaforicky odkazuje na meandr řeky Vltavy, anebo také na zvlněný charakter terénu, 
na němž je město postaveno.  
 
Celková kompozice může také připomínat stylizovanou královskou korunu, což lze vnímat 
jako odkaz na historický význam města, v němž měl své državy císařský rod Habsburků         
a řada významných aristokratů. 
 
Text Český Krumlov / město Český Krumlov je vysázen písmem Solpera Book, vytvořeným 
Janem Solperou. Písmo bylo použito pro text v logu a je zároveň korporátním písmem města 
Český Krumlov.  
 
Autorem loga je Mgr. Zbyněk Srb, Grafické studio DESOX České Budějovice. 
 
3. Logo města bylo ve třech vyobrazeních zapsáno jako ochranná známka u Úřadu 
průmyslového vlastnictví dne 27.6.2007 - čísla zápisu 291073, 291074, 291075.  
   
 

Čl. 2 
Užívání loga města 

 
1. Logo města (dále také jen „logo") mohou bez projednání v Radě města Český Krumlov 
(dále jen „Rada 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 za podmínek dále uvedených. 
 
3. Logo města nesmí být užíváno v jiné podobě ani jiným způsobem než je stanoveno 
v manuálu. Grafická podoba loga města je uvedena v příloze č. 1. 
 
4. Grafický návrh s užitím loga města bude ještě před konečným užitím předložen 
ke kontrole oddělení kancelář starosty Městského úřadu Český Krumlov (dále jen „oddělení 
kancelář starosty“). 

 
 
 
 



Čl. 3  
Podmínky udělování souhlasu s užíváním loga města 

 
1. Souhlas k užití loga města uděluje Rada města na základě písemné žádosti, kterou 
žadatelé předkládají radě města prostřednictvím oddělení kancelář starosty. 
 
2. Žádost musí obsahovat: 

- identifikaci žadatele 
- odůvodnění žádosti o povolení užití loga 
- závazek žadatele dodržovat tato pravidla 

 
3. Souhlas s užíváním loga za účelem pozitivní prezentace a propagace města v tištěné nebo 
elektronické formě se poskytuje bezúplatně. 
 
4. Souhlas s užíváním loga pro komerční účely – vyobrazení na produktech nebo výrobcích 
určených k prodeji - se poskytuje za úplatu, a to za jednorázovou částku:  
         

Na 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 
 
6. 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 při nedodržení podmínek stanovených těmito pravidly.  
 
7. V případě bezúplatného poskytnutí loga se žadatel písemně zaváže, že nebude logo užívat 
na produktech nebo výrobcích určených k prodeji. Smluvní pokuta při nedodržení této 
podmínky je stanovena ve výši 150 % sazby uvedené v čl. 3 bod 4. 
 
8. V případě zájmu města o výrobek žadatele s logem města může být souhlas s užíváním 
loga poskytnut i za podmínky, že žadatel poskytne městu výrobky v hodnotě odpovídající 
shora uvedené úplatě.  
 
9. Souhlas s úplatným užitím loga města se uděluje na dobu určitou – 2 roky. 
 
10. Rada města si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky užití loga. 
 
11. O udělení, resp. neudělení souhlasu s užíváním loga města je žadatel vyrozuměn písemně 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 
 
12. Uživatelé jsou povinni zabránit znevážení loga města. 
 
 

Čl. 4  
Sankce 

 
Porušení práv vlastníka ochranné známky lze postihovat podle zvláštních  právních předpisů. 
 



Čl. 5  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Evidenci jednotlivých užití loga města vede oddělení kancelář starosty. 
 
2.  Město Český Krumlov je plátcem DPH od 1. dubna 2009. 
 
3. Tímto se ruší pravidla užívání loga města Český Krumlov schválená Radou města 
31. března 2008 usnesením č. 189/12/2008. 
 
4. Tato pravidla byla schválena radou města dne 1. 6. 2009 a nabývají účinnosti dnem 
schválení. 



 
Příloha 1 

Logo města Český Krumlov 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


