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M Ě S T O  M N I C H O V O  H R A D I Š T Ě  

 

 
 
 

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY  

MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ 
vydané na základě usnesení Rady města Mnichovo Hradiště č. 565 ze dne 30.11.2015 

 

Čl. I  
Základní ustanovení  

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

2. Tato pravidla stanoví jednotné podmínky pro užívání znaku a vlajky města Mnichovo Hradiště. 
 

3. Znak města Mnichovo Hradiště má tuto podobu: Na červeném štítě dvě zkřížené opatské 
berly zlaté barvy, hlavicemi nahoru a závity odvrácenými ven. Klenotem je zlatá mitra se 
stuhami rozloženými nad štítem po obou stranách. 

 
4.   Vlajka města Mnichovo Hradiště má tuto podobu: List tvoří červený žerďový pruh široký jednu 

třetinu délky listu a pět vodorovných pruhů střídavě červených a bílých. Na žerďovém je pruhu 
žlutý ondřejský kříž s rameny vycházejícími z horního a dolního červeného pruhu. Poměr šířky 
k délce listu je 2:3. 
Červená a žlutá barva odpovídají barvám městského znaku. Bílé pruhy odkazují na  erb rodu 
Budovců z Budova, k němuž se město hlásí. Ondřejský kříž tvarově připomíná  zkřížené 
opatské berly. 
Městu Mnichovo Hradiště byl udělen prapor Parlamentem České republiky dne 6.12.1999. 
 

Čl. II  
Užívání znaku a vlajky m ěsta Mnichovo Hradišt ě 

1. Znak města Mnichovo Hradiště (dále jen „znak“) mohou bez projednání v Radě města 
Mnichovo Hradiště užívat Město Mnichovo Hradiště a jím zřízené organizační složky nebo jím 
zřízené či založené právnické osoby, a to bezplatně. 
 

2. S vyloučením užití znaku ke komerčním účelům, mohou znak bez zvláštního souhlasu Rady 
města Mnichovo Hradiště a bez poplatku používat také všechny školy a školská zařízení 
sídlící na území města Mnichovo Hradiště. 
 

3. V případě užití znaku jiným subjektem v zájmu města Mnichovo Hradiště, např. při prezentaci 
a propagaci města, na základě objednávky města nebo smlouvy uzavřené s městem,  je toto 
považováno za použití znaku Městem Mnichovo Hradiště a tudíž bez zvláštního souhlasu 
Rady města Mnichovo Hradiště a bez poplatku. 
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4. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat znaku pouze po předchozím písemném 
souhlasu rady města a za úplatu. 

 
5. Znak města lze užívat zpravidla: 

a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů,  
b) k vnějšímu označení budov nebo místností,  
c) na orientačních a propagačních tabulích,  
d) na slavnostních, pamětních a prezentačních tiscích a publikacích,  
e) na upomínkových předmětech. 

6. Vlajku města Mnichovo Hradiště vyvěšuje městský úřad při státních svátcích, výročích města, 
významných návštěvách, společenských, kulturních, sportovních a dalších akcích. Jestliže se 
vyvěšuje zároveň státní vlajka, řídí se její umístění zvláštními předpisy; státní vlajka se umístí 
vždy na nejčestnější místo. 
 

7. Vlajku města Mnichovo Hradiště (dále jen „vlajka“) mohou fyzické i právnické osoby užívat bez 
souhlasu rady města a bezplatně. 

8. Znak a vlajka města Mnichovo Hradiště nesmí být užívány v jiné podobě než v podobě 
stanovené v čl. 1. Uživatel je povinen zajistit, aby znak a vlajka byly použity v daném 
grafickém znázornění, ve správném barevném provedení a je povinen zabránit jejich 
deformaci a znevážení. 

9. Grafická podoba znaku a vlajky města Mnichovo Hradiště je uvedena v příloze č. 2 těchto 
pravidel. 

 

Čl. III 
Podmínky ud ělování souhlasu s užíváním znaku m ěsta Mnichovo Hradišt ě 

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

předkládá Radě města Mnichovo Hradiště prostřednictvím Odboru správní činnosti a 
živnostenský úřad. Žádost musí obsahovat: 
-         identifikaci žadatele 
-         odůvodnění žádosti o povolení užití znaku  
-         způsob užití znaku  
-         grafický návrh uplatnění znaku. 
Žadatel může požádat o udělení souhlasu prostřednictvím formuláře Žádost o souhlas s užitím 
znaku města Mnichovo Hradiště, který tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel, popř. volnou formou s 
uvedením všech výše uvedených náležitostí.  

2. Souhlas s užíváním znaku ke komerčním účelům se poskytuje za úplatu, a to za jednorázovou 
paušální částku 2 000,- Kč včetně DPH. Tato částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení 
písemného souhlasu Rady města. V případě nedodržení lhůty splatnosti si rada města 
vyhrazuje právo udělený souhlas odvolat. Rada města může na základě posouzení důvodů 
užití znaku města Mnichovo Hradiště platbu za užití prominout. Tuto skutečnost sdělí uživateli 
v písemném souhlasu k užití.  

3. Žadatel může úhradu poplatku za užívání znaku provést v hotovosti v pokladně Městského 
úřadu v Mnichově Hradišti nebo převodem na bankovní účet Města Mnichovo Hradiště č. ú.: 
19-2627181/0100, vedený u Komerční banky, a. s. 
Platby hrazené prostřednictvím výše uvedeného účtu města, jsou platbami, kdy se na 
zveřejněném výpisu uvádějí tyto údaje:  
zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-
li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, 
byly-li plátcem uvedeny. 

4. Souhlas s užitím znaku se uděluje na dobu 1 roku. 

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



Čj.: MH-OVV/11507/2015 
JID: 34365/2015/MH 

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

7. Uživatel je povinen zabránit znevážení znaku nebo vlajky města Mnichovo Hradiště. 

  

Čl. IV 
Sankce  

Porušení povinností stanovených těmito pravidly lze postihovat podle zvláštních právních předpisů, a 
to podle § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. V 
Závěrečná ustanovení 

Tato pravidla byla schválena Radou města Mnichovo Hradiště dne 30.11.2015  usnesením č.  
a nabývají účinnosti dnem 01.12.2015.  

 
V Mnichově Hradišti dne 23.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v. r.   
starosta města                                                                                 
 

 

 

 

 

Příloha č.1 – vzor Žádost o souhlas s užitím znaku města Mnichovo Hradiště 
Příloha č. 2 – grafické znázornění znaku a vlajky města Mnichovo Hradiště 
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PŘÍLOHA Č. 1 
 

 
ŽÁDOST 

o udělení souhlasu s užitím znaku m ěsta Mnichovo Hradišt ě 
 
 
 
Název fyzické / právnické osoby:   

Místo podnikání/sídlo: (adresa)   

IČ:  
 
Odpov ědná osoba:   

Telefonní spojení:   

E-mail:   

 
Stru čná charakteristika použití znaku  
(jako p řílohu p řipojte grafický návrh uplatn ění znaku)  
 

 

Požadovaný formát:   

 
Datum:   Podpis:    

 
 

     
 
 
 
 
 
 
Podmínky povolení použití znaku: 
1. Znak bude dodán v elektronické nebo papírové podobě s přesným popisem propozic. 
2. Fyzická/právnická osoba se zavazuje použít znak pouze pro výše uvedené účely. 
3. Fyzická/právnická osoba se zavazuje vyobrazit znak přesně podle dodaných propozic (barva, písmo, poměry atd.) a podle    

schváleného grafického návrhu. 
4. Souhlas se všemi výše uvedenými body vyjadřuje oprávněná osoba svým podpisem 
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PŘÍLOHA Č. 2 
 
 

Grafické znázorn ění znaku a vlajky m ěsta Mnichovo Hradišt ě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak a vlajka m ěsta Mnichovo Hradišt ě nesmí být užívány v jiné podob ě než v podob ě stanovené v čl. 1 Pravidel pro 
užívání znaku a vlajky m ěsta Mnichovo Hradišt ě. Uživatel je povinen zajistit, aby znak a vlajka b yly použity v daném 
grafickém znázorn ění, ve správném barevném provedení a je povinen zab ránit jejich deformaci a znevážení. 


