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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 UDĚLOVÁNÍ ZÁŠTITY  

MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ A JEHO PŘEDSTAVITELE 

vydané na základě usnesení Rady města Mnichovo Hradiště č. 566 ze dne 30.11.2015 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Záštita města je nejvyšší formou záštity a je především morální podporou projektu, její 
udělení nelze vymáhat. Poskytnutí záštity je čestnou záležitostí, ze které nevyplývá nárok na 
žádné finanční či materiální závazky. Představitelem města se pro účely těchto pravidel 
rozumí starosta města. 
 
Záštita města a jeho představitele je určena pro mimořádně významné a prospěšné 
společenské, kulturní, sportovní, vzdělávací, charitativní a jinak všeobecně prospěšné akce, 
které jsou konány na území obce. Tyto akce obohacují život města, zvyšují jeho prestiž nebo 
vedou k propagaci města a jsou v souladu se zájmy města Mnichovo Hradiště. 
 
Záštitou je možné podpořit i akce splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci 
konaných mimo území města Mnichovo Hradiště, pokud pořadatelé, resp. účastníci takové 
akce reprezentují město Mnichovo Hradiště. 
 
Podle těchto pravidel se rozlišují tyto druhy záštit: 

a) záštita města Mnichovo Hradiště 
b) záštita starosty města Mnichovo Hradiště 
 

Ten, kdo je oprávněn podle níže uvedených článků záštitu poskytnout, může rozhodnout i o 
jejím odejmutí, zejména vyjde-li najevo, že podpořená akce nesplňuje podmínky pro 
poskytnutí záštity. 
 
 

 
Čl. II 

Záštita města Mnichovo Hradiště 
 

Záštitu města Mnichovo Hradiště poskytuje Rada města Mnichovo Hradiště, a to zpravidla 
akcím, které svým rozsahem, obsahem nebo podpořeným cílem nejvýrazněji podporují 
zájmy prosazované městem Mnichovo Hradiště nebo jsou spojeny s významnou 
reprezentací města mimo jeho území. Spolu se záštitou je pořadateli akce bezúplatně 
uděleno právo k užití znaku města při propagaci a konání akce. Poskytnutí záštity může být 
užitím znaku města při propagaci a konání akce podmíněno. Ve prospěch akce může být 
mezi jejím organizátorem a městem či městem zřizovanými organizacemi sjednáno 
poskytnutí dalších služeb. O druhu a rozsahu těchto služeb, jako i o tom, zda budou 
poskytnuty za úplatu nebo bezúplatně, rozhoduje rada města na základě požadavků a 
důvodů uvedených v žádosti, která tvoří přílohu těchto pravidel. 
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Čl. III 

Záštita starosty města Mnichovo Hradiště 
 

Starosta města může poskytnout záštitu starosty města Mnichovo Hradiště významným 
společenským, kulturním, sportovním, vzdělávacím, charitativním a jinak všeobecně 
prospěšným akcím konaným především na území města, popř. může záštitou podpořit účast 
jednotlivců či skupin reprezentujících město Mnichovo Hradiště na významných akcích 
konaných mimo jeho území. Spolu se záštitou je pořadateli akce zpravidla uděleno právo 
k užití znaku města při propagaci a konání akce. Poskytnutí záštity může být užitím znaku 
města při propagaci a konání akce podmíněno. 

 
 

Čl. IV 
Postup přijímání žádostí o záštitu 

 
Žadatel o záštitu podá žádost na formuláři Žádost o poskytnutí záštity, který tvoří přílohu č. 1 
těchto pravidel, popř. volnou formou s uvedením všech podstatných náležitostí vyplývajících 
z formuláře žádosti. Vyplněná a podepsaná žádost se předkládá radě města prostřednictvím 
Odboru kanceláře vedoucího úřadu. O poskytnutí záštity města rozhoduje rada města, o 
záštitě starosty města rozhoduje starosta města. 

 
 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato pravidla byla schválena Radou města Mnichovo hradiště dne 30.11.2015  usnesením 
č.566  a nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2015.  

 
V Mnichově Hradišti dne 30.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v. r.   
starosta města                                                                                 
 

 

 

Příloha č.1 – vzor žádosti o poskytnutí záštity 
Příloha č. 2 – vzor záštity města Mnichovo Hradiště 
Příloha č. 3 – vzor záštity starosty města Mnichovo Hradiště 
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PŘÍLOHA Č. 1 
  

 
 
 
 
 
 
 

Žádost o poskytnutí záštity 
 
Žadatel 
Jméno a příjmení, datum narození nebo IČ (fyzická osoba/fyzická osoba podnikající)/Název a IČ 
(právnická osoba) 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Adresa/Sídlo:  ..........................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Kontaktní osoba:  .....................................................................................................................................  

Telefon:  ............................................... E-mail:   
 
Název akce 

 .................................................................................................................................................................  
 
Termín konání akce 

 .................................................................................................................................................................  
 
Místo konání akce 
 .................................................................................................................................................................  
 
Popis akce 
(typ akce/aktivity – např. společenská, kulturní, sportovní, charitativní apod., termín konání akce nebo zahájení dlouhodobějších 
aktivit, obsah, organizátor, zdůvodnění žádosti o poskytnutí záštity, přínos pro město apod.) 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
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Požadavky ve vztahu k poskytovateli záštity (účast při zahájení či ukončení akce apod.) 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
 

Předpokládané nároky ve vztahu k městu či jeho organizacím související s organizačním 
zabezpečením akce 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
 

Specifikujte způsob užití/užívání znaku (např. plakáty, propagační materiály, webové stránky 
atd.) 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Prohlášení žadatele 

Níže podepsaný žadatel bere na vědomí, že na poskytnutí záštity není právní nárok. Poskytnutí záštity 
je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jinou spoluúčast města, pokud není výslovně 
příslušným orgánem města rozhodnuto nebo právním předpisem města stanoveno jinak. Její 
poskytnutí bývá zpravidla doprovázeno povinností žadatele propagovat akci pomocí znaku města. 
Dále bere žadatel na vědomí, že v odůvodněných případech může být záštita odejmuta. 
 
V  ......................................................... dne   
 
Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele 
 
 .................................................................................................................................................................  
 
 
Informace pro žadatele 
 
1. Vyplněnou žádost lze v elektronické podobě nebo písemně zaslat na adresu: Město Mnichovo Hradiště, podatelna, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
2. V případě, že se akce koná na veřejném prostranství a při její přípravě a realizaci je nutná součinnost  

s příslušnými odbory města, dovolujeme si odkázat na Obecně závaznou vyhlášku 1/2014, o místních poplatcích. Právní 
předpisy (vyhlášky a nařízení) 

3. Užívání znaku je vyhrazeno pro slavnostní a oficiální listiny a tiskoviny vydávané jménem města, jeho volených zástupců a 
úředních orgánů, a prestižní akce pořádané přímo městem. Souhlas k užití znaku města třetími subjekty uděluje na základě 
§ 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) rada města na základě žádosti subjektu nebo na základě 
této žádosti. Komerční užití znaku města je zpoplatněno dle Pravidel užívání znaku a vlajky města Mnichovo Hradiště. 
 



Čj.: MH-OVV/11508/2015 
JID: 34367/2015/MH 

 

PŘÍLOHA Č. 2 
   

 

	
	
	
	

Město	Mnichovo	Hradiště		
	

přebírá	
	

ZÁŠTITU	
	

nad	
	

(NÁZEV	AKCE),	
	

která	se	uskuteční	(datum	akce)	v	Mnichově	Hradišti		
	

	
	

	
	

(podpis	starosty)	
	

	
(jméno	a	příjmení	starosty)	

	
	
	
	

V	Mnichově	Hradišti	dne		
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PŘÍLOHA Č. 3 
 
 
 

	
	
	
	

starosta	města	Mnichova	Hradiště		
	

přebírá	
	

ZÁŠTITU	
	

nad	
	

(NÁZEV	AKCE),	
	

která	se	uskuteční	(datum	akce)	v	Mnichově	Hradišti		
	

	
	

	
	

(podpis	starosty)	
	

	
(jméno	a	příjmení	starosty)	

	
	
	
	

V	Mnichově	Hradišti	dne		


