
Pravidla pro užívání symbolů města Holic 

 

Rada města Holic (dále jen „rada města“) na své schůzi dne 12. července 2021 usnesením č. 198/2021 

schválila tato Pravidla pro užívání symbolů města Holic (dále jen „pravidla“).  

 

Čl. I 

Úvod 

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

užívá město Holice městské symboly. Tato pravidla stanoví jednotné podmínky pro užívání městských 

symbolů, a to jak symbolů hlavních, tak i symbolů doplňujících. 

 

Čl. II 

Hlavní městské symboly 

Hlavními symboly města Holic (dále jen „město“) jsou znak města a vlajka města. 

1. Znak města 

1.1. Znak města udělil městu v 15. století patrně Neptalim z Frimburka. Kodifikaci původního 

historického znaku města schválilo Zastupitelstvo města Holic usnesením č. 288/2002 dne    

25. února 2002. 

1.2. Znak města tvoří zlato-modře polcený štít, v jehož pravém poli vyniká ze spodního okraje 

stříbrná kvádrovaná studna s dřevěným okovem přirozené barvy. Vlevo vyniká z levého okraje 

štítu na černé skále stříbrná kvádrovaná budova s černými dveřmi a třemi okny a červenou 

valbovou střechou s jednou viditelnou zlatou makovicí, z níž vyrůstá stříbrná kvádrovaná věž 

s jedním černým oknem, červenou valbovou střechou a dvěma zlatými makovicemi. 

1.3. Grafické vyobrazení znaku je uvedeno v příloze č. 1 těchto pravidel. 

2. Vlajka města 

2.1. Vlajka města byla udělena městu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky dne 14. května 2002. 

2.2. Vlajku města tvoří žluto-modře šikmo dělený list. Ve žlutém poli šikmý černý pruh vycházející 

ze sedmé osminy žerďového okraje do sedmé osminy horního okraje listu. V modrém poli 

šikmý bílý pruh vycházející z druhé osminy dolního okraje do druhé osminy vlajícího okraje 

listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

2.3. Zastupitelstvo města Holic schválilo výtvarnou podobu vlajky města usnesením č. 287/2002 

dne 25. února 2002. Autorem zastupitelstvem upraveného návrhu je pan Zdeněk Bláha. 

2.4. Výtvarné vyobrazení vlajky města je uvedeno v příloze č. 2 těchto pravidel.  

 

Čl. III 

Doplňující městské symboly 

Doplňujícími symboly jsou barvy města, závěsný odznak starosty a logotyp (logo) města. 



1. Barvy města 

Barvy města jsou dané historickým vývojem a jsou odvozeny od znaku města.  Barvami města Holic 

jsou žlutá (zlatá) a modrá v uvedeném pořadí.  

2. Závěsný odznak starosty 

2.1. Závěsný odznak starosty tvoří kulatý odznak, na kterém je uprostřed vyobrazen velký státní 

znak a po obvodu je opatřen slovy Česká republika, a trojbarevná stuha ve státních barvách – 

bílé, červené a modré v uvedeném pořadí.1  

2.2. Podoba závěsného odznaku starosty města je uvedena v příloze č. 3 těchto pravidel. 

3. Logo a logotyp města 

3.1. Jedná se o grafický vizuál města Holic. Vychází z historie a historických souvislostí města, 

zároveň ho posouvá do 21. stolení svou moderností. Není náhradou stávajících městských 

symbolů, ale vychází z nich. 

3.2. Logo a logotyp tvoří soubor prvků (erby, logotyp, fonty, ikony a claimy) s jednotným vizuálním 

stylem, který je nedílnou součástí propagační a prezentační strategie města. 

3.3. Podoba loga, logotypu a logo manuál jsou uvedeny v příloze č. 4 těchto pravidel. 

 

Čl. IV 

Užívání městských symbolů 

1. Znak města 

1.1. Znak města může být použit pouze v přesném ztvárnění uvedeném v příloze č. 1 (grafické 

vyobrazení znaku) těchto pravidel. 

1.2. Znak města mohou na základě zákona2 užívat město a jím zřízené nebo založené organizační 

složky nebo městem zřízené právnické osoby. 

1.3. Ostatní fyzické a právnické osoby mohou znak města užívat jen se souhlasem rady města.  

2. Vlajka Města 

2.1. Slavnostní vyšívaná vlajka města je umístěna v kanceláři starosty města. Užívá se při 

oficiálních, reprezentačních, slavnostních, kulturních, sportovních a jiných významných 

příležitostech města. 

2.2. Užívání vlajky města je možné bez předchozího souhlasu orgánů města3. 

3. Barvy města 

Užívání barev města nesmí znevažovat jejich účel, jinak není nijak omezeno. 

4. Závěsný odznak starosty 

Závěsný odznak má právo užívat starosta města a na základě rozhodnutí rady města také jiný člen 

zastupitelstva města nebo tajemník městského úřadu. Závěsný odznak se používá při významných 

příležitostech a občanských obřadech, kterými jsou zejména svatební obřady, vítání občánků nebo 

významné návštěvy města. 

                                                           
1 § 3 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky 
2 § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
3 § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 



5. Logo a logotyp města 

5.1. Logo a logotyp města je užíván zejména k propagaci města, a to především v souvislosti s 

kulturními, sportovními, sociálními, volnočasovými a dalšími aktivitami či projekty.  

5.2. Logo a logotyp města mohou na základě těchto pravidel a v souladu s nimi bezplatně užívat: 

a) město a jím zřízené nebo založené organizační složky nebo městem zřízené právnické 

osoby, 

b) právnické a fyzické osoby, kterým byla poskytnuta záštita města, starosty nebo 

místostarosty, a to za účelem prezentace města v rámci akce, na kterou byla záštita 

poskytnuta, 

c) právnické a fyzické osoby, které uzavřely s městem smlouvu o poskytování programové 

nebo individuální dotace, a to za účelem prezentace města jako poskytovatele dotace na 

základě a v souvislosti s plněním smlouvy, 

d) právnické a fyzické osoby, které uzavřely s městem jinou smlouvu než uvedenou v písm. 

c) tohoto odstavce, a možnost užití znaku města byla v této smlouvě výslovně dohodnuta, 

e) právnické a fyzické osoby, které uzavřely smlouvu o poskytnutí programové dotace s 

Dobrovolným svazkem obcí Holicka, se sídlem Holubova 1, PSČ 534 01, Holice,                

IČ: 70963355, jejímž členem je město, a to v souvislosti s činností, na kterou byla dotace 

poskytnuta, 

f) oddíly či jednotlivci reprezentující Holice v soutěžích (např. na sportovních předmětech, 

dresech sportovců, oblečení, propagačních a tiskových materiálech). 

5.3. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat logo a logotyp města po předchozím 

souhlasu rady města všude tam, kde je to důstojné a vhodným způsobem reprezentující a 

propagující město, a to především v souvislosti s kulturními, sportovními, sociálními, 

volnočasovými a dalšími aktivitami či projekty. 

5.4. Město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby a dále subjekty, 

jejichž aktivity jsou podporovány městem či jeho organizacemi a také ostatní subjekty, jimž byl 

udělen souhlas k užívání loga a logotypu jsou povinny město řádně propagovat, a to mimo jiné 

správným užitím loga a logotypu města podle přílohy č. 4 (logo manuál) ve svých tiskových, 

propagačních a jiných materiálech. 

 

Čl. V 

Podání žádosti a podmínky udělování souhlasu s užíváním znaku, loga  

a logotypu (dále jen „symbolů města“) 

1. Souhlas k užití symbolů města se stanovením podmínek užití (např. způsob nebo konkrétní účel 

využití) uděluje rada města na základě písemné žádosti.  

2. Souhlas k užití symbolů města se vztahuje pouze k užití ke konkrétnímu účelu. 

3. Na vydání souhlasu není právní nárok. 

4. Subjekt, který užívá symboly města je povinen na výzvu města poskytnout vzorový materiál, na 

kterém se znak, logo nebo logotyp nachází. 

5. Žádost o udělení souhlasu s užíváním symbolů města (dále jen „žádost o souhlas“) podávají fyzické 

a právnické osoby prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 5 těchto pravidel. Žádost je 



možné podat v listinné nebo v elektronické podobě prostřednictvím podatelny Městského úřadu 

Holice nebo zasláním do datové schránky města z datové schránky žadatele. 

6. Udělení, resp. neudělení souhlasu s užíváním symbolů města je žadatel vyrozuměn písemně nebo 

jiným vhodným způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

7. Uživatel je povinen zabránit znevážení symbolů města. 

8. Rada města, rozhodne o odnětí uděleného souhlasu, v případě, že symboly města jsou užívány v 

rozporu s těmto pravidly nebo uděleným souhlasem. 

9. Osoba, která znak města úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží, dopouští se přestupku na 

úseku všeobecné vnitřní správy.4 

 

Čl. VI 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Všichni uživatelé symbolů jsou povinni zajistit, aby symboly města byly užívány v souladu s těmito 

pravidly, jen vhodným a důstojným způsobem, a aby nedošlo k jejich poškození, zneuctění a 

znevážení. 

2. Symboly města nesmí být užívány v jiné podobě než v podobě stanovené těmito pravidly. 

3. Evidenci jednotlivých užití symbolů města vede městský úřad. 

4. Součástí těchto pravidel jsou přílohy: 

4.1. Vyobrazení znaku města (příloha č. 1).  

4.2. Vyobrazení vlajky města (příloha č. 2). 

4.3. Podoba závěsného odznaku starosty města (příloha č. 3). 

4.4. Logo, logotyp a logo manuál města (příloha č. 4). 

4.5. Žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku města nebo loga a logotypu města (příloha č. 5). 

5. Tato pravidla byla schválena Radou města Holic dne 12. července 2021 usnesením č. 198/2021. 

 

 

 

 

Mgr. Ondřej Výborný v.r.     Petr Kačer v.r. 

starosta města        místostarosta města 

 

 

                                                           
4 § 3 zákona č. 251/2016, o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 


