
Pravidla pro užívání znaku města Český Brod 
 

Rada města Český Brod vydává tato Pravidla pro užívání znaku města Český Brod: 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

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

(2) Tato pravidla pro užívání znaku města Český Brod stanovují náležitosti pro užívání znaku 
města Český Brod. 

(3) Znak města Český Brod je graficky znázorněn v příloze těchto pravidel. 
 

Čl. 2 
Užívání znaku města 

(1) Zájemce o užití znaku města Český Brod, který má v úmyslu použít znak města Český Brod  
k propagaci či jinému účelu, je oprávněn znak města Český Brod použít pouze po předchozím 
souhlasu rady města Český Brod. 

(2) Bez výslovného souhlasu rady města Český Brod mohou znak města Český Brod používat 
pouze město Český Brod samo, orgány města, příspěvkové organizace zřízené městem Český 
Brod, organizace podporující město a organizace podporované městem formou příspěvků a 
grantů, za podmínky, že bude vždy dodrženo grafické vyobrazení znaku města.  

(3) Jiné subjekty, tj. ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města Český Brod jen se 
souhlasem rady města Český brod a za úplatu. 

(4) Souhlas s užíváním znaku města Český Brod se poskytuje za úplatu, a to jednorázovou 
paušální částku 1000 Kč. 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 zrušit.  

(5) Žádost o souhlas předkládá žadatel písemně prostřednictvím Odboru tajemníka, MěÚ Český 
Brod. Žádost musí obsahovat: identifikaci žadatele, účel, způsob a dobu užití znaku, a grafický 
návrh uplatnění znaku. 

(6) Odbor tajemníka předloží na nejbližší jednání rady města Český Brod žádost k jejímu 
projednání. O výsledku projednání je žadatel odborem tajemníka písemně vyrozuměn. 

(7) Rada města může na základě posouzení důvodů užití znaku města Český Brod platbu za užití 
prominout. Tuto skutečnost sdělí uživateli v písemném souhlasu k užití.  

(8) V odůvodněných a naléhavých případech je oprávněn rozhodnout o užití znaku města Český 
Brod pro nezbytně nutnou dobu starosta města. 

  
Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 
(1) Uživatel znaku města Český Brod je povinen dodržet specifikaci uvedenou v příloze č. 1  

a případné podmínky města Český Brod pro jeho užití a nedopustit, aby došlo ke zneužití 
znaku nebo dobrého jména města Český Brod. 

(2) Porušení povinností požádat o souhlas s užitím znaku města Český Brod nebo úmyslné 
poškození, zneužití nebo znevážení znaku města Český Brod je postižitelné jako přestupek (§ 
46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – se sankcí až 
do výše 30000 Kč nebo § 42 odst. 1 písm. a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů – se sankcí až do výše 3000 Kč). 

(3) Odbor tajemníka vede evidenci oprávněných uživatelů znaku města Český Brod. 
(4) Tato pravidla nabývají činnosti po schválení radou města Český Brod.  

 
V Českém Brodě, dne 2. 8. 2012 
 
     Otisk úředního razítka 
Bc. Jakub Nekolný v.r.                         Mgr. Pavel Janík v.r. 

Starosta         místostarosta 


