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PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ SYMBOLŮ MĚSTA ROŽNOV POD 

RADHOŠTĚM 

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

 

Tato směrnice upravuje užívání městských symbolů a logotypů. Tato pravidla pro užívání 

symbolů a logotypů města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „pravidla“), které na své 

schůzi dne 1.6.2016 usnesením číslo 1860/110 schválila Rada města Rožnov pod 

Radhoštěm (dále jen „rada města“). 

 

 

2. SYMBOLY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

(DÁLE JEN „MĚSTO“) JSOU: 

 

          Pro účely tohoto interního předpisu se rozumí:  

a) Znak města  

b) Vlajka města 

c) Znělka města 

d) Závěsný odznak starosty 

e) Logotyp a symbol 

 
 

3. ZNAK MĚSTA 

 

1) Znak byl udělen městu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky dne 17.5.1994. 

 

2) Znak města tvoří v červeném štítě stříbrná kvádrová hradba s pěti stínkami a 

černě prolomenou branou, na cimbuří je černý dvouocasý lev ve skoku se 

zlatou korunkou a zbrojí. 

 

 

3) Znak města může být použit pouze způsobem uvedeným v příloze č. 1 těchto 

pravidel. 

 

4) Znak města mohou dále na základě zákona užívat město a jím zřízené nebo 

založené organizační složky a právnické osoby. 

 

 

5) Znak města mohou dále těchto pravidel a v souladu s nimi bezplatně užívat 
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6) 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, 

 

7) 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 

 

 

8) právnické a fyzické osoby, které uzavřely s městem jinou smlouvu než uvedenou 

v písm. b) tohoto odstavce, a možnost užití znaku města byla v této smlouvě 

výslovně dohodnuta, 

 

9) právnické a fyzické osoby, které uzavřely smlouvu o poskytnutí programové 

dotace s dobrovolným svazkem obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se 

sídlem Masarykovo nám. 128, PSČ 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 

70238642, jejímž členem je město, a to v souvislosti s činností, na kterou byla 

dotace poskytnuta, 

 

 

10) oddíly či jednotlivci reprezentující Rožnov pod Radhoštěm v soutěžích (např. na  

sportovních předmětech a dresech sportovců). 

 

11) Ostatní fyzické a právnické osoby mohou znak města užívat jen se souhlasem 

rady města. Rada města může svou pravomoc k rozhodování o užívání znaku 

města svěřit zcela nebo zčásti starostovi města nebo Městskému úřadu Rožnov 

pod Radhoštěm (dále jen „orgán města, kterému byla radou města pravomoc o 

rozhodování o užívání znaku města svěřena“). 

 

 

12) Žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku města (dále jen „žádost o 

souhlas“) podávají fyzické a právnické osoby prostřednictvím formuláře 

uvedeného v příloze č. 2 těchto pravidel. Žádost se podává na odbor kanceláře 

starosty způsobem uvedeným v odst. 2.8 těchto pravidel. 

 

13) Žádost je možné podat v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 

podatelny Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm nebo zasláním do datové 

schránky města z datové schránky žadatele. 

 

 

14) Odbor kanceláře starosty zkontroluje formální správnost předložené žádosti. 

Pokud má žádost formální vady, zejména je neúplná, neobsahuje požadované 

přílohy, není opatřena žádným podpisem žadatele, nebo pokud je žádost 

nesrozumitelná, vyzve odbor kanceláře starosty nejpozději do 10 dnů od 

dodržení žádosti k odstranění těchto vad. Neodstraní-li žadatel vady ve lhůtě 

stanovené ve výzvě k odstranění vad, nebude žádost zařazena k dalšímu 

posouzení. 

 

15) Žádosti, které jsou po formální stránce bezvadné a srozumitelné, předloží odbor 

kanceláře starosty nejpozději do 30 dnů od doručení formálně bezvadné a 

srozumitelné žádosti k rozhodnutí radě města, popř. orgánu města, kterému 
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byla radou města pravomoc o rozhodování o užívání znaku města svěřena. O 

rozhodnutí vyrozumí žadatele odbor kanceláře starosty. 

 

 

16) Rada města, popř. orgán města, kterému byla radou města pravomoc o 

rozhodování o užívání znaku města svěřena, rozhodne o odnětí uděleného 

souhlasu, v případě, že znak města je užíván v rozporu s těmito pravidly nebo 

uděleným souhlasem. 

 

17) Osoba, která znak města úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží, 

dopouští se přestupku na úseku všeobecné správy. 

 

 

4. VLAJKA MĚSTA 

 

1) Vlajka města byla udělena městu předsedou Polanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky dne 17.5.1994. 

 

2) Vlajku města tvoří červený list s černým dvouocasým lvem se žlutou korunou a 

zbrojí ve střední části, v žerďové a vlající části okrajové svislé bílé pruhy v šířce 

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

 

 

3) Výtvarné vyobrazení vlajky města je uvedeno v příloze č. 3 těchto pravidel. 

 

4) Užívání vlajky města je možné bez předchozího souhlasu orgánů města. 

 

 

5) Slavnostní vyšívaná vlajka města je umístěna v kanceláři starosty města. Užívá 

se při oficiálních, reprezentačních, slavnostních, kulturních, sportovních a jiných 

významných příležitostech města. 

 

 

 

5. ZNĚLKA MĚSTA 

 

1) Hudební znělku vytvořil pro město na základě smlouvy o vytvoření díla a 

smlouvy licenční ze dne 24.3.2017 ve znění pozdějších dodatků pan Jiří Gužík. 

Znělka města je postavena na stylizované melodii valašské lidové písně 

Rožnove, Rožnove. Je komponována ve čtyřech verzích (zkrácené, plné a dvou 

středních). 

 

2) Znělku města užívá město a jím zřízené nebo založené organizační složky a 

právnické osoby. Znělka města se užívá při oficiálních, reprezentačních, 

slavnostních, kulturních, sportovních a jiných významných příležitostech, které 
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pořádá nebo spolupořádá město nebo jím zřízené nebo založené organizační 

složky a právnické osoby. 

 

 

3) Znělka města může být užita také na akcích, nad kterými převzalo město nebo 

starosta nebo místostarosta města záštitu. 

 

 

6. ZÁVĚSNÝ ODZNAK STAROSTY 

 

1) Závěsný odznak starosty tvoří kulatý odznak, na kterém je uprostřed vyobrazen 

velký státní znak a po obvodu je opatřen slovy Česká republika, a řetěz, jehož 

součástí je znak města Rožnov pod Radhoštěm. Podoba závěsného odznaku 

starosty města je uvedena v příloze č. 4. 

 

2) Závěsný odznak má právo užívat starosta města a na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu města také jiný člen zastupitelstva města nebo tajemník 

Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Závěsný odznak se používá při 

významných příležitostech a občanských obřadech, kterými jsou zejména 

svatební obřady, vítání občánků nebo významné návštěvy města. 

 

7. LOGOTYP A SYMBOL 

 

1) Rada města schválila dne 23.7.2021 uzavření smlouvy o dílo a licenční 

smlouvy č. 0063/2020/ODKS na jednotný vizuální styl města Rožnov pod 

Radhoštěm. Zhotovitel vytvořil autorské dílo: logo města Rožnov pod 

Radhoštěm a návrh celkové koncepce jednotného vizuálního stylu města 

Rožnov pod Radhoštěm. 

 

2) Zhotovitel vytvořil logotyp a kreativní symbol města Rožnov pod Radhoštěm.  

 

3) Logotyp města je originálně ztvárněný název města Rožnov pod Radhoštěm 

v jeho celém názvu a zkrácené verzi Rožnov, který neobsahuje žádný 

piktogram a může se používat v barvách dle grafického manuálu, což je barva 

modrotisková blue, folklórní pink, zeleň Green, Rožnov energie Red a Dušanův 

Azur.  

 

4) Dalším vizuálním prvkem v rámci identity města Rožnov pod Radhoštěm je 

kreativní symbol „R“, jehož střed slouží k průmětu různých grafických prvků. 

Používá se jako samostatný akcentační prvek vizuálního stylu např. na 

plakátech, pozvánkách, merch produktech určených pro reklamní účely města a 

lze s ním dále kreativně zacházet s ohledem na grafickou čistotu a kulturu. Se 

symbolem R se může pracovat v různých barevných variantách, které vycházejí 

z barevné škály vizuálního stylu města Rožnov pod Radhoštěm, který nám 

definuje barvy: barva modrotisková blue, folklórní pink, zeleň Green, Rožnov 

energie Red a Dušanův Azur. Symbol lze používat i v negativní variantě a užívá 

se výhradně v bílém logotypu na černé nebo barevné ploše. Je určen pro 
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inzertní užití a všude tam, kde technologické a jiné okolnosti vylučují 

plnobarevný tisk 

 

5) Logotyp a kreativní symbol města mohou na základě žádosti o udělení 

souhlasu s užíváním logotypu a kreativního symbolu města použít fyzické a 

právnické osoby. Tyto osoby mohou znak města užívat jen se souhlasem 

odboru kanceláře starosty. 

 

 

6) Žádost o udělení souhlasu s užíváním logotypu a kreativního symbolu města 

(dále jen „žádost o souhlas“) podávají fyzické a právnické osoby 

prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č.2 těchto pravidel. Žádost se 

podává na odbor kanceláře starosty způsobem uvedeným v odst. 7.7. těchto 

pravidel. 

 

7) Žádost je možné podat v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 

podatelny Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm nebo zasláním do datové 

schránky města z datové schránky žadatele. 

 

 

8) Odbor kanceláře starosty posoudí předloženou žádost a účel použití logotypu a 

kreativního symbolu. Pokud bude žádost po formální a věcné stránce 

bezvadná, udělí odbor kanceláře starosty žadateli souhlas s užitím a současně 

zašle elektronicky žadateli balíček s logotypy a kreativními symboly v barevných 

variantách. 

 

9) Žadatel, jemuž byl balíček s logotypy a kreativními symboly poskytnut je 

povinen do 10 dnů od obdržení balíčku zaslat k nahlédnutí konečnou formu 

použití logotypů a symbolů. 

 

 

 

 

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Všichni uživatelé symbolů jsou povinni zajistit, aby symboly 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 používány ke komerčním účelům. 

 

 

3) Tato pravidla nahrazují v plném rozsahu „Pravidla rady města Rožnov pod 

Radhoštěm pro užívání znaku a praporu města“ schválené Radou města 

Rožnov od Radhoštěm dne 22.11.2005 usnesením č.1041/42. 

 

4) Součástí těchto pravidel jsou přílohy  
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5) č.1 Vyobrazení znaku města 

 

6) č.2 Žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku města  

 

 

7) č.3 Vyobrazení vlajky města 

 

8) č.4 Podoba závěsného odznaku starosty města 

 

 

9) Tato pravidla byla schválena radou města Rožnov pod Radhoštěm dne ….. 

usnesením č. …. 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne …… 

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………    ………………………………….. 
Ing. Jiří Pavlica, starosta    Ing. Lenka Pavelková, tajemnice 
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9. PŘÍLOHY 

 

9.1 Příloha č. 1 k Pravidlům pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm  - znak 

 

1) Vyobrazení znaku města Rožnov pod Radhoštěm 

 

1) Znak – černobílé provedení. Pro užití v černobílém tisku nebo v případech, kdy nelze 

z objektivních příčin použít barevné provedení znaku. Negativní varianta znaku není povolena. 

 

 

 
2) Znak – základní barevné provedení 

 

 

 
3) Znak – varianta s doplňujícím textem 

 

 

 
4) Znak – s textem bez ochranné zóny. Použití znaku s textem bez ochranné zóny (tvořené konturou 

nebo plochou) není povoleno. Ochrannou zónou se rozumí volná plocha okolo znaku, kde není 

povoleno umísťovat žádný další text, členitou grafiku nebo fotografie. 
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5) Znak – použití na černém a tmavém pozadí. V případě nutnosti užití znaku na černém nebo 

tmavém pozadí lze použít variantu, kdy znak je orámován bílou konturou o síle min. 1,15 násobku 

kontury znaku. 

 

 

 
6) Použití znaku na členité podkladové ploše – při tisku na členitém pozadí rušícím celkové vyznění 

znaku je doporučeno použít znak s bílou konturou o síle min. 1,15 násobku kontury znaku. Je 

vhodné vyvarovat se použití znaku na extrémně členitém grafickém pozadí. Tato varianta není 

obecně doporučena. 
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9.2 Příloha č. 2 k Pravidlům pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm - žádost 

 

(2) Žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku města Rožnov pod Radhoštěm 

 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

odbor kanceláře starosty 

Masarykovo náměstí 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 

e- mail: podatelna@roznov.cz 

ID datové schránky: epqbwzr 

 
 

Žadatel/ka: 

 
fyzická osoba/právnická osoba: 

Titul, jméno a příjmení/název: …………………………………………………………………………….. 

Datum narození/IČO: …………………………………………………………..………………… 

Adresa trvalého pobytu/sídlo: ……………….……..……………………………………………………... 

Osoba oprávněná jednat za žadatele1:   ………………………..….……………………………………….. 

Kontaktní údaje: tel.: …………………………..………. 

e-mail: ………………….……………. 

Doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu/sídla: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
 

Zdůvodnění žádosti: 

Stručná charakteristika projektu nebo důvodu, pro který žadatel žádá o užití znaku města Rožnov pod 

Radhoštěm. Jako přílohu připojte návrh na grafické užití. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

1. Svým  podpisem  potvrzuji,  že  jsem  se  seznámil/a  s Pravidly  pro  užívání  symbolů  města  Rožnov pod 

mailto:podatelna@roznov.cz
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Radhoštěm, která schválila Rada města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č  ......................... dne 1. 6. 
2018 (dále jen „Pravidla“) 

2. Znak  města  budu  užívat  v souladu  s uděleným  souhlasem  a  Pravidly  a  způsobem  uvedeným v 
příloze č. 1 Pravidel.  Jsem si vědom/a toho, že v případě úmyslného poškození, zneužití  nebo hrubého 
znevážení se dopouštím přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy. 

3. Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé a úplné. 

 

4. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, uděluji tímto městu Rožnov pod Radhoštěm svůj písemný souhlas ke 
zpracování mých osobních údajů uvedených v této žádosti za účelem zpracování této žádosti a  se   
zveřejněním   osobních   údajů   podle   zákona   č.   106/1999   Sb.,   o   svobodném   přístupu   k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním 
předpisem. 

 
 
 
 

V Rožnově pod Radhoštěm dne …………… 

 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………… 

podpis žadatele/podpis osoby oprávněné 

jednat za žadatele 

 
 
 
 
 

 

1 Platí jen pro žadatele – právnickou osobu. Pokud oprávnění k zastupování žadatele nevyplývá z veřejného 

rejstříku, je nutné připojit k žádosti písemnou plnou moc ne 
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9.3 Příloha č. 3 k Pravidlům pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm - vlajka 

 

Vyobrazení vlajky města Rožnov pod Radhoštěm 
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9.4 Příloha č. 4 k Pravidlům pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm - závěsný odznak 

 

 

Podoba závěsného odznaku starosty města Rožnov pod Radhoštěm 
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9.5 Příloha č. 5 k Pravidlům pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm – logo, logotyp 

 




