
Manuál pro označování akcí podpořených 

z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou  
 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 
 

Tento Manuál pro označování akcí podpořených z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou (dále jen 

manuál) mimo jiné stanovuje, jakým způsobem příjemce dotace označí akci, která je finančně 

podpořena z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, zejména z Dotačního programu Města 

Hrádek nad Nisou (dále jen program). Níže uvedená pravidla jsou závazná pro všechny 

příjemce dotace, a to jak pro právnické, tak i fyzické osoby. Manuál netvoří fyzickou přílohu 

Smlouvy o poskytnutí dotace, ale každá smlouva odkazuje na jeho elektronickou verzi. Každý 

z příjemců dotace je povinen seznámit se s tímto dokumentem a řídit se jeho ustanoveními. 
 

Následující odstavce definují různé možnosti (varianty) označení podpory akce z programu. 

Jednotlivé varianty označení je možné při jedné reklamní kampani vhodným způsobem 

kombinovat, přičemž je nutné dodržet jednotnost označování v daném případě a zejména je 

nutné dbát na grafickou správnost uvedených symbolů. 
 

V tomto textu jsou používány zkratky, jejichž seznam je uveden na konci dokumentu. Zkratky 

jsou v textu definovány tiskacím písmem. 
 

Dodržování zásad uvedených v tomto manuálu je v souladu s uzavřenou Smlouvou o 

poskytnutí dotace a součástí všeobecných podmínek smlouvy. Nedodržení některé z části 

manuálu může být kvalifikováno jako porušení povinností příjemce dotace. 

 

Čl. II 

Písemné označení 
 

Písemným označením se pro účely tohoto manuálu rozumí písemné vyjádření podpory akce 

rozpočtu města.  

Kdy použít písemné označení 

Písemné označení se užívá při propagaci akce, zejména následujícími způsoby: 

a) v tištěných periodicích, 

b) v tištěném neperiodickém tisku, 

c) na plakátech, 

d) na letácích, 

e) na webových stránkách, 

f) v inzerátech, 

g) v oběžnících, 

h) v ostatních adekvátních případech. 
 

V jakých tvarech písemné označení použít 

Písemné označení je možné použít v následujících tvarech: 

 

a) „Akce je podpořena z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou.“  

b) „Akci podpořilo Město Hrádek nad Nisou.“ 

c) „Akce je podpořena z finančních prostředků Města Hrádek nad Nisou.“ 

d) „Na akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou.“ 
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Čl. III 

Grafické označení 

 

Grafickým označením se pro účely tohoto manuálu rozumí použití loga města a znaku města. 

Grafické označení je vhodné použít jak v tištěné propagaci, tak i v propagaci elektronické a 

multimediální. Zejména se jedná o: 

 

a) periodické a neperiodické tiskoviny všeho druhu, 

b) plakáty, letáky, inzeráty, vstupenky, 

c) webové prezentace, 

d) Power Pointové prezentace a prezentace vytvořené ve srovnatelných programech, 

e) televizní spoty, televizní upoutávky a grafické stránky, 

f) propagační předměty včetně dárkových předmětů, 

g) další adekvátní případy. 

Použití loga města  

Je v případě grafického označení akce podpořené z rozpočtu města, zejména z programu, 

jedním z nejvhodnějších prostředků. Je však třeba důsledně dodržovat základní ustanovení 

grafického manuálu loga města.  

V souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace musí příjemce dotaci vyúčtovat. 

Součástí vyúčtování musí být z důvodu archivace 1 ks každé tiskoviny, na které je logo města 

umístěno.  

Grafický manuál loga města je umístěn na www.hradek.eu/....  

Použití znaku města  

Je označováno jako ne příliš vhodná varianta, neboť znak města by pro svou historickou 

hodnotu měl být používán pouze na oficiálních dokumentech města a na velmi významných 

tiskovinách. 

Svolení k použití znaku města vydává rada města svým usnesením. Pokud se žadatel 

rozhodne žádat o použití znaku města, je třeba podat žádost o souhlas s použitím znaku 

města. Jelikož o žádosti rozhoduje rada města, je nutné počítat s tím, že zasedání tohoto 

orgánu města probíhají zpravidla jednou za dva týdny, a to s prázdninovou přestávkou. 

V jiných termínech není možné o žádosti žádným alternativním způsobem rozhodnout. 

 

POZOR! Zákon o obcích jednoznačně stanovuje, že znak města je majetkem obce a jedině 

obec a její složky (příspěvkové organizace, společnosti atd.) mohou znak volně používat. 

Všichni ostatní mohou znak použít výhradě na základě souhlasu města. Svévolné použití 

znaku města je porušením zákona o obcích a mohou tak být proti tomu, kdo tak učinil, 

vyvozeny patřičné důsledky. 

 

 

 

Čl. IV 

Slovní označení 
 

Slovním označením je pro účely tohoto manuálu považováno zejména označení v těchto 

situacích: 

a) v rozhlasových spotech a v jiných médiích, která přenášejí pouze zvuk, 

b) při moderování akce. 

http://www.hradek.eu/
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Pro slovní označení podpory akce je možné používat výrazy uvedené v čl. II tohoto manuálu, 

a to s přihlédnutím ke gramatické správnosti ve větné souvislosti. Za stylistické úpravy nese 

pro potřeby uplatňování tohoto manuálu zodpovědnost příjemce dotace. 

 

Čl. V 

Jiné označení 
 

Jiným označením se pro potřeby tohoto manuálu označují všechna ostatní označení podpory 

akce, která nejsou uvedena v článcích I – IV tohoto manuálu.  

V případě potřeby jiného označení Vám bude vedoucím Odboru dotací, rozvoje města a 

kultury poskytnuta metodická pomoc a součinnost. 

 

 

 

 

Platnost: od  
 


