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Úvodní ustanovení 

1. Užívání znaků a vlajek obcí, městských obvodů a městských částí upravuje ustanovení § 34a a § 142 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
obcích“). Tyto zásady stanoví jednotné podmínky pro užívání a schvalování znaku, vlajky a loga 
statutárního města Opavy a znaků a vlajek jeho městských částí.  

2. Znak, vlajku a logo statutárního města Opavy a znaky a vlajky městských částí lze užívat výhradně 
v podobách uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 těchto zásad a v souladu s Manuálem jednotného 
vizuálního stylu statutárního města Opavy. 

 

Článek 2 
Znak statutárního m ěsta Opavy a znaky m ěstských částí 

1. Současný znak města Opavy vychází z historické podoby udělené v roce 1579. Znak statutárního města 
Opavy je polcený štít. V pravém červeném poli půl stříbrné orlice se zlatou zbrojí (zobákem, jazykem a 
pařátem). Levé stříbrné pole polceno a v jeho pravé polovici tři červené dolů obrácené krokve.  
1.1. Základní varianty soudobého znaku jsou:  

1.1.1. Stříbrný kov nahrazuje bílá barva, zlatou zbroj nahrazuje žlutá barva, ohraničení tvaru 
štítu a štítových polí je provedeno tenkou černou čarou. 

1.1.2. V černobílém provedení se používá kontura ve 100% sytosti černé barvy.  
1.1.3. Imitace vodoznaku je provedena v sytosti 40% černé barvy (tučně). Imitace je používána 

na tiskovinách statutárního města Opavy. 

2. Znak městské části Komárov - v zeleném štítu komár provázený třemi (2,1) květy, vše stříbrné.  

3. Znak městské části Malé Hoštice - ve stříbrno-červeně polceném štítě dvouuchá váza se třemi růžemi 
na jednom stonku, vše opačných barev. 

4. Znak městské části Milostovice - v zeleno-červeně polceném štítě rolník ve stříbrném šatě se zlatým 
kloboukem rozsévající pravicí zlatá zrna.  

5. Znak městské části Podvihov - v modrém štítě stříbrný gryf se zlatou zbrojí držící v pařátech stříbrnou 
větev se dvěma listy. 

6. Znak městské části Suché Lazce - v modrém štítě doleva obrácený pelikán krmící ve zlatém hnízdě krví 
ze své hrudi dvě mláďata. Všichni stříbrní s červenou zbrojí. 

7. Znak městské části Vávrovice - ve zlato-modře vlnitě děleném štítě nahoře vyrůstá polovina osmihrotého 
kříže, dole polovina palečného kola, obojí opačných barev. 

8. Znak městské části Vlaštovičky - v modro-stříbrně kosmo sníženě děleném štítě nahoře letící vlaštovka 
přirozené barvy, provázená vlevo vztyčenou stříbrnou radlicí, dole tři šikmé zelené kužely. 

9. Znak městské části Zlatníky - v modrém štítě pod stříbrnou hlavou se třemi červenými šikmými břevny 
vpravo radlice a vlevo odvrácený žebřík s hákem a třemi polovičními stupni, obojí zlaté. 

10. Grafická vyobrazení znaku statutárního města Opavy jsou obsažena v příloze č. 1, grafická vyobrazení 
znaků městských částí jsou obsažena v příloze č. 2 těchto zásad. 

 

Článek 3 
Vlajka statutárního m ěsta Opavy a vlajky m ěstských částí 

1. Vlajku statutárního města Opavy tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený, na něž je položen znak 
statutárního města. Poměr šířky a délky vlajky je 3:5, velikost znaku je v poměru 3:5 k šířce vlajky. 
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2. Vlajka městské části Komárov - list tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a bílý, v poměru 3:1. V žerďové 
polovině zeleného pruhu komár provázený třemi (2,1) květy, vše bílé. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

3. Vlajka městské části Malé Hoštice - list tvoří bílý žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu a červené 
pole. V žerďové a střední části dvouuchá váza se třemi z jednoho stonku vyrůstajícími růžemi, vše 
opačných barev. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

4. Vlajka městské části Milostovice - list tvoří dva svislé pruhy, zelený a červený. Uprostřed bíle oděný 
rolník se žlutým kloboukem rozsévající pravicí žlutá zrna. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

5. Vlajka městské části Podvihov - list tvoří tři svislé pruhy, modrý, žlutý a bílý, v poměru 3:1:1. V modrém 
pruhu bílý gryf se žlutou zbrojí, držící bílou větev se dvěma listy. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

6. Vlajka městské části Suché Lazce - modrý list s pelikánem obráceným k vlajícímu okraji listu a krmícím 
ve žlutém hnízdě krví ze své hrudi dvě mláďata. Všichni bílí s červenou zbrojí. Poměr šířky k délce listu 
je 2:3. 

7. Vlajka městské části Vávrovice - list tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a zvlněný modrý se třemi vrcholy a 
čtyřmi prohlubněmi. Do žlutého pruhu vyrůstá z poloviny žlutého palečného kola polovina modrého 
osmihrotého kříže. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

8. Vlajka městské části Vlaštovičky - list tvoří bílý žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu se třemi 
zelenými žerďovými klíny s vrcholy na vlajícím okraji pruhu a modré pole s letící vlaštovkou a s bílou 
radlicí hrotem nahoru a ostřím k žerďovému okraji ve vlající části blíže k dolnímu okraji. Poměr šířky k 
délce listu je 2:3. 

9. Vlajka městské části Zlatníky - modrý list s bílým žerďovým pruhem širokým jednu čtvrtinu délky listu. V 
bílém pruhu tři šikmé červené pruhy vycházející z druhé, čtvrté a šesté šestiny žerďového okraje do 
první, třetí a páté šestiny vlajícího okraje pruhu. Ve střední části listu v modrém poli radlice hrotem dolů 
a ostřím k žerďovému okraji a ve vlající části žebřík se třemi polovičními stupni a hákem k vlajícímu 
okraji, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

10. Grafické vyobrazení vlajky statutárního města Opavy je obsažené v příloze č. 1 a grafická vyobrazení 
vlajek městských částí jsou obsažena v příloze č. 2 těchto zásad. 

 

Článek 4 
Barvy statutárního m ěsta Opavy 

Barvy statutárního města Opavy jsou stříbrná (může být nahrazena bílou) a červená. 

 

Článek 5 
Zásady užívání znaku statutárního m ěsta Opavy  

1. Znak statutárního města Opavy (dále jen „znak města“) mohou užívat město a městské části, jejich 
orgány a členové těchto orgánů města v souvislosti s výkonem svého mandátu.  

2. Jiné orgány, organizace, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města pouze se souhlasem Rady 
statutárního města Opavy, a to vhodným a důstojným způsobem. Spolu s udělením souhlasu stanoví 
Rada statutárního města Opavy i způsob a rozsah užití znaku města. 

3. Znak statutárního města Opavy je součástí znaku Městské policie Opava. Vyobrazení znaku Městské 
policie Opava je obsaženo v příloze č. 4 těchto zásad. Znak Městské policie Opava může užívat pouze 
Městská policie Opava.  
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4. Žádost o souhlas s použitím znaku města se předkládá Radě statutárního města Opavy prostřednictvím 
odboru kanceláře primátora Magistrátu města Opavy, a to s výtvarným návrhem. 

5. Rada statutárního města Opavy při rozhodování o udělení souhlasu k použití znaku je oprávněna 
posoudit všechny okolnosti a podmínky, za kterých má k užití znaku města dojít, a za tím účelem si od 
subjektu žádajícího o vydání souhlasu vyžádat předložení potřebných podkladů. Rada města schvaluje 
také případnou výši úplaty za použití znaku města v souladu s Ceníkem, který je přílohou č. 5 těchto 
Zásad.  

6. Souhlas k použití znaku statutárního města Opavy na akcích pořádaných v součinnosti s městem 
Opavou nebo Magistrátem města Opavy, jakož i na publikacích vydávaných v součinnosti s městem 
Opavou nebo Magistrátem města Opavy, vydává odbor kancelář primátora Magistrátu města Opavy. 

7. Znak statutárního města Opavy mohou užívat subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 pro slavnostní, 
pamětní prezentační tiskoviny – oficiální listiny, partnerské smlouvy, dopisy vrcholných představitelů 
(samostatná působnost). Znak lze užít také na tiskovinách souvisejících s významnými akcemi 
s mezinárodní účastí, které jsou pod záštitou statutárního města Opavy, pod záštitou 
primátora/primátorky statutárního města Opavy a pod záštitou náměstka/náměstkyně 
primátora/primátorky statutárního města Opavy. Užívá se též pro označení tiskovin a na razítkách 
používaných volenými orgány města, na smlouvách schválených Radou statutárního města Opavy nebo 
Zastupitelstvem statutárního města Opavy, v záhlaví právních předpisů města (vyhlášky, nařízení) a 
jiných nosičů, u kterých to předepisuje zákon, jakož i u pravidel, zásad a obdobných dokumentů 
statutárního města Opavy. V ostatních případech je doporučeno použít logo. 

Použití znaku bez souhlasu Rady statutárního města Opavy může být přestupkem1  

Článek 6 
Zásady užívání znak ů městských částí 

1. Znak městské části může užívat příslušná městská část a její orgány. 

2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znaků městských částí 
pouze se souhlasem starosty příslušné městské části, a to vhodným a důstojným způsobem. Spolu 
s udělením souhlasu stanoví starosta/starostka příslušné městské části i způsob a rozsah užití znaku 
městské části.  

3. Starosta/starostka městské části při rozhodování o udělení souhlasu k použití znaku je oprávněn/a 
posoudit všechny okolnosti a podmínky, za kterých má k užití znaku jeho městské částí dojít, a za tím 
účelem si od subjektu žádajícího o vydání souhlasu vyžádat předložení potřebných podkladů. 

1. Použití znaku městské části bez souhlasu starosty/starostky příslušné městské části může být 
přestupkem.2    

Článek 7 
Odejmutí souhlasu s užitím znaku statutárního m ěsta Opavy a znak ů městských částí 

V případě užití znaku města a znaků městských částí v rozporu s uděleným souhlasem, může Rada 
statutárního města Opavy, u znaku městské části starosta/starostka městské části, odejmout uživateli 
souhlas s použitím znaku. Uživatel nesmí znak města respektive znak městské části použít od okamžiku 
doručení odejmutí souhlasu vyvěšením usnesení Rady statutárního města Opavy na úřední desce 
Magistrátu města Opavy nebo na úřední desce příslušného úřadu městské části. O tomto bude uživatel 
vyrozuměn.  

                                                      
 
1 § 42 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
2 § 42 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 8 
Užívání vlajky statutárního m ěsta Opavy a vlajek m ěstských částí 

Užívání vlajky města Opavy a městských částí je možné dle ustanovení zákona o obcích3, bez předchozího 
souhlasu.  

Článek 9 
Logo statutárního m ěsta Opavy 

1. Logo statutárního města Opavy (dále jen „logo města“) tvoří název statutárního města Opavy „Opava“ 
provedený ve stříbrné barvě a hlavní symbol stylizovaný páv s korunkou provedený v červené barvě. 

2. Základní varianty znázornění loga jsou: 
2.1. Základní barevné provedení loga města je v barvě červené (symbol páva) a stříbrné (název 

města) na bílém podkladu. Stříbrná barva může být nahrazena šedou. 
2.2. Negativní barevné provedení loga města je v barvě bílé (symbol páva) a stříbrné (název města) na 

červeném podkladu. Stříbrná barva může být nahrazena šedou. 
2.3. Černobílé provedení loga města je ve 100% sytosti barvy černé (symbol páva) a 40% sytosti barvy 

černé (název města) na bílém podkladu.  
2.4. Negativní černobílé provedení loga města je v barvě bílé (symbol páva) a 20% sytosti barvy černé 

(název města) a na podkladu 100% sytosti barvy černé.  
2.5. Jednobarevné provedení celého loga města je v 100% sytosti barvy černé na bílém podkladu.  
2.6. Negativní jednobarevné provedení celého loga města je bíle na 100% barevné sytosti podkladu. 

3. Jiná podkladová barva pro logo města než bílá, červená, šedá, stříbrná (základní barevné provedení) je 
možná jen výjimečně při prezentaci loga, kdy není vhodná některá z výše uvedených barev.  

4. Základní varianty znázornění loga obsahuje příloha č. 3. Další zásady pro použití loga včetně ukázek 
merkantilních tiskovin jsou obsaženy v Manuálu jednotného vizuálního stylu statutárního města Opavy. 

Článek 10 
Užívání loga m ěsta  

1. Logo města mohou v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu statutárního města Opavy 
používat: statutární město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky 
a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města. 

2. Logo města mohou dále užívat fyzické a právnické osoby, kterým byla udělena záštita statutárního 
města Opavy, záštita primátora/primátorky statutárního města Opavy a záštita náměstka/náměstkyně 
primátora statutárního města Opavy, a to v souvislosti s propagací akcí, na které byla poskytnuta jedna 
z výše uvedených záštit a za dodržení podmínek pro užití loga města. 

3. Logo města v souladu s uzavřenou smlouvou užívají fyzické a právnické osoby, kterým byla poskytnuta 
neinvestiční účelová dotace z rozpočtu statutárního města Opavy.  

4. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat logo města Opavy pouze se 
souhlasem odboru kanceláře primátora Magistrátu města Opavy. Žádost o udělení souhlasu s použitím 
loga města Opavy lze podat e-mailem nebo písemně u odboru kancelář primátora prostřednictvím 
formuláře, který je umístěn v elektronické podobě na www.opava-city.cz, a to společně s výtvarným 
návrhem užití loga.  

                                                      
 
3 § 34a odst. 3 a 4 zákona o obcích 
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5. Logo mohou užívat subjekty uvedené v odst. 1 na merkantilních a informačních tiskovinách, ostatních 
nosičích informací, na vizitkách a v rámci vnitřního navigačního systému, v rámci turistické trasy na 
orientačním a informačním značení. 

6. Logo mohou užívat subjekty uvedené v odst. 1 až 4 na propagačních materiálech, webových stránkách, 
na veletrzích, na prezentacích sportovních, kulturních a jiných akcích města. Dále pak na dresech, 
reklamních předmětech a dalších propagačních materiálech. 

7. Neoprávněné použití loga je porušením zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění 
pozdějších předpisů a bude řešeno právní cestou.  

Článek 11 
Odejmutí souhlasu s použitím loga m ěsta 

V případě užití loga města v rozporu s uděleným souhlasem, může Rada statutárního města Opavy odejmut 
uživateli souhlas s použitím znaku. Uživatel nesmí logo města použít od okamžiku doručení odejmutí 
souhlasu vyvěšením usnesení Rady statutárního města Opavy na úřední desce Magistrátu města Opavy. 
O tomto bude uživatel vyrozuměn. 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

Tyto zásady byly schváleny 14. 12. 2015 a nabývají účinnosti dnem 14. 12. 2015. 

 

 .............................................................   .............................................................  
 Ing. Radim Křupala Ing. Martin Víteček 
 primátor 1. náměstek primátora  


