KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE
Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada“ a „kraj“) se usnesla na těchto pravidlech pro užívání
státních a krajských symbolů:
Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. I.
Krajské symboly
1. Krajskými symboly se pro účely těchto pravidel rozumí:
a) znak Karlovarského kraje (dále jen „znak kraje“),
b) prapor Karlovarského kraje (dále jen „prapor kraje“),
c) vlajka Karlovarského kraje (dále jen „vlajka kraje“),
d) logo Karlovarského kraje (dále jen „logo kraje“).
2. Znak kraje udělený kraji předsedou Poslanecké sněmovny1 tvoří červeno-modře čtvrcený štít, v jehož
prvním poli je český lev, ve druhém poli zlatá fontána s tryskající stříbrnou vodou, ve třetím poli stříbrná
zkřížená hornická kladívka na zlatých topůrkách, pod nimi dvě zlaté zkřížené ratolesti, ve čtvrtém poli
stříbrný korunovaný dvouocasý lev se zlatou zbrojí vyrůstající ze tří vlnitých stříbrných břeven. Barvy
znaku kraje jsou určeny dle ČSN 673067: modrá – modř světlá 4400, červená – červeň rumělková světlá
8140. Znak kraje je vyobrazen v příloze č. 1 pravidel.
3. Vlajku kraje udělenou kraji předsedou Poslanecké sněmovny2 tvoří červeno-modře čtvrcený list,
v jehož horním žerďovém poli je český lev, v dolním žerďovém poli stříbrná zkřížená hornická kladívka
na zlatých topůrkách nad dvěma zlatými zkříženými ratolestmi, v horním vlajícím poli zlatá fontána
tryskající stříbrnou vodu, v dolním poli sedm vodorovných pruhů, střídavě červených a stříbrných
v poměru 7:1:1:1:1:1:1. Stříbrné pruhy jsou vlnité, z horního vyrůstá bílý korunovaný dvouocasý lev se
zlatou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Barvy praporu kraje jsou určeny dle ČSN 673067: stříbrná,
modrá – modř světlá 4400, zlatá, červená – červeň rumělková 8140. Prapor kraje je vyobrazen v příloze
č. 2 pravidel.
4. Prapor kraje je tvořena stejným způsobem jako vlajka kraje.
5. Logo kraje tvoří nápis Karlovarský kraj. Stylové písmeno K symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu.
Barevné provedení loga kraje je červeno-modré. Logo kraje je vyobrazeno v příloze č. 3 pravidel.

Část druhá
UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ
Čl. II.
Velký státní znak
1. Velkého státního znaku3 se užívá k označení budovy sídla kraje. Velký státní znak je umístěn po pravé
straně hlavního vchodu z čelného pohledu.

Rozhodnutí č. 87 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 27. 6. 2001.
Rozhodnutí č. 87 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 27. 6. 2001.
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2. Velký státní znak je dále umístěn na čelní straně kanceláře ředitelky krajského úřadu.
Čl. III.
Státní vlajka
1. Státní vlajka4 je trvale vyvěšena před budovou sídla kraje.
2. Státní vlajka je dále umístěna v kanceláři hejtmana kraje a ředitelky krajského úřadu.

Část třetí
UŽÍVÁNÍ KRAJSKÝCH SYMBOLŮ
Čl. IV.
Znak kraje
1. Znak kraje se užívá k označení budovy sídla kraje. Znak kraje je umístěn vedle velkého státního znaku, a
to po jeho pravé straně z čelního pohledu.
2. Znak kraje je dále umístěn na čelní straně kanceláře hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje,
uvolněného člena zastupitelstva kraje, ředitelky krajského úřadu, zasedacích místností a jednacího sálu
zastupitelstva kraje v budově sídla kraje.
3. Znak kraje mohou užívat k označení budov, v nichž sídlí, organizační složky a právnické osoby, jejichž
zřizovatelem nebo zakladatelem je kraj.
Čl. V.
Prapor kraje
Prapor kraje je umístěn ve vestibulu budovy sídla kraje a v kanceláři hejtmana kraje.
Čl. VI.
Vlajka kraje
1. Vlajka kraje je trvale vyvěšena před budovou sídla kraje.
2. Vlajka kraje je dále umístěna v zasedací místnosti hejtmana kraje a v kanceláři ředitele krajského úřadu.
3. Při užití vlajky kraje na znamení smutku se vlajka kraje spustí na půl žerdi nebo stožáru.
4. Vlajku kraje mohou vyvěsit na budově nebo před budovou sídla organizační složky a právnické osoby,
jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je kraj, a to zejména při příležitostech státních svátků, událostí
republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo místního významu vyhlášených krajem.
Čl. VII.
Logo kraje
Logo kraje se užívá zejména na dárkových a propagačních předmětech kraje.
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Část čtvrtá
ZAJIŠTĚNÍ UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH A KRAJSKÝCH SYMBOLŮ V SÍDLE KRAJE
Čl. VIII.
1.

Užívání státních a krajských symbolů v sídle kraje zajišťuje v souladu s těmito pravidly odbor kancelář
hejtmana a vnějších vztahů krajského úřadu (dále jen „odbor kancelář hejtmana“).

2.

Odbor kancelář hejtmana současně rozhoduje v souladu s platnými právními předpisy o dalším
vhodném použití státních a krajských symbolů, nerozhoduje-li o nich příslušný orgán kraje.

Část pátá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. IX.
1. Tato pravidla ruší a nahrazují v plném rozsahu pravidla č. PR 06/2003 ze dne 21. 8. 2003.
2. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1087/10/21 ze dne 4. 10. 2021.

Přílohy:
Příloha č. 1: vyobrazení znaku kraje
Příloha č. 2: vyobrazení vlajky kraje
Příloha č. 3: vyobrazení loga kraje

……………………………
Ing. Petr Kulhánek, v.r.
hejtman Karlovarského kraje
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