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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

Jihočeského kraje   

ze dne 19. 4. 2005 
O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání 

 
 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje, na základě § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne 19. dubna 2005 usnesením číslo 
92/2005/ZK tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 
 

Čl. 1 
Symboly kraje 

(1) Symboly Jihočeského kraje (dále jen symboly) jsou znak Jihočeského kraje (dále jen znak) a 
vlajka Jihočeského kraje (dále jen vlajka) udělené Jihočeskému kraji předsedou Poslanecké 
sněmovny dne 21. ledna 2002. 

(2) Grafickou podobu symbolů stanoví příloha, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Grafická 
podoba symbolů je neměnná. 

 
 

Čl. 2 
Znak Jihočeského kraje 

(1)  Znak je nesen na čtvrceném francouzském štítě. 
(2) V prvním červeném poli je umístěn  český lev  - stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku 

vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou. 
Pole symbolizuje příslušnost Jihočeského kraje k České republice. 

(3) Druhé pole je polceno stříbromodře s červeno zlatě polcenou pětilistou růží, zlatočerveně 
polceným semeníkem a zelenými kališními lístky. 
Stříbrná polovina s červenou růží, zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky, znakem 
pánů z Rožmberka, je charakteristická pro většinu území Jihočeského kraje, tedy historické 
území rožmberského dominia. 
Zlatá růže s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky umístěná v modrém poli je 
znakem pánů z Hradce a symbolizuje historické území jejich panství ve východní části 
Jihočeského kraje včetně historicky Moravě patřícího území. 

(4) Třetí zelené pole nese zlato stříbrně polcený kůl. Symbolicky zobrazuje zelené lesy a přírodní 
bohatství kraje obecně. Zlatá polovina kůlu připomíná výjimečně významnou Zlatou stezku, 
zatím co jeho stříbrná polovina symbolizuje zde pramenící řeku Vltavu, která tvoří vodní páteř 
území kraje.  

(5) Ve čtvrtém červeném poli je umístěna stříbrná kvádrovaná zeď se třemi věžemi ukončenými 
zlatými kuželovitými střechami s makovicemi, střední věž je vyšší a širší. Tento městský znak 
symbolizuje krajské město České Budějovice. 

 
 

Čl. 3 
Vlajka Jihočeského kraje 

(1) Vlajka je tvořena ležatým obdélníkem v poměru stran 2:3. Je rovněž heraldická, členěná na 
čtyři stejně velká obdélníková pole, kopíruje heraldické figury i barvy znaku. 

 



 
Čl. 4 

Užívání symbolů Jihočeského kraje 
(1) Symboly mohou užívat Jihočeský kraj a jím zřízené nebo založené organizační složky a 

právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání 
vlajky kraje není nutný jeho souhlas.1 

(2) Užívání znaku jinými subjekty než krajem zřízenými nebo založenými organizačními 
složkami a právnickými osobami upravují pravidla vydávaná radou kraje. 

 
 

Čl. 5 
Ostatní ustanovení 

(1) K označování písemných a jiných materiálů užívaných pro vnitřní i vnější potřebu, zejména 
pro prezentační a propagační účely, kraj dále užívá logotyp Jihočeského kraje, který tvoří 
neoddělitelný celek loga kraje a názvu kraje. Grafickou podobu logotypu Jihočeského kraje 
stanoví vnitřní předpis kraje Grafický manuál Jihočeského kraje. Užívání logotypu 
Jihočeského kraje upravují pravidla vydávaná radou kraje. 

 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

(1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 2/2003 O 
symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání, schválená usnesením Zastupitelstva 
Jihočeského kraje č. 159/2003/ZK dne 24. června 2003. 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů 
kraje. 

 
 
 
 
 
 Ing. arch. Robin Schinko v.r.       RNDr. Jan Zahradník v.r.  
              1. náměstek hejtmana    hejtman 

 
 

                                                
1 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů , § 5 odst. 4 

 


