ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO
ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento předpis upravuje užívání statutárního znaku Univerzity Hradec Králové (dále jen
"UHK") UHK a jejími součástmi, mimouniverzitními subjekty, ochranu statutárního
znaku UHK (dále jen "znak") a užívání znaku jako ochranné známky.

Čl. 2
Užívání znaku UHK a jejími součástmi
Znak (čl. 2 odst. 2 Statutu UHK) může užívat UHK a její fakulty
a) k označování písemností souvisejících s jejich činnostmi podle čl. 4 statutu UHK,
kterými jsou
aa) diplomy, vysvědčení, osvědčení a jiné doklady o studiu,
ab) úřední písemnosti a korespondence akademických funkcionářů UHK,
kvestora a kancléře,
ac) po doplnění znakem fakulty ve smyslu čl. 2 odst. 4 Statutu UHK a
statutů fakult, úřední písemnosti a korespondence akademických
funkcionářů fakult a tajemníků fakult (pokud fakulta znak nemá, mohou
uvedení funkcionáři znak UHK užívat jen po doplnění logem fakulty
nebo jiným označením fakulty),
ad) časopisy, vědecké publikace, učebnice a skripta, informační tiskoviny,
ae) audiovizuální programy a pomůcky,
b)

k označování pamětních písemností, pozvánek a předmětů používaných
k reprezentačním a propagačním účelům UHK nebo příslušné součásti,

c)

k označování výrobků a služeb, které jsou předmětem podnikatelské činnosti
UHK nebo její součásti a písemností s touto činností souvisejících.

Čl. 3
Užívání znaku jinými osobami
(1) Uzavřením smlouvy o užívání znaku může UHK za úplatu poskytnout právo užívat
tento znak výrobci a prodejci upomínkových předmětů, které mohou být tímto znakem
označovány za podmínek stanovených v této smlouvě.
(2) Na základě smlouvy o sdružení uzavřené UHK s právnickou osobou může být této
smluvní straně poskytnuto právo užívat znak při provozování činnosti, která je
předmětem sdružení. Příslušná smlouva určí rovněž další podmínky pro užívání znaku
pro účely sdružení.
(3) Právo užívat znak může být poskytnuto též právnické osobě, kterou UHK založila. Ve
smlouvě, kterou UHK osobě právo užívat znak poskytne, musí být upravena možnost

jí toto právo odejmout v případě, že její činností dojde k ohrožení nebo poškození
dobrého jména UHK nebo že účast UHK v této osobě zanikne.
(4) Uzavřením smlouvy o užívání znaku může UHK bezplatně poskytnout právo užívat
tento znak státu nebo územně správnímu celku, jestliže je to jak v zájmu UHK, tak ve
veřejném zájmu.

Čl. 4
Ochrana znaku před zneužitím
(1) Znak je chráněn jako ochranná známka.
(2) Vedoucí pracovníci UHK jsou povinni vytvářet na svých pracovištích podmínky
k ochraně znaku při jeho užívání podle těchto zásad. Za tímto účelem
a)

dohlížejí na dodržování postupu stanoveného pro vydávání diplomů a dalších
listin osvědčujících studium na UHK,

b) sledují, zda publikace, tiskoviny a další písemnosti a produkty označené
znakem jsou výsledkem činnosti UHK nebo její součásti a zjištěné případy
neoprávněného užití znaku zaměstnancem UHK pro jeho soukromou činnost
řeší v rámci svých kompetencí,
c)

dbají na užívání znaku výhradně pro akce pořádané nebo spolupořádané UHK
nebo její součástí a činí opatření proti jeho zneužití pro akce, na jejichž
organizaci se UHK nebo její součást nepodílí,

d) sledují kvalitu výrobků a výkonů, v souvislosti s nimiž se užívá znak a které
jsou předmětem podnikatelské činnosti UHK a v případě zjištění nedostatků
této kvality, které by mohly poškodit dobré jméno UHK, činí opatření k jejich
nápravě.
(3) Smlouvy o užívání znaku podle článku 3 uzavírá jménem UHK zpravidla kvestor, a to
po vyjádření akademického senátu UHK. Obsah těchto smluv a jejich plnění nesmějí
být v rozporu s posláním UHK nebo na újmu jejího dobrého jména. Součástí těchto
smluv je vždy ustanovení o právu UHK kontrolovat užívání znaku a o možnosti UHK
od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana při výkonu svých oprávnění
tyto hodnoty ohrozí.

Čl. 5
Užívání znaku jako ochranné známky
(1) Znak je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka UHK1.
1

Pro její užívání v souvislosti s činnostmi UHK, které vyplývají ze statutu UHK a z povolení živnostenského
úřadu. Jde zejména o tyto výrobky a služby: knihy, časopisy, tiskoviny, nosiče zvukových a zvukově obrazových
záznamů, předměty a služby určené k propagační a reklamní činnosti UHK; dále výchovná, vzdělávací, vědecká,
výzkumná, vývojová a umělecká činnost, kulturní a sportovní aktivity, vydavatelská a publikační činnost,
pořádání výstav, kongresů a sympozií, zprostředkovatelská a obchodní činnost a služby v oblasti ubytování
studentům, akademickým pracovníkům a případně jiným zájemcům.

(2) Užívání znaku v případech spadajících do předmětu ochranné známky uvedeného
v odstavci 1 je chráněno zákonem čl. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění
pozdějších předpisů. Smlouvy uvedené v článku 3 odst. 1, 3 a 4 této přílohy jsou
licenčními smlouvami podle tohoto zákona, pokud jejich předmět spadá do předmětu
ochranné známky UHK. Právo užívat znak v těchto případech vzniká nabyvateli dnem
zápisu licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem
průmyslového vlastnictví.
(3) Všechny úkony, které podle zákona č. 137/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
přísluší majiteli ochranné známky, a úkony spojené s jednáním o rozšíření ochrany
této známky do zahraničí provádí jménem UHK zpravidla kvestor.

Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Znak může být užíván za podmínek uvedených v těchto zásadách pouze v grafické
černobílé podobě, která je zobrazena v příloze č. 1 Statutu UHK. Předmětem práva
mimouniverzitních subjektů užívat tento znak na základě smluvních ujednání podle
ustanovení článku 3 této přílohy může být pouze grafická podoba znaku.
(2) Tyto zásady nabývají účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni,
kdy nabyly platnosti.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ RAZÍTEK A PEČETI
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
Čl. 1
Razítka UHK
(1) Kulaté razítko UHK podle čl. 2 odst. 2 písm. a) Statutu UHK má dvě provedení:
a) Pryžové razítko se používá k označování listin, kterými se osvědčují důležité
skutečnosti, nebo stanoví oprávnění, nebo povinnosti. Označují se jím rovněž
vysvědčení, osvědčení a jiné doklady o studiu s výjimkou dokladů uvedených
v odstavci b). Provedení razítka je buď malé o průměru 25 mm, nebo velké o průměru
36 mm. Je zhotoveno s pozitivně vystupujícími konturami z pryže a při označování se
používá červená razítková barva. Tato razítka nesmí být používána v běžném
korespondenčním styku. Razítka jsou opatřena pořadovými čísly a jsou registrována.
b) Suchá pečeť, zhotovená z pozitivního a negativního ocelového razidla, se používá
k označení důležitých dokumentů UHK a osvědčuje se jimi originálnost. Jedná se
především o diplomy absolventů bakalářského a magisterského studijního programu,
absolventů rigorózního řízení, absolventů doktorského studijního programu, docentské
diplomy a jmenovací dekrety akademických funkcionářů UHK. Průměr suché pečeti
(razidla) je 36 mm.
(2) Rektor užívá kulaté razítko o průměru 36 mm s malým státním znakem, textem
„Univerzita Hradec Králové“ a číselným označením „1“.
(3) Děkani fakult užívají pro jednání jménem UHK kulaté razítko o průměru 36
mm s malým státním znakem, textem „Univerzita Hradec Králové“
doplněným o název fakulty, tj. „Pedagogická fakulta“ nebo „Fakulta
informatiky a managementu“.
(4) Kancléř, kvestor, vedoucí ekonomického úseku a vedoucí osobního oddělení
užívají kulaté razítko o průměru 25 mm s malým státním znakem, textem
„Univerzita Hradec Králové“ a číselným označením. Tato razítka se užívají
jen k označování smluv, dohod a případně jiných úředních dokumentů UHK.
(5) Tajemníci fakult, vedoucí sekretariátů děkanů a vedoucí studijních oddělení
používají kulaté razítko o průměru 25 mm s malým státním znakem, textem
„Univerzita Hradec Králové“ doplněným o název fakulty a číselným
označením. Tato razítka užívají jen k označování smluv a dohod sjednaných
jménem fakulty a k označování studijních dokumentů.
(6) Kromě razítek uvedených v odstavcích 1 až 5 užívají rektorát a jeho součásti a
fakulty a jejich pracoviště řádková razítka.
(7) Řádkové razítko je opatřeno tímto textem:
a) „Univerzita Hradec Králové“ a název součásti pro razítka rektorátu.
b) „Univerzita Hradec Králové“, název fakulty a název pracoviště pro razítka fakult.

Uvedený text je doplněn číselným označením pro registraci razítka.

Čl. 2
Pečeť UHK
(1) Pečeť UHK tvoří statutární znak UHK podle přílohy č. 1 Statutu UHK vytvořený
Pečetidlem UHK do pečetního vosku.
(2) Pečetidlo UHK, které je zhotoveno s negativně zahloubenými konturami z kovu, patří
k insigniím UHK a uchovává je rektor.
(3) Pečetí UHK se označují listiny velké důležitosti nebo listiny historického významu.
Pečetí UHK mohou být označeny diplomy čestných doktorů UHK (Dr.h.c.),
jmenovací dekrety akademických funkcionářů UHK, diplomy o udělení medailí UHK
a případně medailí rektora UHK.

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ INSIGNIÍ UHK
(1) Univerzitní a fakultní insignie UHK – žezla, řetězy s medailemi a taláry – jsou
výsostnými znaky akademického úřadu a mohou se užívat pouze při akademických
slavnostech. K nesení žezla je určen výhradně univerzitní (rektorský) nebo fakultní
(děkanský) pedel.
(2) Celý soubor insignií se užívá při akademických obřadech na půdě UHK: při
imatrikulacích, promocích, udílení čestných doktorátů a velkých zlatých medailí, při
inauguraci rektora (po případě děkana) a při významných výročích a událostech
univerzity. Užití všech insignií mimo půdu UHK povoluje ve zcela výjimečných
případech rektor (u fakultních insignií děkan).
(3) Talár s příslušným řetězem bez žezla se nosí, koná-li se akademický obřad mimo půdu
UHK (například při udílení čestných doktorátů a inauguracích na jiných univerzitách,
při předávání profesorských dekretů v Karolinu nebo při přijetí představiteli státu, je-li
talár předepsán).
(4) Talár bez řetězu nosí na akademických obřadech kvestor, předseda Akademického
senátu UHK, členové vědeckých rad a při svých promocích též všichni absolventi
doktorského studijního programu.
(5) Řetěz bez taláru může se svolením rektora (děkana) nosit akademický funkcionář na
slavnostech, na nichž reprezentuje univerzitu (fakultu) a které talár nevyžadují nebo
nedovolují. Řetěz bez taláru může mít akademický funkcionář např. na pohřbu
význačného člena akademické obce.
(6) Při všech shora jmenovaných příležitostech je samozřejmou součástí taláru
společenský oblek.
(7) Je-li akademický funkcionář pověřen zastupováním jiného, nosí insignie příslušející
zastupované funkci.

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ MEDAILÍ UHK
(1) Medaile UHK má tři formy:
- Velká zlatá medaile UHK
- Zlatá medaile UHK
- Medaile rektora UHK
(2) Medaile UHK mají jednotné výtvarné řešení a liší se jen velikostí a použitým
materiálem. Medaile UHK zobrazuje na averzu trojrozměrné provedení statutárního
znaku UHK a na reverzní straně je nápis Univerzita Hradec Králové.
(3) Velká zlatá medaile UHK má průměr 72 mm a je zhotovena ze zlaceného tombaku.
Zlatá medaile UHK má průměr 45 mm a je rovněž ze zlaceného tombaku. Medaile
rektora UHK má průměr 45 mm a je zhotovena z patinovaného tombaku.
(4)

Udělení medaile Univerzity Hradec Králové je výrazem uznání univerzity za
vynikající vědeckou, pedagogickou, kulturní nebo uměleckou činnost, za dlouholetou
přínosnou práci pro univerzitu nebo upevňování spolupráce s ní. Medaile se uděluje
osobám fyzickým i právnickým, českým i zahraničním, zpravidla při významných
příležitostech.

(5) Velká zlatá medaile UHK se uděluje nejvýznamnějším domácím i zahraničním
představitelům veřejného života jako ocenění jejich zásluh o demokracii a lidstvo.
Návrh předkládá rektor Vědecké radě UHK ke schválení. Medaili předává rektor
slavnostním způsobem obdobným ceremoniálu při udělení čestného doktorátu.
Zlatá medaile UHK se uděluje jako vyznamenání významným představitelům vědy,
kulturního a veřejného života, a to jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj
vědy, kultury a umění nebo o rozvoj UHK. Zlatou medaili UHK uděluje jménem UHK
rektor po schválení Vědeckou radou UHK.
Zlatou medaili UHK předává vyznamenanému rektor UHK za přítomnosti členů vedení
univerzity a příslušné fakulty, popřípadě dalších hostů.
Zlatou medaili UHK obdrží rovněž osobnost, která na UHK získá čestný doktorát, přičemž
předání zlaté medaile UHK je součástí ceremoniálu udělení čestného doktorátu.
Medaili rektora UHK uděluje rektor pracovníkům nebo studentům UHK, kteří dosáhli
mimořádných pracovních nebo studijních výsledků. Tuto medaili uděluje rektor i
významným hostům UHK, kteří přispěli k rozvoji vysokého školství nebo UHK.
Medaili rektora UHK předává vyznamenanému rektor nebo prorektor.
Návrh na udělení medaile UHK musí obsahovat tyto náležitosti:
a) osobní data navrhovaného,
b) charakteristiku jeho činnosti, za kterou je návrh podáván,
c) při jaké příležitosti je návrh podáván.
U institucí:
a) charakteristiku činnosti a spolupráce a její přínos pro rozvoj UHK,

b) při jaké příležitosti je návrh podáván.
Návrh se podává rektorovi UHK.
Spolu s medailí UHK se vyznamenanému předává dedikační list (diplom) podepsaný
rektorem UHK, který je v případě velké zlaté medaile UHK nebo zlaté medaile UHK
opatřen pečetí UHK.
(12) Dokumentaci o udělených medailích UHK včetně kopií dedikačních listů k nim
vydaných, jakož i seznam jejich držitelů, vede kancléř UHK a zabezpečuje jejich
uložení do Archivu UHK.

