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Jednotný způsob psaní údajů  
označujících názvy obce, úřadu a orgánů obce 

 

1. Označení statutární město Liberec se užívá ve smyslu §141, odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v písemnostech vyhotovených orgánem statutárního města 
Liberec v samostatné působnosti.  

2. Označení Magistrát města Liberec a Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad 
Nisou se užívá ve smyslu §141, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v písemnostech vyhotovených orgánem statutárního města Liberec v přenesené 
působnosti.  

3. Označení STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC se užívá spolu s IČ k označení statutárního 
města jako subjektu soukromého práva (smluvní vztahy, dotace) 

Příklad: 
Identifikační údaje: 
Obchodní firma/název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
IČO:    00262978 
Sídlem:   nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 
Zastoupené:    … 

 

4. Stejně tak se používají hlavičkové papíry a razítka s označením statutární město Liberec. 
V hlavičce tiskopisů a na razítku se uvádí název v 1. pádu, v textu je možné název 
skloňovat. 

5. Výraz statutární město se uvádí pouze v obecném textu bez konkrétního názvu města nebo 
v obecném textu o statutárních městech. 

6. Stejně tak se v těchto případech používají hlavičkové papíry a razítka s označením 
Magistrát města Liberec. V hlavičce tiskopisů a na razítku se uvádí název v 1. pádu, v textu 
je možné název skloňovat. 

7. Označení oficiálních názvů orgánů obce se uvádí ve tvaru Rada města Liberec (nebo 
Liberce) a Zastupitelstvo města Liberec (nebo Liberce). Nebude-li název orgánu 
konkretizován uvedením názvu obce, bude označení uvedeno ve tvaru rada města a 
zastupitelstvo města. 

8. V souladu s výše uvedenými pokyny budou ve veškerých textech (korespondence 
úřadu, materiály do rady města Liberec, zastupitelstva města Liberec, atd.) vždy 
správně vypisovány celé názvy. Bude-li vhodné uvést označení jako zkratku, je třeba na 
tuto skutečnost vždy v textu upozornit (např.:„Magistrát města Liberec /dále MML/“). Za 
správné vypsání uvedeného názvu zodpovídá příslušný pracovník v souladu se spisovým 
řádem.  


