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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato směrnice upravuje užívání loga Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z. s. (SČZL) a
jeho variant v rámci spolku a případnými externími subjekty.
Dále stanovuje grafická pravidla provedení loga a jeho ochrany.
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POPIS LOGA SČZL

Logo SČZL je zapsáno při ÚVP v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka SČZL
pod číslem 337481. Jeho užívání je chráněno zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných
známkách, ve znění pozdějších předpisů.
Logo SČZL chráněno ve formě kombinované ochranné známky:
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PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ LOGA SČZL

3.1

OBECNÁ PRAVIDLA

Grafické parametry loga SČZL musí být ve shodě s Přílohou 1 této směrnice, jakékoliv
odlišnosti a modifikace nejsou přípustné. Případné logotypy SČZL jsou určeny výhradně pro
vlastní potřeby SČZL.
Logo nesmí být poskytováno úplatně ani bezúplatně konečným klientům ani dalším
subjektům za účelem propagace a zviditelnění jejich produktů nebo služeb.
Principy a pravidla používání loga externími subjekty jsou specifikovány v licenčních
smlouvách na užívání loga dle čl. 4 této IS.
Porušení těchto pravidel může být podnětem k odebrání licence, případně k rozvázání
smlouvy o spolupráci s externím subjektem.
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ZÁKLADNÍ LOGOTYP

Základní logotyp je kombinací primárního loga a případné podkladové grafiky. Logotyp může
být užíván výhradně pro interní účely SČZL v souvislosti s následujícími činnostmi:
vydávání dokumentace SČZL;
korespondence (logo v záhlaví);
propagace služeb SČZL (umístění na propagačních předmětech, reklamních textech,
tiskovinách, internetových stránkách apod.).
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SPRÁVA A DISTRIBUCE LOGA SČZL

Registrační listiny o zápisu loga SČZL v rejstříku ochranných známek eviduje sekretariát
SČZL, který je informován o všech uskutečněných změnách.
Evidenci licenčních smluv spravuje sekretariát SČZL. Číslovanou licenci na užívání loga
externím subjektem vydává sekretariát SČZL po projednání a schválení v Radě SČZL na
základě žádosti, kterou přezkoumává a schvaluje prezident SČZL. Licence je platná po
podpisu za SČZL (viz Stanovy SČZL čl. 44) a žadatelem o licenci.
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OCHRANA LOGA SČZL PŘED ZNEUŽITÍM

Všichni členové SČZL a externí subjekty s platnou licenční smlouvou jsou povinni vytvářet
podmínky a vyvíjet činnosti podporující ochranu loga SČZL před jeho zneužitím s důrazem
na:
dodržování podmínek užívání loga stanovených touto směrnicí a konkrétními
smluvními dokumenty;
monitoring zaměřený na správnost použití loga v praxi;
ohlašovací povinnost zjištěných případů neoprávněně užitého loga SČZL –
ohlašovacím místem sekretariát SČZL.

RNDr. Radomír Čevelík
prezident SČZL

Příloha č. 1

Jednotný vizuální styl loga SČZL
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JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL LOGA ITC
1

ZÁKRES LOGA

Zákres do čtvercové sítě slouží k upřesnění proporcí loga a pro účely specifické reprodukce
(např. přenos do nestandardních velikostí).
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VELIKOST LOGA

Hlavním požadavkem na velikost loga je zachování dobrého rozlišení detailů grafiky a
čitelnosti písmen
Základními rozměrovými parametry loga jsou:
X: délka
Y: výška
a: délka strany čtverce v síti
Délka a výška loga jsou definovány jako násobky délky strany čtverce v síti:
X = 11 x a
Y = 10 x a
Minimální velikost primárního loga je dána délkou X
X = 15 mm

