Používání
loga

Evropské komise
Pokyny pro partnerské
organizace
duben 2012

Vnitřní sdělení

Používání loga Evropské komise

– pokyny pro partnerské organizace

Úvod
Evropská komise spolupracuje s mnoha externími
organizacemi, které často žádají o povolení používat
logo Evropské komise.
Logo Evropské komise je ochranná známka, jejímž
vlastníkem je Evropská unie. Zneužití loga nebo
jeho podvodné použití bude Evropská komise stíhat.

I. Podmínky používání
Třetí strany mohou používat logo Evropské komise
za těchto podmínek:
Logo nesmí být použito bez předchozího písemného
povolení. Povolení se udělí, pokud:
• logo není použito způsobem, který by uvedl
veřejnost v mylné domnění, že Evropská komise
nese odpovědnost za poskytování příslušného
zboží nebo služeb;
• logo není použito v souvislosti s cíli nebo činnostmi, které jsou neslučitelné s cíli a zásadami
Evropské unie;
• logo není použito způsobem, který naznačuje
nebo ze kterého vyplývá potvrzení externí organizace či jejích cílů nebo činností Evropskou unií.
Logo musí být zobrazeno ve své celistvosti, aniž by
byly zkresleny, pozměněny nebo od sebe odděleny
části, z nichž se skládá.
Povolení používat logo Evropské komise nezakládá žádná výhradní práva pro jeho používání a
neznamená ani souhlas s registrací loga nebo jeho
napodobeniny jako ochranné známky či jakéhokoli
jiného práva duševního vlastnictví.
Každý případ se bude posuzovat individuálně, aby
bylo zaručeno, že jsou splněna výše uvedená kritéria, což není pravděpodobné, pokud by bylo logo
Evropské komise použito ke komerčním účelům
spolu s logem, názvem nebo ochrannou známkou
určité společnosti.
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II. Žádost o povolení používat
logo EK
Žádost o povolení je třeba předložit útvaru Evropské komise, s nímž je externí organizace ve spojení. Udělit povolení třetím stranám použít logo EK,
pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, jsou
oprávněny všechny útvary Evropské komise.
Žádosti o povolení mohou být rovněž zaslány skupině, jež se zabývá vizuální identitou Evropské komise,
na adresu: comm-visual-identity@ec.europa.eu
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III. Grafické umístění loga EK
Logo Evropské komise musí být čitelné ve své
celistvosti a umístěné na pozadí, které jeho celistvost nenaruší. Logo je nezaměnitelné a jeho složky
nelze od sebe oddělit. Je přísně zakázáno logo
jakýmkoli způsobem měnit. Z důvodů celistvosti a
viditelnosti by kolem loga mělo vždy být prázdné
místo nebo „ochranná zóna“, do níž nezasahuje
žádný jiný prvek (text, obrázek, nákres, znak atd.).

IV. Způsoby použití loga EK
partnerskými organizacemi
Společné označení
Společné označení se musí použít, pokud jde o produkty a činnosti, u nichž je Evropská komise rovnocenným partnerem. Při zobrazení loga Evropské
komise společně s logy externích organizací je třeba
zajistit, aby všechna uvedená loga měla stejnou a
vyváženou vizuální váhu a byla zobrazena na jedné
vodorovné lince. Logo Komise musí být umístěno
vedle log ostatních organizací a jeho velikost by
měla být úměrná velikosti těchto log. O protokolárním pořadí jednotlivých log by se v jednotlivých
případech mělo rozhodovat podle potřeby.
Příklad společného označení:

Umístění loga na pozadí, které obsahuje motiv
nebo grafické prvky, jako linky, odstíny atd., je
možné povolit pouze tehdy, když nejsou narušeny čitelnost a celistvost loga a je respektována
ochranná zóna. Pokud by pozadí logo zkreslovalo
nebo narušovalo, je třeba, aby ochranná zóna
kolem loga byla buď bílá, nebo vytištěná přímou
barvou.

3

Používání loga Evropské komise

4

– pokyny pro partnerské organizace

Logo Evropské komise jako odkaz
Logo EK se použije jako odkaz u produktů a činností, které Evropská komise podporuje, ale není
na nich přímo zúčastněna, nebo u nichž je menšinovým partnerem. V takovém případě se logo
Komise zobrazí společně s textem, který vysvětlí,
jaká je pozice Evropské komise.
Typickým příkladem je studie nebo zpráva, kterou
financuje Komise, vypracována a zveřejněna je však
externí organizací, která použije svou vlastní vizuální identitu.

Text a logo EK je nutno umístit společně na viditelné, ne však nezbytně nápadné místo a dostatečně oddělené ode všech ostatních log.
Pro text, který logo doprovází, není povinné použít
písmo EC Square Sans Pro. Je možné, že partnerské organizace nejsou držiteli licence pro použití
tohoto písma, které je komerčně dostupné jako
PF Square Sans Pro. Navrhované možnosti jsou:
Verdana, Arial, Tahoma, Calibri a Trebuchet. Tím
není omezeno používání samotného loga EK,
včetně názvu Komise, který se zobrazí v písmu
EC Square Sans Pro.

Několik příkladů odkazu:

Podporuje

Iniciativu rozvíjí

Na financování
se podílí

S námi spolupracuje

Neexistuje vyčerpávající seznam typů textu, který
se může vyskytovat spolu s logem EK. Text musí
vyjadřovat povahu zapojení Evropské komise.

Kontaktní údaje
Máte-li dotazy týkající se použití loga Evropské
komise, zašlete je na adresu comm-visualidentity@ec.europa.eu

