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Úvod
Európska komisia spolupracuje s mnohými externými organizáciami, ktoré často žiadajú o povolenie
používať logo Európskej komisie.
Logo Európskej komisie je ochranná známka, ktorú
vlastní Európska únia. Európska komisia bude stíhať prípady zneužitia a podvodného používania
loga.

I. Podmienky používania loga
Tretie strany môžu používať logo Európskej komisie
za týchto podmienok:
logo sa nesmie použiť bez predchádzajúceho písomného povolenia. Povolenie sa môže udeliť, ak:
• s a logo nepoužíva zavádzajúcim spôsobom, na
základe ktorého sa môže verejnosť domnievať,
že za poskytovanie tovaru a služieb zodpovedá
Európska komisia,
• s a logo nepoužíva v súvislosti s cieľmi alebo
činnosťami, ktoré nie sú v súlade s cieľmi a zásadami Európskej únie,
• logo sa nepoužíva spôsobom, ktorý naznačuje,
že Európska únia schválila (ciele a činnosti)
externej organizácie.
Logo sa používa v celistvosti, bez skreslenia,
úpravy alebo oddelenia jeho častí.
Povolením používať logo Európskej komisie sa
neudeľujú žiadne výlučné práva na jeho používanie, ani to neznamená súhlas s registráciou loga
alebo s jeho imitáciou ako ochrannej známky, ani
žiadneho iného práva duševného vlastníctva.
Každý prípad sa preskúma osobitne s cieľom zistiť,
či sú splnené uvedené kritériá. Je nepravdepodobné, aby sa v obchodnom kontexte použilo logo
Európskej komisie pri vlastnom logu, názve alebo
vlastnej ochrannej známke spoločnosti.
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II. Žiadosť o povolenie používať
logo EK.
Žiadosť o povolenie by sa mala predložiť tomu
oddeleniu Európskej komisie, s ktorým je externá
organizácia v styku. Všetky oddelenia a služby
Európskej komisie môžu tretím stranám udeľovať
povolenie na používanie loga EK, pokiaľ sú splnené
uvedené podmienky.
Žiadosti o povolenie sa môžu tiež poslať tímu pre
vizuálnu identitu Európskej komisie elektronickou
poštou: comm-visual-identity@ec.europa.eu
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III. Grafické umiestnenie loga EK
Logo Európskej komisie musí byť viditeľné v jeho
celistvosti a umiestnené na pozadí, ktoré neporušuje jeho celistvosť. Logo je nemeniteľné a žiadna z jeho častí sa nedá oddeliť. Akýkoľvek spôsob
úpravy loga je prísne zakázaný. Z dôvodu zachovania celistvosti a viditeľnosti by mal byť okolo
loga čistý priestor alebo „ochranná zóna“, ktorú
by nemal rušiť žiadny iný prvok (text, obrázok,
kresba, číslo...).

IV. Druhy použitia loga EK
partnerskými organizáciami
Spoločné označovanie
Spoločné označovanie sa používa v prípade produktov a činností, do ktorých je Európska komisia zapojená ako rovnocenný partner. V prípade spoločného
označovania s logami externých organizácií zabezpečte, aby mali všetky logá rovnakú a vyrovnanú
vizuálnu váhu a aby boli zoradené horizontálne. Logo
Komisie sa umiestňuje vedľa logotypov iných
organizácií a jeho veľkosť by mala byť úmerná
veľkosti logotypov iných organizácií. Vhodné poradie logotypov podľa protokolu by sa malo určiť
v každom jednotlivom prípade.
Príklad spoločného označovania:

Umiestnenie loga na pozadí, ktoré obsahuje textúru alebo grafické prvky, ako napr. čiary, odtiene atď. sa môže povoliť iba v prípade, že nie je
narušená viditeľnosť a celistvosť loga a je dodržaná ochranná zóna. Ak by pozadie skresľovalo
alebo prekrývalo logo, ochranná zóna okolo loga
by mala byť biela alebo by mala byť označená
neutrálnou farbou.
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Nepriama podpora
Nepriama podpora sa používa v prípade produktov a činností, ktoré Európska komisia podporuje, ale nie je do nich priamo zapojená alebo je do
nich zapojená len ako menšinový partner. V tomto
prípade sa uvedie logo Komisie spolu s vetou vysvetľujúcou povahu zapojenia Európskej komisie.

Tu sú niektoré príklady tichej podpory:

Podporovaný

Typickým príkladom je štúdia alebo správa, ktorú
financuje Komisia, ale ktorú napísala a uverejnila
externá organizácia, ktorá pri tom použila svoju
vlastnú vizuálnu identitu.

Veta a logo EK sa umiestňujú spolu na osobitnom, ale nie nutne na poprednom mieste, a zároveň oddelene od ostatných log.
Nie je povinné použiť písmo „EC Square Sans
Pro“ vo vete vedľa loga. Partnerské organizácie
nemusia mať povolenie na používanie tohto
písma, ktoré je komerčne dostupné ako PF Square
Sans Pro. Navrhované alternatívy sú: Verdana,
Arial, Tahoma, Calibri a Trebuchet. Neobmedzuje sa tým používanie samotného loga EK vrátane
názvu Komisie zobrazeného v „EC Square Sans
Pro“.

Iniciatíva

Spolufinancovaný

V spolupráci s

Neexistuje úplný zoznam viet, ktoré sa môžu
uviesť spolu s logom. V texte musí byť vyjadrená
povaha zapojenia Európskej komisie.

Kontakt
Ak máte otázky týkajúce sa používania loga
Európskej komisie, napíšte na adresu:
comm-visual-identity@ec.europa.eu

