Česká zemědělská univerzita v Praze

Směrnice rektora č. 6/2011,
o používání znaku ČZU a grafického manuálu ČZU
_____________________________________________________
Článek 1 Úvodní ustanovení
(1) Směrnice o používání znaku ČZU a grafického manuálu ČZU (dále jen „směrnice“) je
vydána v souladu s čl. 34 odst. 2 Statutu ČZU.
(2) Směrnice stanovuje závazná pravidla pro užívání znaku ČZU a dalších grafických značek
ČZU uvedených v grafickém manuálu ČZU.
Článek 2 Používání znaku ČZU a grafického manuálu ČZU
(1) Zaměstnanci ČZU jsou v rámci používání znaku ČZU, grafických značek součástí ČZU
a dalších grafických prvků povinni dodržovat grafický manuál ČZU včetně závazných
vzorů a zdrojových souborů, které jsou zveřejněny na intranetu ČZU v sekci Dokumenty –
Grafický manuál a PR.
(2) Grafický manuál ČZU (zejména jeho přílohy) bude aktualizován a doplňován minimálně
jednou ročně; aktualizace bude zveřejňována v příslušné sekci na intranetu.
(3) Zdrojové soubory (logotypy v různých souborových formátech) by měly používat pouze
osoby obeznámené se základními pravidly práce s grafikou a logotypy.
(4) U fakult/institutů jsou zavedeny nové logotypy s uvedenou příslušností k ČZU, které nově
umožňují používat logotypy fakult i pro externí komunikaci a propagaci.
(5) Logotypy ČZU (znak ČZU) a logotypy fakult a institutů, v předepsaných variantách, je
možné používat pouze v souladu s pravidly uvedenými v grafickém manuálu ČZU.
(6) Původní logo ČZU (znak ČZU v oválném tvaru) není povoleno pro běžné použití
s výjimkou případů, které mají historickou souvislost (např. vyřezávané logo ČZU v aule,
před rektorátem apod).
(7) Pro případy nejasností při používání grafického manuálu ČZU, případy, které grafický
manuál ČZU neupravuje (např. přesné použití logotypů na propagačních předmětech,
letácích apod.), popř. pro zasílání námětů či připomínek, je zřízena kontaktní e-mailová
adresa grafik@czu.cz, na které budou grafici ČZU konzultovat další postup.
Článek 3 Závěrečná ustanovení
(1) Závaznost této směrnice se stanoví pro všechny součásti a pracoviště ČZU s výjimkou
odchylných pravidel pro publicitu stanovených smluvním vztahem, kterým je ČZU vázána
(např. dodržování pravidel publicity v případě akcí financovaných ze zdrojů EU).
(2) Touto směrnicí se ruší Opatření rektora č. 3/2007 ze dne 20. 8. 2007, o používání nového
grafického manuálu ČZU.
(3) Znak ČZU a grafické značky ČZU vydané v původním grafickém manuálu ( „Kompletní
grafický manuál - verze 3.0“) je v rámci přechodného období možné používat
do 31. 12. 2011.
V Praze dne 13. července 2011, s účinností ode dne vydání.
prof. Ing. Jiří Balík, CSc. v.r., rektor

