
 
 

Manuál pro používání loga FA ČR 

 

 

 

1. Logo je oficiálním symbolem FA ČR a je chráněno podle zákona č. 441/2003 Sb.          

o ochranných známkách. Logo FA ČR je zapsáno jako ochranná známka do rejstříku 

vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. 

 

2. Účelem tohoto manuálu je vymezení práv a povinností při užívání loga FA ČR a jeho 

ochrana před zneužitím. 

 

3. Základní kritéria pro použití chráněného loga FA ČR: 

3.1. Chráněné logo nesmí být použito k propagaci jakéhokoli výrobku nebo 

organizace, kromě výrobků oficiálních partnerů FA ČR i samotné propagace 

partnera FA ČR nebo partnerů,  jímž udělí STES povolení k používání tohoto 

loga. 

3.2. Chráněné logo nesmí být použito ke komerčním účelům nebo pro označení 

komerční publikace nebo textu, kromě publikací i textů partnerů FA ČR a to 

bez povolení  FA ČR nebo STES. 

3.3. Chráněné logo nesmí být zobrazeno na oblečení, kromě oblečení české státní 

reprezentace a reklamního oblečení (trička, čepice apod.) partnerů FA ČR bez 

povolení FA ČR nebo STES. 

3.4. Chráněné logo FA ČR musí být vždy reprodukováno ve správných barvách                

a v souladu s grafickým manuálem, který je pro všechny uživatele závazný. 

3.5. Chráněné logo FA ČR může být použito pouze v rámci úvodníku nebo článku 

v tisku, který se vztahuje k FA ČR, nesmí se však objevit na stránce, na níž 

jsou uvedeni sponzoři, kteří nejsou partnery FA ČR. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Žádost o povolení použití loga FA ČR 

4.1. K zajištění správného použití chráněného loga FA ČR musí být před každým 

jejím použitím podána písemná žádost o souhlas s jejím použitím u STES, a.s., 

marketinkové agentury FA ČR, pokud tento souhlas není udělen generálně 

zvláštní marketinkovou smlouvou podepsanou STES. 

4.2. Nedílnou součástí žádosti podle předchozího bodu bude příloha s náhledem, 

přesného využití loga. 

4.3. V případě schválení žádosti musí být společnosti STES, a.s. zaslán exemplář 

konečné verze použití loga FA ČR. 

4.4. V případě použití samotného loga FA ČR u článků v tisku a úvodníků pro 

zpravodajské účely postačí jednorázově zaslat na STES, a.s. k odsouhlasení 

tzv. šablony obvyklého použití loga FA ČR. 

 

5. Kontrola dodržování pravidel, zajištění právní ochrany 

5.1. Kontrolu dodržování pravidel pro používání loga FA ČR a jeho právní ochranu 

zajišťuje STES, a.s. na základě zmocnění od FA ČR. 

5.2. Při zajištění dodržování pravidel pro používání loga FA ČR mohou být použity 

zejména následující prostředky: 

- odebrání resp. nepřidělení akreditace pro novináře a fotografy 

- uplatnění nároku na zdržení se nepovolaného užívání (stažení z trhu 

apod.) 

- uplatnění nároku na náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy, a to              

i v penězích. 

 

7. Tento Manuál byl schválen výk. výborem FA ČR dne 2.8. 2011.  Jeho nedílnou 

součástí je grafický manuál. 

 
 


