1.
Symboly Kraje Vysočina a možnosti jejich použití a informace o
existenci manuálu jednotného vizuálního stylu Kraje Vysočina

1.1. Logo Kraje Vysočina (včetně informací o existenci manuálu jednotného
vizuálního stylu Kraje Vysočina)
Kraj Vysočina používá v rámci jednotného vizuálního stylu a komunikace s veřejností
především logo kraje, které je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového
vlastnictví. Obecně platí, že logo kraje je určeno především pro propagaci kraje samotného,
nikoliv k propagaci jiných subjektů a jejich aktivit. Není jej možné užívat bez souhlasu
nositele práv (bez udělení licence). Za nejvýznamnější prvek firemní identity považujeme
právě logo kraje - jeho charakter a barevnost ovlivňuje ostatní prvky jednotného vizuálního
stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu Kraje Vysočina slouží zejména orgánům Kraje
Vysočina. Kromě značky (loga Kraje Vysočina) definuje rovněž barevnost a typografii.
Manuál řeší konkrétně např. jednotný vzhled hlavičkových papírů, tiskovin, inzerátů, atp. Je
pomůckou, která stanovuje mantinely důležité pro zachování jednotného způsobu
prezentace nejen na venek (směrem k občanům kraje, partnerům kraje), ale rovněž uvnitř
organizace (směrem k jeho zaměstnancům).
Logo Kraje Vysočina lze užívat pouze způsobem, který nesnižuje jeho hodnotu a dobré
jméno kraje. Obecně lze logo Kraje Vysočina užívat pouze s předchozím písemným
souhlasem kraje. Příspěvkové organizace kraje jsou oprávněny logotyp užívat bez
předchozího souhlasu kraje – v elektronické podobě Vám logo Kraje Vysočina předají
pracovníci oddělení vnějších vztahů. Existuje několik variant loga kraje, základní (níže
uvedené), inverzní (na modrém podkladě s bílými písmeny), černobílé varianty a cizojazyčné
verze.
Kontaktními osobami za Krajský úřad Kraje Vysočina jsou níže uvedení pracovníci oddělení
vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana:
pan Zbyněk Čech, tel.: 564 602 146, e-mail: cech.z@kr-vysocina.cz nebo
pan Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz.
Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 11/10 o výkonu vlastnického práva Kraje Vysočina
k ochranným známkám upravují výkon práv Kraje Vysočina jako vlastníka ochranných
známek podle zákona o ochranných známkách.

Příspěvkovým organizacím, které jsou zřizovány Krajem Vysočina, je určen zejména
„Odkaz na zřizovatele“, ve kterém je logo Kraje Vysočina zakomponováno.

1.2. Odkaz na zřizovatele:
V roce 2008 požádala Rada Kraje Vysočina ředitelky a ředitele krajem zřizovaných
organizací o pomoc při zviditelňování jména a značky Kraje Vysočina prostřednictvím tzv.
„Odkazu na zřizovatele“. Užší vzájemná součinnost v této věci se pro nejširší veřejnost stala
jednou z přirozených cest vedoucích ke všeobecně vyššímu vnímání vazby mezi Krajem
Vysočina a krajem zřizovanými organizacemi. Hlavním motivem pro zavedení „Odkazu na

zřizovatele“ bylo přispět ke zvýšení pocitu sounáležitosti občanů s naším krajem pomocí
spojení jména Kraje Vysočina a Vámi řízených organizací poskytujících kvalitní veřejné
služby.
Věříme, že i nadále budete zařazovat „Odkaz na zřizovatele“ mezi běžně Vámi užívané
prvky externí i interní komunikace.
Odkaz na zřizovatele je jedním z prostředků, komunikačních kanálů, který spoluvytváří
vztahy veřejnosti ke Kraji Vysočina. Existence odkazu však nesouvisí pouze s jeho
zaměřením ke klientům a návštěvníkům, ale své využití může nalézt i uvnitř Vaší organizace
směrem k zaměstnancům.
Podrobné informace o způsobu a formě použití „Odkazu na zřizovatele“:
www.kr-vysocina.cz/publicita/odkaznazrizovatele
Právě zde můžete nalézt grafický manuál definující značku „Odkaz na zřizovatele“. Slouží
jako zdroj informací, které jednoznačně vymezují způsob jejího užívání a stanovuje základní
pravidla její aplikace.
Kontaktními osobami za Krajský úřad Kraje Vysočina jsou níže uvedení pracovníci oddělení
vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana:
pan Zbyněk Čech, tel.: 564 602 146, e-mail: cech.z@kr-vysocina.cz nebo
pan Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz.
Na těchto kontaktech si rovněž můžete vyzvednout již vytištěné „Odkazy na zřizovatele“
např. ve formě samolepek, které můžete využít např. ve vstupních prostorách Vaší
organizace.

1.3.
Znak Kraje Vysočina
je oficiální symbol používaný především na vlajce kraje a na některých vysoce
formalizovaných dokumentech (jmenovací a odvolací dekrety ředitelů příspěvkových
organizací kraje, dopisy na ručním papíře používané samosprávou apod.).
Použití znaku kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a to
ustanovením § 5.
Znak kraje byl schválen dne 20. listopadu 2001 Zastupitelstvem Kraje Vysočina.

