Rada kraje Vysočina

Pravidla
Rady kraje Vysočina
o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným známkám
ze dne 10. 1. 2006

č. 4/06

Čl. 1
Předmět právní úpravy
Tato Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným
známkám (dále jen „Pravidla“) upravují výkon práv kraje Vysočina (dále jen „kraj“) jako
vlastníka ochranných známek podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o
změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Čl. 2
Ochranné známky
Kraj je vlastníkem těchto ochranných známek:
a) kombinovaná ochranná známka „Kraj Vysočina“, která je zapsaná u Úřadu
průmyslového vlastnictví, pod číslem zápisu 250360,
b) kombinovaná ochranná známka „Vysočina NÁŠ DOMOV“, která je zapsaná u
Úřadu průmyslového vlastnictví, pod číslem zápisu 250361,
c) kombinovaná ochranná známka „VYSOČINA FOND VYSOČINY“, která je zapsaná
u Úřadu průmyslového vlastnictví, pod číslem zápisu 250362.
Čl. 3
Logotyp kraje
(1)

Logotypem kraje je označení, jehož užívání zasahuje do práv kraje, které může kraj
jako vlastník ochranné známky uplatňovat podle § 8 odst. 2 zákona (dále jen „logotyp“).

(2)

Logotypem je:
a) označení shodné s ochrannou známkou,
b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou
a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou
známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti,
včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
c) označení shodné s ochranou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby,
které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, pokud by
jeho užívání těžilo z rozlišovací schopnosti nebo dobrého jména ochranné známky
nebo jim bylo na újmu.
Část II
Práva a povinnosti uživatelů logotypu
Čl. 4
Užívání logotypu

(1)

Logotyp je používán pro účely propagace kraje a jeho orgánů. Logotyp jako součást
jednotného vizuálního stylu vytváří image kraje.

(2)

Užívat logotyp lze pouze za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.

(3)

Užívat logotyp lze pouze způsobem, který nesnižuje jeho hodnotu a dobré jméno kraje.

(4)

Logotyp lze užívat pouze ve verzích, jejichž konkrétní barevná vyobrazení a poměr
velikostí je uveden v příloze č. 1 těchto Pravidel.
Čl. 5
Užití logotypu

(1)

Logotyp lze užívat pouze s předchozím písemným souhlasem kraje. Souhlas k užití
logotypu se vztahuje pouze k užití konkrétního logotypu ke konkrétnímu účelu. Souhlas
s užitím logotypu může být kdykoli odvolán.

(2)

Žádost o souhlas s užitím logotypu se podává na formuláři, který je přílohou č. 2 těchto
Pravidel. Na udělení souhlasu není právní nárok.

(3)

Bez předchozího souhlasu kraje jsou oprávněny logotyp užívat:
a) kraj,
b) příspěvkové organizace kraje,
c) právnické osoby založené krajem.
Část III
Ostatní ustanovení
Čl. 6
Evidence

Kraj vede evidenci jednotlivých žádostí o souhlas s užitím logotypu podle čl. 5 odst. 2 těchto
Pravidel.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1)

Úkony kraje podle těchto Pravidel vykonává oddělení vnějších vztahů.

(2)

Za aktualizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu
kraje Vysočina.

(3)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou kraje Vysočina.

(4)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 10. 1. 2006
a schválena usnesením č. 0049/01/2006/RK.

V Jihlavě, dne 10. 1. 2006

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

Příloha č. 1
Pravidel Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným
známkám

Schválené verze logotypů kraje Vysočina

ČESKÁ VERZE

NĚMECKÁ VERZE

ANGLICKÁ VERZE

INVERZNÍ VERZE

Typ písma v logotypu „Kraj Vysočina“ je: Flora.

Příloha č. 2
Pravidel Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným
známkám

ŽÁDOST
O UDĚLENÍ SOUHLASU PRO POUŽITÍ LOGOTYPU KRAJE VYSOČINA
Název
fyzické/právnické
osoby:
Místo
podnikání/sídlo:
(adresa)
IČO:
Odpovědná osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:
Stručná charakteristika použití logotypu kraje Vysočina (jako přílohu připojte
grafický návrh uplatnění logotypu/znaku):

Požadovaný formát:
Datum:

Podpis:

Podmínky povolení použití logotypu „Kraj Vysočina“:
1. Logotyp bude dodán v elektronické nebo papírové podobě s přesným popisem
propozic.
2. Fyzická/právnická osoba se zavazuje použít logotyp „Kraj Vysočina“ pouze pro výše
uvedené účely.
3. Fyzická/právnická osoba se zavazuje vyobrazit logotyp přesně podle dodaných
propozic (barva, písmo, poměry atd.) a podle schváleného grafického návrhu.
4. Fyzická/právnická osoba si je plně vědoma, že logotyp „Kraj Vysočina“ je
registrovaná ochranná známka a jakékoli jeho zneužití podléhá příslušným zákonům.

5. Souhlas se všemi výše uvedenými body vyjadřuje oprávněná osoba svým
podpisem.

