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Směrnice děkana č. 2 /2009 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY 
LOGA 3. LF UK v PRAZE 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice upravuje užívání loga 3. lékařské 3. LF UK Univerzity Karlovy (dále 
jen  "3.  LF  UK"),  ochranu  loga  3.  LF  UK  (dále  jen  "logo")  a  jeho  užívání  jako 
ochranné známky. 

 

 
 

Čl. 2 Užívání loga fakultou a jejími so

1. Log

učástmi 

o1 ůže užívat 3. LF UK a její organizační součásti 

a. k  nač e o: 

 m
 

oz ování písemností souvis

 

ejících s její činností; zejména jd
  a d  o   i. diplomy, vysvědčení, osvědčení,  jiné dokla y  studiu,

ii. úřední korespondence,  
 bnice  a  skripta,  informační iii. časopisy,  vědecké  publikace,  uče

,  tiskoviny
iv. audiovizuální programy a pomůcky, 

b. k  označování  pamětních  písemností  a  předmětů  používaných 
k reprezentačním  a  propagačním  účelům  3.  LF  UK  nebo  její  organizační 
součásti,  

c. k  označování  výrobků  a  služeb,  které  jsou  předmětem  podnikatelské 
činnosti 3. LF UK a písemností s touto činností souvisejících. 

 

Čl. 3 Užíván  l ga da ším  subjekty 

1. Uzavřením  písemné  smlouvy  o  užívání  loga  může  3.  LF  UK  poskytnout  právo 

í o l i

užívat  toto  logo  výrobci  a  prodejci  upomínkových  předmětů,  které mohou  být 
tímto logem označovány za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Rozhodování ve věcech použití  loga 3. LF UK ve spojení s úplným názvem 3. LF 
UK  přísluší  pouze  děkanovi  nebo  jím  pověřenému  zaměstnanci.  Pro  udělení 

                                                            
1 Grafické zachycení ochranné známky 3. LF UK je k dispozici ve Středisku vědeckých informací 3. LF UK. 
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sou lasu v písemné formě bude vždy rozhodující zvážení konkrétních okolností, 
za kterých má být znaku použito. 

3. Na  základě  smlouvy  o  sdružení  uzavřené  s právnickou  osobou  může  být  této 
smluvní  straně  poskytnuto  právo  užívat  logo  při  provozování  činnosti,  která  je 

h

předmětem sdružení. Příslušná smlouva určí rovněž další podmínky pro užívání 
loga pro účely sdružení.  

4. Právo  užívat  logo  může  být  poskytnuto  též  právnické  osobě,  kterou  3.  LF  UK 
založila. Ve smlouvě, kterou poskytne této osobě 3. LF UK právo logo užívat, musí 
být  upravena  možnost  jí  toto  právo  odejmout  v případě,  že  její  činností  dojde 

postupovat k ohrožení nebo poškození dobrého jména 3. LF UK. Taktéž se bude 
v případě, že účast 3. LF UK v této osobě zanikne.  

5. Uzavřením smlouvy o užívání  loga může 3. LF UK poskytnout právo užívat  toto 
logo  státu  nebo  územně  správnímu  celku,  jestliže  je  to  v zájmu  Univerzity 
Karlovy, jejich součástí či ve veřejném zájmu. 

 

Č .l  h n ř 4 Oc ra a p ed zneužitím 

1. Ved uc
pod ín

o í  pracovníci  3.  LF  UK  jsou  povinni  vytvářet  na  svých  pracovištích 
m ky k ochraně loga při jeho užívání podle těchto zásad. Za tímto účelem  
 stanova. dohlížejí  na  dodržování  postupu  eného  pro  vydávání  diplomů  a 
dalších listin osvědčujících studium na fakultě,  

b. sledují,  zda  publikace,  tiskoviny  a  další  písemnosti  a  produkty  označené 
logem  jsou  výsledkem činnosti  3.  LF UK nebo  její  organizační  součásti  a 
zjištěné  případy  neoprávněného  užití  loga  zaměstnancem  3.  LF  UK  pro 
jeho soukromou činnost řeší v rámci pracovněprávních postupů,  

c. dbají na užívání loga výhradně pro akce pořádané nebo spolupořádané 3. 
LF UK nebo její organizační součástí a činí opatření proti jeho zneužití pro 
akce,  na  jejichž  organizaci  se  3.  LF  UK  nebo  její  organizační  součást 
nepodílí,  

d. sledují kvalitu výrobků a výkonů, v souvislosti s nimiž se užívá logo 3. LF 
UK  a  které  jsou předmětem podnikatelské  činnosti  3.  LF UK  a  v případě 
zjištění nedostatků  této kvality, které by mohly poškodit dobré  jméno 3. 
LF UK, činí opatření k jejich nápravě. 

2. Smlouvy  o  užívání  loga  podle  čl.  3  uzavírá  jménem  3.  LF  UK  zpravidla  děkan. 
Obsah  těchto  smluv  a  jejich  plnění  nesmějí  být  v rozporu  s posláním  3.  LF  UK 
nebo na újmu jejího dobrého jména. Součástí těchto smluv je vždy ustanovení o 
právu  3.  LF  UK  kontrolovat  užívání  loga  a  o  možnosti  3.  LF  UK  od  smlouvy 
odstoupit  v případě,  že  druhá  smluvní  strana  při  výkonu  svých  oprávnění  tyto 
hodnoty ohrozí. 

 

Čl. 5 Užívání loga jako ochranné známky 

1. Logo je zapsáno v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka 3. LF UK.  
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2. Všechny úkony, které podle zákona č. 441/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
přísluší  majiteli  ochranné  známky,  a  úkony  spojené  s jednáním  o  rozšíření 
ochrany této známky do zahraničí, provádí jménem 3. LF UK děkan. 

 

Č el. 6 Spol čná a závěrečná ustanovení 

1. Logo  může  být  užíváno  pouze  v grafických  podobách,  které  jsou  vyobrazeny 
v příloze této směrnice (grafické zachycení ochranné známky 3. LF UK pro použití 
podle předchozích zásad je k dispozici ve Středisku vědeckých informací 3. LF UK). 

2. Použití znaku Univerzity Karlovy v Praze, který je zapsán jako ochranná známka, se 
řídí vnitřním předpisem univerzity „Zásady používání a ochrany znaku Univerzity 
Karlovy v Praze“, zejm. čl. 3. Pro výše řešený případ by takovéto použití bylo možné 
pouze na  základě  smlouvy o  sdružení,  a  to v souvislosti  s provozováním činnosti, 
která  je  předmětem  sdružení.  O  použití  tohoto  znaku  rozhoduje  příslušný  orgán 
univerzity. 
 

Čl. 7 Závěrečné ustanovení 

Tato  ěsm rnice : 

1. je účinná dnem vydá
2. neruší žádnou vnitřn

 

ní  
í normu 
internetové stránce fakulty  3. bude zveřejněna na Zpracoval: JUDr. Petr Šustek   

V Praze dne 19. února 2009 

 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
děkan 3. LF UK  

 

 

             

 


