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1. Všeobecná ustanovení
Tato směrnice upravuje pravidla užívání znaku a loga Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL) a log
jejích součástí (fakult a vysokoškolských ústavů).
Cíl: Zajištění jednotné prezentace TUL
Oblast působnosti: Směrnice stanovuje povinnosti pro všechna pracoviště a zaměstnance TUL ode dne
účinnosti.
Související vnitřní legislativa:
Organizační řád, který pro účely této směrnice určuje vedoucího
zaměstnance,
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2. Znak TUL
2.1.

Popis znaku TUL

Znak TUL tvoří silueta Ještědu, jako charakteristického prvku Liberce a jeho okolí, uzavřená kruhem,
který je vložen na pozadí ve tvaru pavézy.

2.2.

Užití znaku TUL

a) Znak TUL se používá v černobílé a barevné variantě.
b) Znak TUL se používá samostatně pouze ve výjimečných případech, zejména jako průsvitka na
slavnostních diplomech a oceněních TUL a na úvodní straně závěrečných prací. Závěrečnou prací je
práce dle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
c) Znak TUL je grafickou součástí loga. Kromě loga nelze znak TUL volně kombinovat s dalšími
grafickými či textovými prvky, výjimky povoluje Oddělení propagace a reklamy.
d) Barevnost a použití znaku popisuje příloha 1 této směrnice (Manuál jednotného vizuálního stylu
TUL).

2.3.

Ochrana znaku TUL

Znak TUL je zapsanou ochrannou známkou č. 318823 v rejstříku ochranných známek Úřadu
průmyslového vlastnictví s platností ode dne podání, tj. od 13. 12. 2010.
Vlastníkem ochranné známky je Technická univerzita v Liberci.

3. Logo TUL a loga součástí TUL
3.1.

Popis loga TUL

a) Logo TUL se skládá z grafické a textové části. Grafickou část tvoří znak TUL a čtverec v pravé dolní
části. Textovou část tvoří celý název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI včetně webové adresy.
b) Logo TUL má 2 varianty - variantu A a variantu B, která se používá pouze v případě, že varianta A
není možná.
c) Loga jednotlivých fakult a ústavů TUL vycházejí z varianty A loga TUL a jsou také tvořena z grafické a
textové části. Grafickou část tvoří znak a čtverec v pravé dolní části. Textovou část tvoří název
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI v horním řádku, ve druhém řádku je uvedený název fakulty nebo
vysokoškolského ústavu.
d) Loga TUL a jejích součástí mohou být použita v barevném i v černobílém provedení, a to v pozitivní
nebo negativní variantě. Černobílá varianta nachází uplatnění v jednobarevném tisku černou
barvou nebo v případě, kdy barevnost podkladové plochy nedovoluje užití logotypu v základní
barvě, protože by tak byla snížena jeho čitelnost.
e) Vyobrazení loga TUL a jednotlivých součástí TUL jsou uvedena v příloze 1 této směrnice (Manuál
jednotného vizuálního stylu TUL)

3.2.

Užití loga TUL

a) Logo TUL se užívá na vysvědčeních, osvědčeních, diplomech, slavnostních dopisech, poděkováních,
blahopřáních, kondolencích, pozvánkách, oceněních, univerzitních publikacích, marketingových a
dalších materiálech a tiskovinách TUL dle rozhodnutí rektora TUL.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

b) Logo TUL se dále užívá na úředních tiskopisech, v záhlaví dopisů a formulářů, které jsou součástí
přílohy 1 této směrnice tzv. manuálu jednotného vizuálního stylu TUL.
c) Logo TUL lze také použít na propagačních předmětech vyrobených na zakázku TUL.
d) Další použití loga TUL zpracovává Oddělení propagace a reklamy a povoluje rektor TUL.

3.3.

Užití loga součástí (fakult a ústavů) TUL

a) Logo součásti TUL se užívá dle pokynů děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu v
souladu s touto směrnicí.
b) Logo součásti TUL se dále užívá na úředních tiskopisech, v záhlaví dopisů a formulářů, které jsou
součástí přílohy 1 této směrnice.
c) Logo součásti TUL lze také použít na propagačních předmětech vyrobených na zakázku fakultou
nebo vysokoškolským ústavem.
d) Další použití loga TUL zpracovává Oddělení propagace a reklamy a povoluje děkan fakulty nebo
ředitel vysokoškolského ústavu v souladu s touto směrnicí.

3.4.

Ochrana loga TUL a log součástí TUL

Logo TUL a loga součástí (fakult a ústavů) TUL obsahují ochrannou známku č. 318823, jejímž
vlastníkem je TUL.

4. Oprávnění užití znaku a loga TUL a log součástí (fakult a ústavů) TUL
a) Užívat znak a logo TUL a loga součástí TUL jsou oprávněni zaměstnanci a studenti TUL a to vždy v
souladu s touto směrnicí.
b) Pravidla pro použití loga TUL včetně jednotlivých součástí jsou kompletně uvedená v příloze 1 této
směrnice a vztahují se na veškeré užití znaku a loga TUL včetně běžného užití (univerzitní tiskoviny,
dopisní hlavičkový papír, objednávky, formuláře, smlouvy apod.) a zároveň i na všechny varianty
logotypů jednotlivých součástí TUL (fakult, ústavů a dalších součástí).
c) Pravidla pro použití loga TUL včetně jednotlivých součástí jsou závazná pro veškeré použití.
d) Nové varianty dopisů, tiskopisů či formulářů s použitím znaku a loga TUL je oprávněno vytvářet
pouze Oddělení propagace a reklamy.
e) Zásady pro užívání loga jsou platné pro veškeré účely, tiskové i elektronické publikování.
f) Logo je nutné zvětšovat a zmenšovat ve správném poměru stran, je nutné dodržovat zásady
ochranných zón.
g) Prvky loga nelze oddělovat, užívat je možné pouze barevnosti a písma stanovená přílohou 1 této
směrnice.
h) Logo je nutné používat v jeho plném grafickém rozlišení, nikoliv datově zmenšenou kopii (hrozí
ztráta kvality vzhledu).
i) Elektronická podoba loga TUL i jednotlivých fakult je umístěna online na
http://www.tul.cz/zamestnanci/ostatni/logo-tul-ke-stazeni_45. Šablony hlavičkových papírů,
tiskopisů, formulářů s použitím znaku a loga TUL jsou ke stažení v online vzorníku pro jednotlivé
součásti na http://www.tul.cz/zamestnanci/ostatni/sablony-dokumentu-tul_318. Pro konzultace je
třeba kontaktovat Oddělení propagace a reklamy.

5. Přechodná a závěrečná ustanovení
a) Ochranná doba znaku TUL, chráněného zapsanou ochrannou známkou č. 318823 je deset let a
poprvé vyprší 13. 12. 2020.
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b) Žádost o obnovu je třeba podat v období půl roku před uplynutím doby platnosti. Za dodržení
uvedeného termínu odpovídá za TUL patentový zástupce Ing. Dobroslav Musil.
c) Užívání tiskopisů či formulářů v rámci TUL a jejích součástí, které nesplňují podmínky stanovené
touto směrnicí, musí být ukončeno do 31. 12. 2011. Nevyčerpané a použitelné tiskopisy lze použít
pouze ve vnitřním styku do vyčerpání zásob.
Seznam příloh: Manuál jednotného vizuálního stylu TUL
Kontrolu a hodnocení dodržování provádí: rektor TUL, děkani fakult, ředitelé ústavů a vedoucí
zaměstnanci jednotlivých pracovišť
Výklad provádí: Oddělení propagace a reklamy
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