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Corporate Design Manual je souborem  
předpisů k práci s vizuálním stylem institutu 
veřejného ochránce práv (dále jen „institutu“).

Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty 
používání jednotlivých prvků vizuálního stylu.

Prvky vytištěné z tohoto manuálu je zakázáno 
používat jako předlohu pro přímou reprodukci. 
Tomuto účelu slouží elektronické podklady 
a předlohy.

Obsah manuálu bude podle aktuální potřeby dále 
doplňován a rozšiřován.
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1.

Oficální název institutu 
Oficiální název institutu je Veřejný ochránce práv.

V textu je doporučeno nedělit název institutu  
na dva řádky.

Do souvislého textu je zakázáno umísťovat logotyp.

Příklady

ukázka v textu:

Funkce veřejného ochránce práv má dlouhou 
historii, stejně tak bohatý je počet i zaměření 
ombudsmanů.

Oficiální název institutu
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Logotyp
Základní logotyp

Základní logotyp
Základní logotyp je složen ze symbolu a textu 
„Veřejný ochránce práv“ v barvě OCHRÁNCE 
zelená. Povolené varianty jsou uvedeny v kapitole 
> 2. Logotyp: Varianty logotypu. 

Minimální velikost logotypu
Minimální povolená šířka logotypu je 30 mm.

Při těchto velikostech je možné zaručit plnou 
čitelnost logotypu. Další zmenšování by se mohlo 
na čitelnosti negativně projevit.

Ochranný prostor logotypu
Mezi logotypem a dalšími grafickými prvky 
musí být dodržena minimálně základní ochranná 
vzdálenost. Ze všech čtyř stran je ochranná 
vzdálenost definována pomocí čtverce „x“, kterého 
strany jsou rovny výšce loga – viz nákres.

Základní barevnost logotypu
Základní barevnost logotypu tvoří barva 
OCHRÁNCE zelená. Přesná definice barev je 
uvedena v kapitole > 4. Barvy.

30 mm

2.

x

x

x

x

x
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Základní logotyp – anglická verze
Základní logotyp – anglická verze je složen ze 
symbolu a textu „Public Defender of Rights“ 
v barvě OCHRÁNCE zelená. Povolené varianty 
jsou uvedeny v kapitole > 2. Logotyp: Varianty 
logotypu. 

Minimální velikost logotypu
Minimální povolená šířka logotypu je 30 mm.

Při těchto velikostech je možné zaručit plnou 
čitelnost logotypu. Další zmenšování by se mohlo 
na čitelnosti negativně projevit.

Ochranný prostor logotypu
Mezi logotypem a dalšími grafickými prvky 
musí být dodržena minimálně základní ochranná 
vzdálenost. Ze všech čtyř stran je ochranná 
vzdálenost definována pomocí čtverce „x“, kterého 
strany jsou rovny výšce loga – viz nákres.

Základní barevnost logotypu
Základní barevnost logotypu tvoří barva 
OCHRÁNCE zelená. Přesná definice barev  
je uvedena v kapitole > 4. Barvy.

30 mm

2.

x

x

x

x

x

Logotyp
Základní logotyp – anglická verze
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Základní logotyp
Symbol a text „Veřejný ochránce práv“ je v barvě 
OCHRÁNCE zelená. Viz kapitola > 4. Barvy.

Základní logotyp se přednostně umísťuje na bílou 
podkladovou plochu.

Základní logotyp – anglická verze
Symbol a text „Public Defender of Rights“ je v barvě 
OCHRÁNCE zelená. Viz kapitola > 4. Barvy.

Základní logotyp – anglická verze se přednostně 
umísťuje na bílou podkladovou plochu.

Bílý logotyp
Symbol a text je v bílé barvě.

Bílý logotyp se přednostně umísťuje na podkladovou 
plochu v barvě OCHRÁNCE zelená nebo na tmavé 
podkladové plochy či fotografie. Viz kapitola  
> 2. Logotyp: Umístění na podkladové ploše

Černý logotyp
Symbol a text „Veřejný ochránce práv“  
je v černé barvě. 

Černý logotyp se používá v případě omezení 
výstupu pouze na černou barvu. Typickým 
příkladem je např. razítko nebo faxová zpráva.

Dále je možno použít Černý logotyp v případech 
aplikace na podkladovou plochu, na které by nebyl 
Základní logotyp dobře čitelný. Viz kapitola  
> 2. Logotyp: Umístění na podkladové ploše.

Logotyp
Varianty logotypu 2.
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Příklady správného užití logotypu 
na podkladových plochách

Bílá podkladová plocha 
Na bílou podkladovou plochu se přednostně 
umísťuje Základní logotyp. V případě omezení 
výstupu pouze na černou barvu se užívá 
Černý logotyp.

Ostatní barevné podkladové plochy 
Na vhodné světlé barevné odstíny je možné 
aplikovat Základní logotyp.

V případech, kdy není Základní logotyp na 
podkladové ploše dobře čitelný, je možné užít 
Bílý nebo Černý logotyp tak, aby byl zachován 
dostatečný kontrast logotypu a podkladové plochy.

Černá podkladová plocha
Na černou podkladovou plochu se umísťuje pouze 
Bílý logotyp.

2.Logotyp
Umístění na podkladové ploše

Zelená podkladová plocha 
Na zelenou podkladovou plochu, v barvě 
OCHRÁNCE zelená (viz kapitola > 4. Barvy)  
se přednostně umísťuje Bílý logotyp. 
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Příklady správného užití logotypu 
na fotografii

2.Logotyp
Umístění na fotografiích

Na fotografie s komplikovanějším 
prostředím a plochami se umísťuje 
logotyp na samostanou barevnou plochu, 
nikdy do fotografie, aby nebyla narušena 
čitelnost logotypu.

Na fotografie se umísťuje bílý logotyp do klidných 
jednolitých ploch, aby nebyl narušen kontrast 
logotypu a nezanikal v komplikované ploše.
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Daxline Pro Thin 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů 
0123456789 &(:;?!)

Daxline Pro Light 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů 
0123456789 &(:;?!)

Daxline Pro Medium 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů 
0123456789 &(:;?!)

Daxline Pro Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů 
0123456789 &(:;?!)

Daxline Pro ExtraBold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů 
0123456789 &(:;?!)

Daxline Pro Black 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů 
0123456789 &(:;?!)

Daxline Pro Písmo institutu
Písmem institutu je písmo Daxline Pro. 
Na oficiálních dokumentech institutu se užívá  
v řezu Light. Pro typografii se přednostně používá 
barva OCHRÁNCE zelená nebo barva OCHRÁNCE 
šedá – viz kapitola > 4. Barvy.

Na dalších tiskovinách je možno použít písmo 
Daxline Pro v širší škále řezů. K dispozici jsou 
řezy Thin, Light, Medium, Bold, Bold Italic, Black, 
ExtraBold a Black.

Nedoporučuje se používat písma elektronicky 
nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

Pro práci s rodinou písem Daxline Pro je třeba 
zakoupit licenci.

Písmo
Písmo institutu 3.
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Písmo pro práci v prostředí  
MS Windows
Písmo institutu Daxline Pro definované v kapitole 
> 3. Písmo: Písmo institutu je jedním z klíčových 
prvků jednotného vizuálního stylu, proto musí být 
použito na všech tiskovinách a není možné jej 
nahrazovat písmem jiným. 

Výjimkou jsou elektronické dokumenty vytvářené 
v prostředí Microsoft Windows. V těchto případech 
se užívá standardní písmo Calibri.

Calibri
Calibri Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúýů 
0123456789 &(:;?!)

Calibri Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďť 
áéíúýů 0123456789 &(:;?!)

Písmo
Písmo pro práci v MS Windows 3.
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CMYK tisk čtyřbarevným soutiskem

PANTONE kód škály pro tisk přímými barvami

RGB 

ORACAL samolepicí fólie

RAL nátěrové hmoty

Základní paleta barev

Barvy
Základní paleta barev 4.

Základní barvou vizuálního stylu  
institutu je barva OCHRÁNCE zelená. 

Ostatní barvy jsou doplňkové a slouží  
k doplnění a oživení barevné palety  
např. u tiskovin (letáky, web atd.).

Barva
CMYK  
Coated 

(standard)

CMYK  
Uncoated

Pantone 
Coated

Pantone 
Uncoated RGB RAL

Oracal 
translucent 

Oracal 
netranslucent 

OCHRÁNCE 
zelená –

OCHRÁNCE 
šedá

Cool Gray – –

OCHRÁNCE 
oranžová 

„diskriminace“
–

OCHRÁNCE 
vínová 

„detence“
–

OCHRÁNCE 
modrá 

„úřady“
–

OCHRÁNCE 
žlutozelená 

„hendikepovaní“
–


