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ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY NÁZVU A ZNAKU
SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE KOMETA BRNO
Výkonný výbor Sportovního klubu policie Kometa Brno se usnesl, v souladu se stanovami, na těchto
Zásadách používání a ochrany znaku a názvu, jako vnitřním předpisu klubu.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento předpis upravuje užívání znaku a názvu Sportovního klubu policie Kometa Brno (dále jen
„klub") klubem, oddíly a odbory, mimo klubovými subjekty, ochranu znaku klubu (dále jen "znak") a
názvu klubu (dále jen "název") a užívání znaku a názvu jako ochranné známky.
Čl. 2
Název klubu
Název klubu v úplné podobě je v souladu se stanovami:
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
Lze používat i zkratky názvu:
SKP KOMETA
SKP KOMETA Brno
Čl. 3
Podoba a popis znaku
Základem znaku je stylizovaný nápis KOMETA, který je podtržený. V čáře podtržení je uvedeno město
Brno. Nápis je v barvě modré (výhradně Pantone 294 CVC).
Nad tímto nápisem je název SPORTOVNÍ KLUB POLICIE v barvě zelené (výhradně Pantone 347 CVC).
Vše je doplněno, na základě povolení policejního prezidenta a v souladu s předpisem ZP PP č.
42/2004, policejním symbolem v provedení C2 určeným k účelům informačním, propagačním a
preventivním. Základem symbolu je pravidelná osmicípá hvězda. Ramena hvězdy jsou podélně
půlena. Ve středovém okruží je umístěn pravidelný kříž s rameny ve tvaru lipových listů. Kolem
hvězdy je kruhový nápis „Policie České republiky“ provedený velkými písmeny (Univers polotučný).
Nápis je ohraničen vnějším okružím. Poloviny ramen hvězdy jsou střídavě v černé a šedé (výhradně
Pantone 421 CVC) barvě, lipové listy jsou v barvě zelené (výhradně Pantone 347 CVC).

Čl. 4
Užívání znaku a názvu klubem a jejími součástmi
Znak a název může užívat klub a dále oddíl nebo odbor na základě schválení výkonným výborem SKP
Kometa Brno, k označování písemností souvisejících se sportovní činností, které jsou:
diplomy, osvědčení, a jiné doklady o sportovní činnosti členů v klubu,
úřední korespondence,
plakáty, programy, propozice a informační tiskoviny ke sportovním akcím klubu,
audiovizuální programy a pomůcky,
k označování pamětních písemností a předmětů používaných k reprezentačním a propagačním
účelům klubu nebo oddílu či odboru.
K označování výrobků a služeb, které jsou předmětem podnikatelské činnosti klubu nebo jeho
součásti a písemností s touto činností souvisejících se smí použít pouze znak klubu bez policejního
symbolu.
Čl. 5
Užívání znaku a názvu jinými osobami
Uzavřením smlouvy o užívání znaku může klub za úplatu poskytnout právo užívat tento znak výrobci a
prodejci upomínkových předmětů, které mohou být tímto znakem označovány za podmínek
stanovených v této smlouvě.
Právo užívat znak může být poskytnuto též právnické osobě, kterou klub založil nebo ve které má
majetkovou účast. Ve smlouvě, kterou klub osobě právo užívat znak poskytne, musí být upravena
možnost jí toto právo odejmout v případě, že její činností dojde k ohrožení nebo poškození dobrého
jména klubu nebo že účast klubu v této osobě zanikne.

Čl. 6
Ochrana znaku před zneužitím
Statutární zástupci klubu, předsedové a funkcionáři oddílů a odborů jsou povinni zajistit podmínky k
ochraně znaku a názvu při jeho užívání podle těchto zásad. Za tímto účelem dohlížejí na dodržování
postupu stanoveného pro vydávání diplomů a dalších listin v klubu, oddíle a odboru, sledují, zda
publikace, tiskoviny a další písemnosti a produkty označené znakem či názvem klubu jsou výsledkem
činnosti klubu nebo její součásti a zjištěné případy neoprávněného užití znaku členem klubu pro jeho
soukromou činnost řeší v rámci stanov a disciplinárního řádu klubu, dbají na užívání znaku výhradně
pro akce pořádané nebo spolupořádané klubem nebo na základě schválení výkonného výboru její
součástí a činí opatření proti jeho zneužití pro akce, na jejichž organizaci se klub nebo její součást
nepodílí, sledují kvalitu výrobků a výkonů, v souvislosti s nimiž se užívá znak klubu a které jsou
předmětem podnikatelské činnosti klubu a v případě zjištění nedostatků této kvality, které by mohly
poškodit dobré jméno klubu, činí opatření k jejich nápravě.
Smlouvy o užívání znaku podle čl. 5 uzavírá jménem univerzity zpravidla prezident v jeho
nepřítomnosti ředitel SKP Kometa, a to po vyjádření výkonného výboru SKP Kometa. Obsah těchto
smluv a jejich plnění nesmějí být v rozporu s posláním klubu nebo na újmu jejího dobrého jména.
Součástí těchto smluv je vždy ustanovení o právu klubu kontrolovat užívání znaku a o možnosti klubu
od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana při výkonu svých oprávnění tyto hodnoty
ohrozí.

Čl. 7
Společná a závěrečná ustanovení
Znak a název může být užíván za podmínek uvedených v těchto zásadách pouze v grafických
podobách, které jsou zobrazeny v čl.2 . Předmětem práva mimo klubových subjektů užívat tento znak
na základě smluvních ujednání podle ustanovení čl. 5 mohou být pouze grafické podoby znaku
uvedené v tomto ustanovení.
Tyto zásady byly schválen výkoným výborem dne 29. ledna 2009.
Tyto zásady nabývají účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly
platnosti.
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podpis

