
Směrnice pro ochranné známky ČSOP a používání log ČSOP 

(Tato směrnice vstoupila v platnost dne 8.11.2003, změněna byla dne 22. 10. 2016.) 

 

1. Úvodní ustanovení   

Tato směrnice upravuje používání ochranných známek Českého svazu ochránců přírody (dále jen 

ČSOP).   

2. Obecná ustanovení   

Ochranné známky ČSOP jsou registrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (dále 

ÚPV). Jejich seznam a vyobrazení tvoří přílohu číslo 1 této směrnice. Příloha číslo 1 bude aktualizována 

vždy s každou provedenou změnou u ÚPV.  O prodeji, převodu, zrušení a změně registrace všech 

ochranných známek ČSOP rozhoduje ÚVR ČSOP.   

3. Používání ochranných známek   

Organizační složky ČSOP mohou používat ochranné známky ČSOP za splnění následujících podmínek:  

Veškeré materiály a výrobky, na nichž bude použita ochranná známka, budou v souladu s posláním 

ČSOP definovaným ve stanovách ČSOP.  Ochranné známky budou používány pouze v podobě uvedené 

v příloze této směrnice.  Neregistrované články ČSOP nejsou oprávněny k používání ochranných 

známek ČSOP.  Jiné použití  O použití ochranných známek ČSOP ve všech ostatních případech rozhoduje 

ÚVR prostřednictvím svého předsednictva.   

  

Příloha Směrnice pro ochranné známky ČSOP  č. 1  

Ke dni aktualizace přílohy této směrnice uvedeném  níže má Český svaz ochránců přírody (dále jen 

ČSOP) u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (dále jen UPV) registrovány následující 

ochranné známky:   

  

- Ochranná známka obrazová vzor „kytkopták“                          (od 21.11.2012) 

Text „český svaz ochránců přírody“ je nedílnou součástí ochranné známky  

Podoba schválená ÚVR a doporučená ÚVR ČSOP k používání je uvedena 

v logomanuálu, který schválila ÚVR a je k dispozici v Kanceláři ÚVR a jehož 

základní pravidla jsou zveřejněna zde: 

http://www.csop.cz/docs/up/zakladni_pravidla_pouzivani_log.pdf 

 - Ochranná známka obrazová vzor „kačenka“  (od 21.11.2012) 

Text „český svaz ochránců přírody“je nedílnou součástí ochranné známky   

 Pozn. ÚVR doporučuje používat pouze vzor „kytkopták“ 

- Ochranná známka slovní „Krása našeho domova“  (do 3.6.2022) 

- Ochranná známka slovní „Národní síť stanic pro handicapované živočichy“  

(do 3.6.2022) 

- Ochranná známka slovní „Místo pro přírodu“  (do 3.6.2022) 

- Ochranná známka slovní „Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP“  (od 29.8.2007) 



- Ochranná známka slovní „Zvíře v nouzi“  (od 20.7.2011) 

- Ochranná známka slovní „Český spolek ochránců přírody“  (od 7.1.2014) 

 

V Praze dne 22.10.2016   

 

Příloha Směrnice pro ochranné známky ČSOP  č. 2  

 

Přílohou č. 2 uvedené směrnice je Grafický manuál jednotného vizuálního stylu ČSOP, který je 

k dispozic v Kanceláři ÚVR a v něm obsažená pravidla užívání log ČSOP jsou zveřejněna na  

http://www.csop.cz/docs/up/zakladni_pravidla_pouzivani_log.pdf  

 


