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Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, 121 08  Praha 2 
 

Opatření děkana č. 11/2015, 
kterým se vydává Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze 
 

zpracoval: JUDr. Ivana Neužilová, právní oddělení 
                  Bc. Eva Hejralová, oddělení komunikace 
                  Lukáš Kejha, oddělení výpočetní techniky 
odpovídá: všichni zaměstnanci 1. LF UK 
 

Čl. I 
1. Znakem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze je obraz pečetního pole 

historického pečetidla s pelikánem krmícím mláďata a s opisem FACULTAS 
MEDICA PRIMA UNIVERSITATIS CAROLI. Tento znak je chráněn jako ochranná 
známka v souladu se zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.  

2. Použití znaku současně s logotypem tvoří logo fakulty. 
 

Čl. II 
Jednotný vizuální styl užití znaku nebo znaku společně s logotypem (dále v textu označováno 
pouze jako „logo fakulty“), který je uveden v příloze č. 1 k tomuto opatření, je závazný a 
nelze se od něj odchýlit. 

 
Čl. III 

1. Logo fakulty je možné užít pouze pro účely přímo související s plněním pracovních, 
případně studijních povinností k 1. lékařské fakultě, zejména v úřední korespondenci 
(dopisní papír se záhlavím), v odborných prezentacích týkajících se vědecké, 
výzkumné či výukové činnosti zaměstnanců, k propagačním účelům apod. 

2. Užití loga fakulty pro jiné účely než uvedené v bodě 1. je možné pouze s předchozím 
souhlasem děkana fakulty prostřednictvím oddělení komunikace děkanátu. 

3. V případě takovéhoto souhlasu děkan zároveň stanoví závazné podmínky užití, 
zejména, zda se užití sjednává jako úplatné či bezúplatné. 

 
Čl. IV 

1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
2. Zároveň se stanoví pro všechny zaměstnance na všech pracovištích fakulty lhůta do 

30. listopadu 2015 k uvedení všech stávajících grafických zobrazení loga fakulty 
(např. na dopisních papírech se záhlavím, na webových stránkách apod.) do souladu 
s tímto opatřením a tatáž lhůta pro případné odstranění samotného znaku nebo loga 
fakulty tam, kde jsou užívány neoprávněně.  

3. Vedoucí samostatných pracovišť fakulty jsou povinni s tímto opatřením prokazatelně 
seznámit všechny zaměstnance, kteří byli přiděleni k výkonu práce na jejich 
pracoviště.  
  

 
V Praze dne 4. 9. 2015 
 
            prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r. 


