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PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ LOGA „ČLEN PKPO“
1. Logo „Člen PKPO“ i jeho delší verze „Člen Profesní komory požární ochrany“ (dále jen logo) je
oficiální provedení znaku Profesní komory požární ochrany (dále jen PKPO) a je chráněno
ochrannou známkou.
2. Logo nesmí být měněno ani doplňováno. Jeho aplikace musí mít vždy velmi kvalitní charakter tak,
aby nedošlo k jeho zkreslení či nečitelnosti.
3. Změny a doplňky loga musí být odsouhlaseny členskou základnou PKPO.
4. Obě verze loga může použít výhradně člen PKPO a jen ten člen, jehož členství je v souladu se
stanovami PKPO.
5. Logo může člen PKPO použít pouze pro účely, které v žádném případě nepoškodí dobré jméno
PKPO.
6. Logo může člen použít pouze tak, aby v kontextu použití měl výsledek vždy význam grafického
vyjádření jeho členství v PKPO.
7. Logem může člen označit veškeré svoje oficiální tiskopisy, dopisy, vizitky, články do odborných
tiskovin, předměty své prezentace a další písemné projevy obdobného charakteru.
8. Logem může člen označit veškeré svoje výrobky či služby, které jsou jeho předmětem podnikání.
Označované výrobky či služby musí splňovat veškeré parametry, technické a právní normy, které
jsou v dané oblasti obvyklé, závazné a platné.
9. Umístění a velikost loga je na rozhodnutí člena.
10. V případě, že člen použije logo v rozporu s těmito pravidly nebo jeho nesprávným použitím
poškodí dobré jméno PKPO, může mu být právo používání loga odebráno na základě rozhodnutí
prezidia PKPO. Prezidium o tomto rozhodnutí a jeho důvodech informuje členskou základnu.
V rozhodnutí o odebrání práva používat logo musí být uveden důvod tohoto rozhodnutí, který
nesmí být dodatečně měněn. Rozhodnutí musí být zasláno na poslední známou adresu člena
PKPO. Člen má právo v případě rozhodnutí prezidia o odebrání práva používání loga odvolat se
k valnému shromáždění. Odvolání nemá odkladný účinek, podává se prostřednictvím prezidia,
které je povinno zajistit přezkoumání svého rozhodnutí revizní komisí a zařadit projednání
napadnutého rozhodnutí na program nejbližšího jednání valného shromáždění. V takovém
případě rozhoduje o potvrzení nebo zrušení rozhodnutí prezidia na základě zprávy revizní komise
o přezkoumání valné shromáždění hlasováním.
11. Tato pravidla pro používání loga odsouhlasilo valné shromáždění členů PKPO dne 06.06.2002 a
jsou závazná pro všechny členy PKPO. Jejich originál podepsaný prezidentem PKPO je uložen u
originálu stanov PKPO.

V Praze dne 06.06.2002
Mgr. Vladimír Háp v.r.
prezident PKPO

