
Metodika užívání jména a loga Svazu lyžařů ČR 

PREAMBULE 

Účelem této Metodiky je vymezení práv a povinností při užívání loga SLČR v této metodice 
definovaných, a jeho ochrana před zneužitím. Účelem této Metodiky je dále chránit dobré jméno 
Svazu lyžařů ČR a propagovat lyžování a snowboardingu vůbec. Tato metodika dále vymezuje 
porušení pravidel užívání loga Svazu lyžařů ČR a stanoví způsob dohledu nad dodržováním 
povoleného způsobu užívání. Tato Metodika pro užívání loga Svazu lyžařů ČR je účinná od 
schválení VV Svazu lyžařů ČR. VV Svazu lyžařů ČR si vyhrazuje právo tuto metodiku kdykoli 
změnit, i nahradit Metodikou novou, a to vždy jednostranným vyhlášením. Tato Metodika se 
zveřejňuje na oficiální internetové stránce Svazu lyžařů ČR a je závazná pro všechny dotčené 
subjekty, zejména pro osoby, kterým bylo uděleno oprávnění užívat logo Svazu lyžařů ČR. 
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1. DEFINICE POJMŮ  
 
Pojmy použité v této Metodice mají následující význam: 
“SLČR” 
znamená Svaz lyžařů České republiky, svou činností navazuje na tradice Svazu lyžařů 
v Království Českém, založeného 21. 11. 1903 v Jablonci nad Jizerou 
 
“Klub”  
znamená klub registrovaný v evidenci SLČR 
 
“Tělovýchovná jednota”  
znamená tělovýchovnou jednotu registrovanou v evidenci SLČR 
 
“Člen” 
znamená člen SLČR 



 
“Logo”  
znamená logo Svazu lyžařů ČR uvedené v příloze stanov SLČR 

2. PŘEDMĚT OCHRANY A PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ DLE TÉTO METODIKY  
Tato metodika chrání a upravuje pravidla užívání loga SLČR 

3. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ LOGA SLČR 
I. Použití loga SLČR k jakýmkoliv reklamním, obchodním i výdělečným účelům je vyhrazeno 

pouze SLČR. 
II. Logo SLČR nesmí být použito k propagaci jakéhokoliv výrobku nebo organizace, kromě 

výrobků partnerů SLČR i samotné propagace partnera SLČR. 
III. Logo SLČR nesmí být použito ke komerčním účelům nebo pro označení komerční publikace 

nebo textu, kromě publikací či textů partnerů SLČR. 
IV. Logo SLČR nesmí být zobrazeno na oblečení, kromě oblečení členů SLČR a reklamního 

oblečení (trička apod.) partnerů SLČR. 
V. Logo SLČR musí být vždy reprodukováno ve správných barvách a v souladu s Grafickým 

manuálem, vydaným SLČR, který je pro všechny uživatele závazný. 
VI. Logo SLČR nesmí být použito při organizaci závodů a dalších akcí kluby, nebo 

tělovýchovnými jednotami, kteří nejsou registrováni v SLČR 

4. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ A PRÁVNÍ NÁSLEDKY PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL PRO 
POUŽÍVÁNÍ LOGA SLČR 

I. Kontrola dodržování pravidel, zajištění právní ochrany 
• Kontrolu dodržování pravidel pro používání loga SLČR vykonává SLČR a na základě 

jeho zmocnění VV SLČR. 
• Právní ochranu loga SLČR před zneužitím zajišťuje SLČR a na základě jeho zmocnění 

VV SLČR 
II. Prostředky ochrany 

1. Při zajištění dodržování pravidel pro používání loga SLČR mohou být použity zejména 
následující prostředky: 
• Uplatnění nároku na zdržení se nepovoleného užívání (stažení z trhu, odstranění 
banneru, stažení inzerce, publikace , apod.). 
• Uplatnění nároku na náhradu škody, náhradu nemajetkové újmy, a to i v penězích a 
vydání bezdůvodného obohacení. 

2. Uvedené nároky mohou být uplatněny i soudní cestou. 

5. SEZNAM PARTNERŮ, KLUBŮ, TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A ČLENŮ SLČR 
Aktuální seznam partnerů, klubů, tělovýchovných jednot a členů SLČR je uveden na oficiálních 
stránkách SLČR www.czech-ski.com 

http://www.czech-ski.com
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