Rektorsk
ký výnos č.. 11/2010

Jednotný viizuální sty
yl Univerz
zity Hrade
ec Králové
é a zásadyy jeho užív
vání
Článek 1
Úvo
odní ustano
ovení
Univerzita Hradec Králové zavádí pro účely své vnitřní a vnější
v
kom
munikace, prrezentace
a propaagace jednottný vizuální styl vycházzející z výsle
edků otevřen
né soutěže konané v ro
oce 2009.
Jednotn
ný vizuální styl Univerziity Hradec K
Králové (dálle jen „JVS UHK“)
U
je ko
odifikován Grafickým
G
miniman
anuálem logo
otypu a jedn
notného vizu
uálního stylu
lu UHK (dále
e jen „minim
manuál“), je
enž slouží
jako zák
kladní pomů
ůcka k práci s jeho prvkyy a aplikacem
mi.
JVS UH
HK vstupuje
e v platnost a v užíván
ní 20. září 2010. Počíínaje tímto datem majjí všichni
zaměstn
nanci právo a povinnost užívat v oficciálním styk
ku výhradně prvky JVS U
UHK a řídit se
s pokyny
a ustano
oveními uve
edenými v minimanuálu
m
u. Současně s tímto term
mínem UHK
K přestává užívat
u
své
dřívější značky a log
gotypy s výjiimkou Statu
utárního zna
aku Univerziity Hradec K
Králové, jenž
ž je určen
k slavno
ostním a cere
emoniálním
m účelům. Od
dpovědným pracovníkem
p
m za zaveden
ní a užívání JVS UHK
je kanclééř.
Článek 2
Podp
pora práce s jednotným
m vizuálním stylem
K práci s JVS UHK
K slouží minimanuál.
m
. Poradensttví poskytu
uje pracovn
ník vnitřní a vnější
komunik
celouniverzzitních prop
kace. Jeho péčí jsou zajišťovány
z
návrhy a objednávky
o
pagačních
předměttů a tiskovin
n. Tento pra
acovník rovn
něž v případě potřeby nabídne
n
užiivatelům JVS
S vzorová
řešení jednotlivých aplikací. Loga a šablo
ony jsou k dispozici v minimanuáálu a na strránce JVS
v univerrzitním porrtálu. Ke komunikaci
k
ve věci užívání
u
JVS lze využítt e-mailovou adresu
PR@uhk
k.cz.
Článek 3
Tvorba a schvalován
ní oficiálních
h materiálů
ů univerzityy
Při tvorb
bě tiskovin a propagačn
ních materiáálů jsou zam
městnanci UH
HK povinni řřídit se zása
adami JVS
UHK.
Veškeré prezentačn
ní materiály a předměty,, které jsou vydávány
v
a užívány
u
UH
HK, jako jsou
u zejména
informaační a propa
agační brožu
ury a letákyy, plakáty, pozvánky,
p
in
nzeráty, pub
blikace, skrripta, CD,
DVD a rreklamní předměty, pod
dléhají schvválení. Jejich
h návrhy je třeba
t
předlo
ožit ve vhod
dné formě
pracovn
níku vnitřní a vnější kom
munikace, jeenž ve spolu
upráci s kan
ncléřem UHK
K a případn
ně dalšími
k tomu určenými pracovníky bez
b odkladu návrh schv
válí, nebo navrhne či zp
prostředkuje vhodné
řešení. T
Tento process je vždy zúřřadován nejp
později do třří pracovních
h dnů.

Jednotlivé součásti univerzity mohou připravit a užívat vlastní prezentační materiály a předměty,
jež nejsou součástí základní celouniverzitní sady, vždy však musejí vycházet z JVS UHK. Jejich
návrh rovněž podléhá schvalovací proceduře.

Článek 4
Distribuce merkantilních tiskovin a propagačních předmětů
Merkantilní tiskoviny s výjimkou vizitek a propagační předměty Univerzity Hradec Králové jsou
dostupné v režimu výdeje materiálu prostřednictvím Technicko-provozního úseku UHK.
K volnému prodeji vybraných propagačních předmětů slouží prodejna Nakladatelství Gaudeamus.
Vizitky pracovníků univerzity zabezpečuje pracovník vnitřní a vnější komunikace.

Článek 5
Závěrečné ustanovení
Veškeré další oblasti zavádění a práce s JVS UHK jsou v kompetenci kancléře.
Tento výnos nabývá platnosti a účinnosti 20. září 2010.

V Hradci Králové dne 15. 9. 2010

doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

