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   LOGO MANUÁL 

Tento logo manuál vydává vlastník Standardu „Bez GMO“, kterým je Svaz pro komodity a krmiva. Logo 
manuál je určen pro použití pracovníků smluvních certifikačních autorit Standardu „Bez GMO“ a 
organizacím, které jsou certifikované podle tohoto Standardu a pro externí užití pracovníků Svazu pro 
komodity a krmiva. Je závazným dokumentem Standardu „Bez GMO“. 
 
Logo manuál řeší podobu loga, písma a barev, používaných v dokumentech, propagačních a tiskových 
materiálech, obalech a jiných způsobech užití značky Standardu „Bez GMO“ a stanovuje závaznou podobu 
používaných značek. Určuje pouze základní pravidla pro užití loga a značky Standardu „Bez GMO“. Jakékoliv 
odchylky od těchto pravidel musí být schváleny odpovědnými pracovníky SKK. V případě, že zde nenajdete 
specifický způsob použití loga nebo potřebný výstup, je nutné jeho podobu projednat s odpovědným 
pracovníkem SKK. 
 
Vzhled veškerých informačních, prezentačních a propagačních materiálů Standardu „Bez GMO“ a 
správnost použití loga Standardu schvaluje odpovědný pracovník SKK. Jeho schválení podléhá také 
použití loga a jiných identifikačních údajů Standardu „Bez GMO“ na informačních, prezentačních a 
propagačních materiálech třetích stran (certifikační autority nebo jiné spolupracující společností). 
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1 Logo Standardu „Bez GMO“ 

Logo Standardu „Bez GMO“ existuje ve dvou verzích a každá z těchto verzí je v češtině a v angličtině. 
Varianty loga, které nejsou vyobrazeny v tomto manuálu, jsou zakázané. Je-li nezbytné použití jiné varianty 
loga Standardu „Bez GMO“, musí být předložen návrh použití loga a jeho vyobrazení vlastníkovi značky „Bez 
GMO“ ke schválení. 

1.1 LOGO ‒ česká jazyková verze 
Základní logo Standardu „Bez GMO“ pro potravinářské produkty (např. mléko, atp.) a logo pro krmiva a 
ostatní použití v dodavatelském řetězci. 

1.1.1 Logo standardu „Bez GMO“ 

  
Logo standardu „Bez GMO“ pro potraviny 

(např. surové kravské mléko, med atp.) 
Logo standardu „Bez GMO“ pro krmiva a ostatní 

použití v dodavatelském řetězci 
 

1.1.2 LOGO ‒ Anglická jazyková verze 

  
Logo standardu „Bez GMO“ pro potraviny 

(např. surové kravské mléko, med atp.) 
Logo standardu „Bez GMO“ pro krmiva a ostatní 

použití v dodavatelském řetězci 
 
 

2 Barevné provedení loga – základní logo 

Logo a jeho parevné provedení je závazné. Logo ve své základní podobě tvoří čtyři barvy: tmavě zelená, 
zelená a dva odstíny žlutozelené. 
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2.1 Specifikace jednotlivých barev dle standardů CMYK a RGB 
 Vyobrazení barvy CMYK RGB Kód RGBA 

A 
 

CMYK 100/0/57/65/100 RGB 0/88/38 005826ff 

B 
 

CMYK 100/0/54/43/100 RGB 0/145/67 009143ff 

C 
 

CMYK 19/0/72/19/100 RGB 167/206/57 a7ce39ff 

D 
 

CMYK 3/0/47/8/100 RGB 227/234/125 e3ea7dff 

 
Umístění jednotlivých barev na logu: 
 

 
 
 

2.2 Další varinaty plnobarevného loga 
Logo je možné také použít podle okolností v následujících variantách, které obsahují rám ohraničující 
ochranné pole loga. K dispozici je ještě varianta kombinující logo, text a rámu. Použití loga obsahující text 
je vhodné především v případě, kdy je potřeba malá velikost a text by nebyl čitelný např. na některých 
obalech, aby bylo jednoznačně čitelné, o jaký typ produktu se jedná (krmiva, potraviny, atp.). 

 

Verze v rámečku bez textu v češtině:    

Verze v rámečku bez textu v angličtině:    

 

Verze v rámečku s textem v češtině:    

B 

C 

A 

D 
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Verze v rámečku s textem v angličtině:    

3 Jednobarevné provedení loga 

Vedle plnobarevného provedení loga existují jeho další barevné varianty: zelená a černá. 
Užití jednobarevných variant závisí na konkrétních podmínkách použití. Obecně platí, že na plnobarevných 
tiskových a elektronických materiálech se vždy užívá plnobarevné logo. Další barevné varianty se užívají 
výhradně na materiálech, které jsou tištěné pouze dvěma barvami, nebo materiálech černobílých (černá 
varianta). Pro jednobarevnou barevnou variantu loga je povolena barva „B“ a černá. 
Pokud je třeba použít jinou naž schválernouvariantu jednobarevnéhoprovedení, musíí být předložen návrh 
ke schválení opovědnému pravníkovi SKK k odsouhlasení. 
Příkladem použití jednobarevných variant jsou např.: obaly na krmiva nebo potraviny, kde není žádoucí 
použití plnobarevného provedení loga, atp. 
 

Zelené provedení loga – barva „B“ 

 

 

Černé provedení loga 

 

 

 

4 Negativní provedení loga 

Na zeleném (CMYK/RGB), resp. černém podkladu lze logo použít v bílém (negativním) provedení. Tuto 
variantu lze ve výjimečných případech použít i na jiném jednolitém tmavém podkladu. Tuto alternativu je 
však nutné nechat schválit odpovědným pracovníkem SKK. 

Negativní provedení zelená 

     

Negativní provedení černá 
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5 Logo ve vícejazyčném provedení 

Logo lze použít také ve vícejazyčné verzi. Základem je vždy logo s rámečkem a textem viz výše. V rámečku 
je základní motiv v jednnom jazykovém provedení např. čeština / angličtina. Grafické vyobrazení loga je 
následně doplněno textem s uvedením informace v jiném jazyce. Například: logo v češtině, texty 
v angličtině a němčině nebo logo v angličtině, texty v angličtině a němčině. V případě použití základního 
vyobrazení loga v češtině a doplňujícího textu v angličtině a němčině je se minimální velikost vyobrazení 
loga řídí požadavky na jeho vyobrazení dle kapitoly 6. Pokud je vyobrazení loga ve shodné jazykové verzi 
jako je uvedený text např. základnbí logo v angličtině a text v angličtině a dále doplnění textu v jiném jazyce, 
lze použít základní verzi loga s grafickým vyobrazením a doplnit textem v jiné jazyce. Minimální velikost je 
shodná jako u loga s textem. Příklady viz níže: 

Příklad uvedení vícejazyčného loga 

    

 

 

6 Minimální velikost loga 

Níže je uvedená minimální velikosti loga. Cílem stanovení minimální velikosti je zabránit, aby logo bylo 
aplikováno způsobem, kdy nebude čitelné, respektive nebude čitelný text loga, jednoznačně 
identifikovatelné nebo dokonce vůbec rozpoznatelné. 
Písmo uvedené na logu (v zeleném kroužku) musí být čitelné v souladu s Nařízením EU č. 1169 / 2011, o 
poskytování informací o potravinách spotřebitelům podle Článku 13 - Způsob uvádění povinných údajů. 
Základním vodítkem pro stanovení minimální velikosti loga, je princip „čitelnosti“ a „rozeznatelnosti“, 
podle jeho zamýšleného použití 
Minimální velikost je stanovena pro ofsetový tisk standardní kvality, digitální tisk a běžně užívaný tiskový 
rastr. 
Také ve všech ostatních případech (elektronické publikace, jiné tiskové technologie atd.) je nutné, aby 
minimální velikost loga zaručovala jeho dobrou čitelnost a rozeznatelnost. Při použití musí být dodržena 
minimální velikosti definovaná v tomto manuálu. Použití loga u jiných tiskových a publikačních technik ještě 
nezaručuje, že bude splněna podmínka čitelnosti a rozeznatelnosti. Zmenšování loga pod minimální velikost 
je vždy nutné nechat schválit odpovědným pracovníkem SKK a to z hlediska jeho zamýšleného použití. 
 

6.1 Minimální velikost loga 
Minimální velikosti a níže uvedené varianty loga jsou stanoveny s ohledem na čitelnost informací, které logo 
nese. 

Následující uvedené minimální velikosti platí pro všechny použité varianty loga – plnobarevné, 
jednobarevné, s rámečkem nebo s textem a rámečkem, negativní provedení. 
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Základní logo Logo s rámečkem Logo s rámečkem a textem 

   

 

Minimální velikost základního loga pro ofsetový a digitální tisk je 20 mm na výšku (viz 1). Tato velikost 
zabezpečuje, že písmo je dostatečně čitelné.  
Logo lze v některých případech použít také umístěné v rámečku, minimální velikost loga v rámečku je 25 
mm, aby bylo písmo čitelné viz. 2). 
V případě potřeby použití menší velikosti loga „Bez GMO“ musí být logo kombinováno s textem. Logo 
s textem je umístěno do rámečku. Minimální šířka rámu je 15 mm a výška proporcionálně. Tato šířka 
zabezpečuje, že uvedený samostatný text bude dostatečně čitelný (viz.3). 
Použití označení samostatným textem, včetně požadavků na minimální velikost viz kap. 6.2 a 6.3. 
 

6.2 Použití označení textem 
V případech, kdy není vhodné označení logem Standardu „Bez GMO“, je možné alternativně použít 
ekvivalent v textové podobě. Text musí být uveden v takové velikosti, aby byl dostatečně čitelný a plnil 
požadavky Nařízení EU č. 1169 / 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům podle Článku 
13 - Způsob uvádění povinných údajů, viz příloha nařízení.  
Možné varianty použití textu: 
Na mléko a mléčné výrobky více složkové: 

• „Vyprodukováno bez geneticky modifikovaných krmiv“ 
• „Bez použití GM krmiv“ 
• „Z chovů krmených bez GM krmiv“ 

Na maso a masné výrobky: 
• „Vyprodukováno bez geneticky modifikovaných krmiv“ 
• „Bez použití GM krmiv“ 
• „Z chovů krmených bez GM krmiv“ 

Na vejce: 
• „Vyprodukováno bez geneticky modifikovaných krmiv“ 
• „Bez použití GM krmiv“ 
• „Z chovů krmených bez GM krmiv“ 

Na krmiva: 
• „Vyprodukováno bez genetické modifikace“ 
• „Bez geneticky modifikovaných organizmů“ 
• „Krmivo bez genetické modifikace“ 
• „Bez GMO“ 

Při použití textu se jeho velikost řídí podle čl. 6.2 tohoto logo manuálu a souvisejícími články, které se týkají 
písma a barevného provedení. 
 
Velikost textu podle nařízení EU č. 1169/2011 – článek 13, odstavec 1-3: 
„Článek 13 

Způsob uvádění povinných údajů 

1. Aniž jsou dotčena opatření přijatá na vnitrostátní úrovni podle čl. 44 odst. 2, vyznačují se povinné 

informace o potravině na viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, 

nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem nebo vyobrazením 

či jiným zasahujícím materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost. 
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2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy Unie týkající se určitých potravin, jsou-li povinné údaje stanovené v 

čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě k němu připojené v dobře čitelné podobě, vytisknou se na nich 

písmem, jehož výška malého písmene „x“, jak je definována v příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. 

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, činí výška malého písmene „x“ 

písma uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

 

PŘÍLOHA IV nařízení EU č. 1169/2011 

 

6.3 Kombinace označení logem a textem 
Text lze využít také v případě, kdy velikost samotného loga nezabezpečí dostatečnou čitelnost textu 
uvedeného na logu Standardu „Bez GMO“, pak musí být logo doplněno textem, obsahujícím informace, 
které nejsou na logu čitelné – viz varianty loga kap. 2 a 4.  

Při označení pouze textem – viz předešlá kapitola. Minimální velikosti loga a jeho variant jsou uvedeny 
v kapitole 6.1. 

 

7 Ochranné pole loga 

Ochranné pole je pomůckou, která umožňuje dodržet princip čitelnosti a rozeznatelnosti loga, vztahuje se 
výhradně na práci s plnobarevnou variantou loga. Ochranné pole je bílý nebo výrazně světlý podklad / 
prostor, který obklopuje logo. V zásadě platí, že se používá plnobarevná varianta loga na takovém podkladě, 
který zaručuje jeho dobrou čitelnost a srozumitelnost a že ochranné pole je použito pouze tehdy, pokud již 
není možné problematiku čitelnosti a rozeznatelnosti loga řešit jiným způsobem. 
Ochranné pole je konstruováno pomocí jednoduchého výpočtu, kdy vnitřní šířku bílé části v symbolu loga – 
hodnotu „V“ vydělíme číslem 3. Tím dostaneme hodnotu „Y“, kterou přidáme ke každé straně bílé středové 
části podle ukázky níže, přesahem vznikne přebytečný prostor přes logo „Z“. Výsledný obdélník tvoří 
ochranné pole. 
Skladba ochranných polí loga je pro všechny varianty loga uvedeny níže. 
 
Ochranné pole pro umístění rámečku – varianta bez textu a s textem: 
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Hodnota „Z“ určující rámeček. Verzi s rámečkem je vhodné použít v případě, kdy je např. na obale více 
použitých log. Zde se používá varianta s rámečkem nebo s rámečkem textem, podle potřeby. Pokud je 
potřeba použít značku malou pod 2 cm, vždy se použije varianta kombinovaná s textem – viz kapitola – 6.1 
minimální velikosti. 

Ochranné pole pro umístění rámečku – varianta bez textu a s textem: 

   

Hodnota „Y“ se používá v případech, kdy je logo zcela nebo částečně umístěno na fotografii, kresbě, v textu 
nebo na barevném rastru. 

 

Správně 
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Špatně 

 

 

7.1 Nejčastější chyby při práci s logem 
Při práci s logem může docházet k řadě závažných chyb. Nejčastěji se jedná o deformování loga. Jakékoli 
změny, deformování nebo doplňování loga, přebarvování, přidání stínů atd., jsou zakázané. 

Špatně 
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8 Kombinace loga s logem certifikační autority 
Logo standardu může být použito v kombinaci s logem certifikační autority, která je autorizovaným 
(schváleným) certifikačním orgánem pro provádění auditů podle Standardu „Bez GMO“.  
Barevné provedení loga Standardu „Bez GMO“ a loga certifikační autority musí být použito v souladu s tímto 
logo manuálem a požadavky na konkrétní certifikační autority.  
Způsob použití značky spolu se značkou certifikační autority, podléhá vždy schválení odpovědnou osobou 
SKK. Schválená varianta musí být certifikační autoritou přenesena do logo manuálu, který je předáván 
klientům certifikace – certifikovaným společnostem (např. formou směrnice pro používání certifikační 
značky, atp.) 
Barevné provedení loga Standardu „Bez GMO“ musí odpovídat tomuto logo manuálu a zásadám pro použití 
značek certifikační autority. 
 
Příklad možného použití značky v kombinaci se značkou certifikačního orgánu a akreditace. 
 

příklad plnobarevného provedení: 

   

příklad černobílého provedení: 

   

 

9 Barvy 

Pro tvorbu tištěných a elektronických publikací jsou vybrány a definovány základní barvy. Základními 
barvami používanými pro písmo a jednobarevné nebo negativní provedení jsou Zelená (č.2) a černá barva. 
Pro jednobarevné provedení je také možno použít ve výjimečných případech ostatní základní barvy. Je 
povoleno pracovat se sytostí jednotlivých barev či s jejich krytím viz kapitola Základní barvy a jejich odstíny. 
Barevné hodnoty udané v tomto manuálu jsou neměnné. Barevné varianty mimo standardní barevnosti, je 
vhodné odsouhlasit s odpovědnou osobou SKK. 

9.1 Základní barvy 
Základní barvy jsou definovány dle CMYK pro používání ve standardních tiskovinách, pro aplikace na 
reklamní předměty apod. Systém RGB určuje ekvivalenty základních barev pro použití v internetové 
prezentaci atp. 

Vyobrazení barvy CMYK RGB Kód RGBA 

 
CMYK 100/0/57/65/100 RGB 0/88/38 005826ff 

 
CMYK 100/0/54/43/100 RGB 0/145/67 009143ff 

 
CMYK 19/0/72/19/100 RGB 167/206/57 a7ce39ff 

 
CMYK 3/0/47/8/100 RGB 227/234/125 e3ea7dff 
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9.2 Základní barvy a jejich odstíny 
Běžně používanou barvou pro písma a jednobarevné nebo negativní provedení loga je barva Zelená (č.2) a 
Černá. Odstíny základních barev jsou další povolené varianty, které je možné v prezentacích nebo tištěných 
materiálech používat. 

Č. 1 

 CMYK 100/0/57/65 RGB 0/88/38  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

 
Č. 2 

 CMYK 100/0/54/43 RGB 0/145/67  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

 
Č. 3 

 CMYK 19/0/72/19 RGB 167/206/57  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

 
Č. 4 

 CMYK 3/0/47/8/100 RGB 227/234/125  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

 
 

10 Písmo 

Písma, která nejsou obsažena v této kapitole, není možné používat – jsou zakázaná. Je nutné striktně 
rozlišovat mezi použitím písem v dokumentech vytvářených svépomocí pro interní i externí potřeby a v 
dokumentech vytvářených v profesionálních DTP studiích, agenturách, tiskárnách a výrobnách reklamních 
nosičů. 
Odkaz na Logo manuál Standardu „Bez GMO“ proto musí být nedílnou součástí všech smluv o výrobě 
takových materiálů a musí být předány tiskové podklady připravené podle tohoto manuálu. 

10.1 Základní písmo 
Základní písmo se využívá při tvorbě všech výstupů s výjimkou těch, které jsou vytvářeny svépomocí. 
Základní písmo pochází z písem Calibri, není-li k dispozici (na starších operačních systémech), je možné 
použít písmo z Arial, ale pouze v dokumentech, vytvářených svépomocí. 

CALIBRI Regular 

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ  

ábčďéfghíjklmňópqřšťůvwxýž   0123456789!?&@ 

CALIBRI Italic 

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ  

ábčďéfghíjklmňópqřšťůvwxýž   0123456789!?&@ 
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CALIBRI Bold 

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ  

ábčďéfghíjklmňópqřšťůvwxýž   0123456789!?&@ 

 

CALIBRI Bold Italic 

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ  

ábčďéfghíjklmňópqřšťůvwxýž   0123456789!?&@ 

 

10.2 Náhradní písmo 
Není-li k dispozici písmo Calibri, použijte písmo Arial, a to pouze na dokumenty vytvářené svépomocí. 

ARIAL Regular 

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ  

ábčďéfghíjklmňópqřšťůvwxýž   0123456789!?&@ 

ARIAL Italic 

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ  

ábčďéfghíjklmňópqřšťůvwxýž   0123456789!?&@ 

ARIAL Bold 

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ 

ábčďéfghíjklmňópqřšťůvwxýž   0123456789!?&@ 

ARIAL Bold Italic 

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ 

ábčďéfghíjklmňópqřšťůvwxýž  

0123456789!?&@+ 

11 Povolené limity pro používání certifikačních značek 

Níže uvedená tabulka zahrnuje povolené limity pro použití certifikačních značek na balení výrobků. 

 Na výrobku nebo 
primárním obalu 

(displej nebo 
maloobchodní prodej) 

Na velkých 
transportních 

baleních (velké 
krabice,..) výrobků 

(sekundární a 
transportní obal) 

Na dopravních 
prostředcích, 

trvalých 
konstrukcích 

stavby za účelem 
propagace 

Na letácích, www 
stránkách atd., 

materiálech, 
určených pro 

reklamu 

Značka 
Standard „Bez 

GMO“ - 
potraviny 

Povoleno Povoleno Povoleno Povoleno 

Značka 
Standard „Bez 

GMO“ – 
krmiva, ostatní 
nepotravinové 

produkty 

Nepovoluje se Povoleno Povoleno Povoleno 



Standard „Bez GMO“   LOGO MANUÁL 

Standard „Bez GMO“, LOGO MANUÁL-V3.1 Stránka 14 z 18 26.11.2020 

12 Dopisní – hlavičkový papír 

Dopisní papír obsahuje v hlavičce logo o velikosti 30 mm, které je vzdálené od horního i levého okraje 25 
mm. V zápatí jsou uvedené kontaktní údaje vlastníka Standardu. Kontaktní údaje jsou psány 10 bodovým 
písmem Calibri v černé barvě. Doporučený je bílý hlazený papír 90 g/m2. 
 

 

13 Vizitky 

Logo je vždy ve velikosti 20 mm, od levého okraje vizitky vzdálené 14 mm a od horního okraje 7 mm, pod 
logem je text Standard „Bez GMO“ – od kraje 7 mm a dlouhý 33 mm (v anglické mutaci se text může svou 
délkou lišit, ale platí, že text je středem na ose loga). Jméno uživatele a akademické tituly jsou z písma Calibri 
Bold ve velikosti 9 bodů. Pracovní pozice uživatele je ze 7 bodového písma Calibri.  

Kontaktní údaje ve velikosti 7 bodů s prokladem 10 bodu rovněž z písma Calibri. Doporučený materiál je 
matná křída 300 g/m2. 

Rozměr vizitky je 90x50 mm. 
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14 Certifikát 

Pro vystavení certifikátů smluvní certifikační autoritou jsou zpracovány vzory certifikátů včetně jejich 
přílohy. Vzory jsou předány smluvním certifikačním autoritám spolu s ostatní dokumentací Standardu „Bez 
GMO“, včetně tohoto logo manuálu. Vydané vzory certifikátů Standardu „Bez GMO“ jsou závazné a nesmějí 
být upravovány nebo jinak modifikovány. Níže jsou vyobrazeny jednotlivé certifikáty v české a anglické 
jazykové verzi.  

14.1 Certifikát „Bez GMO“ pro potraviny – čeština 
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14.2 Certifikát „Bez GMO“ pro potraviny – angličtina 

  

14.3 Certifikát „Bez GMO“ pro potraviny – slovenština 
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14.4 Certifikát „Bez GMO“ pro krmiva a ostatní – čeština 

  

14.5 Certifikát „Bez GMO“ pro krmiva a ostatní – angličtina 
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14.6 Certifikát „Bez GMO“ pro krmiva a ostatní – slovenština 

  

 


