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Vážení zákazníci, následující manuál, který vám jako 
významným partnerům předkládáme, může vaší 
společnosti pomoci nalézt co nejlepší řešení pro využití 
značky Zelená energie, kterou nyní jako její odběratelé 
máte možnost používat ve své firemní komunikaci. Rádi 
bychom v tomto materiálu poukázali na všechny možné 
způsoby, kde a jak lze logo Zelená energie aplikovat.
Používáním loga Zelená energie ve firemní komunikaci 
rozšiřujete mezi svými zákazníky, obchodními partnery 
i zaměstnanci povědomí o tom, že vaše společnost 
podporuje principy dlouhodobě urdžitelného rozvoje.

Zelená energie je elektřina získaná z obnovitelných  
zdrojů přírody – tedy ze síly větru, vody, slunce a biomasy.
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podpora značky reklamní kampaní

Naším cílem je, aby se značka Zelená energie 
umístěná na jakýchkoliv firemních materiálech 
a výrobcích stala podnětem k tomu, že vaše firma 
bude vnímána jako ekologicky se angažující. 
Z tohoto důvodu musí vejít ve všeobecnou známost 
podoba značky Zelená energie a zejména její 
obsah. Skupina ČEZ proto podporuje uvedení 
značky Zelená energie celoplošnou reklamní 
a komunikační kampaní. 

Tato kampaň představí Zelenou energii jako 
prospěšnou aktivitu, přispívající k ochraně 
životního prostředí. Veřejnost díky ní bude dobře 
informována, že ekologické projekty lze podpořit 
jak přímým odběrem Zelené energie, tak koupí 
výrobků s tímto logem. Chceme udělat maximum 
pro to, aby se Zelená energie stala uznávanou 
ekologickou známkou, která označuje firmy 
(samozřejmě i prostřednictvím jejich produktů) 
zodpovědné k životnímu prostředí.

zelená energie
nekonečná síla přírody od Skupiny ČEZ

SKUPINA ČEZ www.zelenaenergie.cz
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Přestože mravenec nevypadá jako svalovec, uzvedne až 
padesátinásobek své váhy. To je jako bychom my, lidé, unesli na 

svých zádech dospělého slona. Energii k takovým výkonům čerpá 
z čisté přírody, ze zdrojů, které se přirozeně obnovují. Příroda mu 

dává sílu, kterou můžeme čerpat i my, aniž bychom ji ničili.

Chcete odebírat Zelenou energii? Volejte naši zákaznickou linku 
840 840 840 nebo navštivte www.zelenaenergie.cz.

Příspěvkem pouhých 10 hal./kWh oproti běžné ceně elektřiny 
se tak připojíte k dobré věci.

zelená se nevyčerpá

SKUPINA ČEZ www.zelenaenergie.cz

Některé druhy žab dokáží vyskočit až do výše 2 metrů. 
To je jako bychom my, lidé, uměli vyskočit například na 

špičku topolu. Energii k takovým výkonům čerpají z čisté 
přírody, ze zdrojů, které se přirozeně obnovují. I my 

můžeme čerpat přírodní energii, aniž by 
to příroda odskákala.

Chcete odebírat Zelenou energii? Volejte naši zákaznickou 
linku 840 840 840 nebo navštivte www.zelenaenergie.cz.

Příspěvkem pouhých 10 hal./kWh oproti běžné ceně 
elektřiny se tak připojíte k dobré věci.přeskočte na zelenou

SKUPINA ČEZ www.zelenaenergie.cz

Slunéčko sedmitečné je sice hodně malé a v trávě a mezi listy 
ho často přehlédneme. Přesto je při chůzi mnohem rychlejší 
než my, lidé. Za den je schopno ujít i několik kilometrů, a to 

velmi různorodým terénem. Energii k takovým výkonům čerpá 
z čisté přírody, ze zdrojů, které se přirozeně obnovují. 

Můžeme se inspirovat… 

Chcete odebírat Zelenou energii? Volejte naši zákaznickou 
linku 840 840 840 nebo navštivte www.zelenaenergie.cz.

Příspěvkem pouhých 10 hal./kWh oproti běžné ceně 
elektřiny se tak připojíte k dobré věci.

naštěstí je tu zelená

SKUPINA ČEZ www.zelenaenergie.cz

SKUPINA ČEZ

Nikdo by nehádal, že někteří motýli uletí denně stovky kilometrů. 
Kdybychom my, lidé, měli v poměru k naší váze nalétat stejně, museli 

bychom uletět tisíce kilometrů denně. Energii k takovým výkonům čerpají 
z čisté přírody, ze zdrojů, které se přirozeně obnovují. Když tak budeme činit 

také, budeme moci pozorovat motýly dalších tisíc let.

Chcete odebírat Zelenou energii? Volejte naši zákaznickou linku 
840 840 840 nebo navštivte www.zelenaenergie.cz. Příspěvkem pouhých 

10 hal./kWh oproti běžné ceně elektřiny se tak připojíte k dobré věci.

zelená letí

www.zelenaenergie.cz
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obaly výrobků 

Obaly výrobků přicházejí zcela jistě do 
nejtěsnějšího kontaktu se spotřebitelem a jsou 
tak velmi důležitým komunikačním materiálem. 
Grafický manuál vám proto poradí, jak nejlépe 
umístit značku Zelená energie do stávajícího 
designu obalu výrobku vzhledem k jeho 
barevnosti, velikosti a struktuře uváděných 
informací. Nabízíme i variantu dodatečné 
visačky či nálepky, které se dají k obalu výrobku 
jednoduše připevnit.

kde všude můžete značku Zelená energie použít

reklama a P. O. S. materiály 

Dejte vědět o skutečnosti, že nabízené zboží je 
vyrobeno Zelenou energií, užitím jednoduchého 
grafického prvku s logem Zelená energie 
a případnou doplňkovou anotací „vyrobeno 
Zelenou energií“ na všech materiálech, které 
propagují váš výrobek či služby, ať se jedná 
o reklamní leták či plakát, stojan na zboží, materiály 
v místě prodeje, tiskovou reklamu v médiích 
a další. Vhodným místem, kam lze také umístit 
tuto informaci, jsou návody a manuály na použití 
výrobku.

firemní komunikace 
a public relations
S okolním světem komunikuje vaše firma 
prostřednictvím řady papírových či elektronických 
dokumentů, které z ní vycházejí. Využijte proto 
informaci, že odebíráte Zelenou energii, v zápatí 
svých e-mailů, na svém hlavičkovém papíru, na 
svých obálkách či fakturách. Tato důležitá firemní 
pro-ekologická aktivita by se měla objevit i ve 
vaší výroční zprávě. Dobrým místem, kde tato 
informace určitě neujde pozornosti, jsou firemní 
prezentace, oficiální nabídky, webové stránky 
představující aktivity vaší společnosti, tiskové 
zprávy a další dokumenty, kterými společnost 
komunikuje s médii. Nezapomínejte, že všechny 
tyto materiály vytvářejí obraz vaší společnosti 
v očích veřejnosti a obchodních partnerů.

Kromě již uvedených možností nabízíme 
významným zákazníkům, kteří nemohou 
komunikovat odběr Zelené energie prostřednictvím 
svých výrobků nebo služeb, možnost uveřejnění 
testimonialů, jejichž prostřednictvím mohou 
dát veřejnosti resp. zákazníkům či obchodním 
partnerům vědět, že firma odebírá Zelenou energii, 
a přispívá tak na rozvoj obnovitelných zdrojů 
a podporuje všeobecně prospěšné ekologické 
projekty.



tento produkt je vy-
ráběn s využitím Ze-

lené energie zís-
kané z obnovitelných 

zdrojů
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anotace vysvětlující značku Zelená energie

Samotné umístění značky Zelená energie na 
komunikační materiály vaší společnosti by 
nemuselo stačit k pochopení významu tohoto loga. 
Proto nabízíme následující anotace, které jsou 
vhodné k umístění vedle loga Zelená energie.

	vyrobeno Zelenou energií

	tento produkt je vyráběn s využitím Zelené energie získané z obnovitelných zdrojů

	[Název firmy] odebírá Zelenou energii a podporuje tak prospěšné ekologické projekty

	záleží nám na prostředí, které nás obklopuje, proto odebíráme Zelenou energii

	chceme vracet životnímu prostředí alespoň částečně to, co si od něj svou činností 
bereme, proto jsme se rozhodli pro Zelenou energii

	Jsme rádi, že odběrem Zelené energie můžeme přispívat na ekologické projekty, 
které jsou postaveny na myšlence trvale udržitelného rozvoje. Jedině tak můžeme 
v dlouhodobé perspektivě uspokojovat potřeby přítomnosti, aniž bychom oslabovali 
možnosti budoucích generací.



http://www.vasefirma.cz

S okolním světem komunikuje vaše firma prostřednictví řady papírových či 
elektronických dokumentů, které z ní vycházejí. Využijte proto informaci, že 
odebíráte Zelenou energii v zápatí vašich e-mailů, na vašem hlavičkovém pa-
píru, na vašich obálkách či fakturách. Tato důležitá firemní pro-ekologická 
aktivita by se měla objevit i ve vaší výroční zprávě. Dobrým místem, kde tato 
informace určitě neujde pozornosti, jsou firemní prezentace, oficiální na-
bídky, webové stránky představující aktivity vaší společnosti, tiskové zprávy 
a další dokumenty, kterými společnost komunikuje s médii. Nezapomínejte, 
že všechny tyto materiály vytvářejí obraz vaší společnosti v očích veřejnosti 
a obchodních partnerů.

S pozdravem
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obchodní značka Zelená energie 
Skupiny ČEZ
Pod obchodní značkou Zelená energie prodává 
Skupina ČEZ energii z obnovitelných zdrojů. 
Tyto zdroje jsou symbolicky vyjádřeny obchodní 
značkou, která může připomínat roztočenou 
větrnou turbínu, sluneční kotouč nebo květ. 

Obchodní značku používáme v případě prezentace 
produktu Zelená energie. Podmínky jejího použití 
stanovuje tento manuál.

grafický manuál použití značky Zelené energie 

stavba značky Zelená energie 

Pojem obchodní značka zahrnuje logotyp, který 
představuje značka a text „zelená energie“, 
a značku označovanou také jako logo nebo symbol.

Je povoleno používat jak kompletní logotyp, tak 
i samotnou značku bez textu (symbol, logo). 
Není povoleno používat samotnou textovou část 
logotypu. Symbol používáme pouze pro aplikace 
specifikované tímto manuálem, především pro 
označení dárkových a propagačních předmětů. 

psaní názvu Zelená energie 

Používáme-li obchodní značku v psaném projevu 
píšeme s velkým počátečním písmenem „Z“ 
(Zelená energie). 

Psaní malého písmene je vyhrazeno pouze pro 
grafickou podobu logotypu.  

„vyrobeno zelenou energií“

„vyrobeno Zelenou energií“



obchodní značka

logotyp

logo 
(značka, symbol)

symbol 
(značka, logo)

textová část
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barvy značky a dodatková barva 

Základními barvami jsou PANTONE® 362, 376, 
382, 396, které tvoří vlastní logotyp.

Dodatková barva PANTONE® 349 se používá 
zejména pro podtiskové tmavězelené plochy.

Převody ze systému PANTONE® do ostatních 
barvových systémů (především CMYK) jsou pro 
účely tohoto manuálu speciálně upraveny a je 
zakázáno používat převody ze vzorníku PANTONE® 
nebo převody, které jsou součástí grafických 
aplikací.

1

�

�

�

�
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poznámka:  
Písmena v názvu barvy C, M, U se týkají přesného určení barvy podle 
druhu potiskovaného papíru:

C (coated) – lesklý natíraný papír 
M (matt) – matný natíraný papír 
U (uncoated) – nenatíraný papír (bezdřevý ofsetový papír)

PANTONE® 349 (C, U, M)

CMYK 100 % 0 %  100 %  40 %

sRGB (256) 0 99  56

sRGB (100 %) 0 % 39 %  22 %

HTML 00 63  38

RAL 6026 (Opal green)

3M Scotchcal Opaque Series 100-008 nebo Series 70-78

3M Scotchcal Translucent 3630-126

PANTONE® 362 (C, U, M)

CMYK 80 %  0 %  100 % 0 %

sRGB (256) 41 153 38

sRGB (100 %) 16 % 60 % 15 %

HTML 29 99 26

RAL 6029 (Mint green)

3M Scotchcal Opaque Series 100-46 nebo Series 70-74 

3M Scotchcal Translucent 3630-156

1

PANTONE® 376 (C, U, M)

CMYK 55 %  0 %  100 %  0 %

sRGB (256) 125  186  0

sRGB (100 %) 49 %  73 %  0 %

HTML 7D  BA  00

RAL 6024 (Traffic green)

3M Scotchcal Opaque Series 100-047 nebo Series 70-73

3M Scotchcal Translucent 3630-136

�

PANTONE® 382 (C, U, M)

CMYK 35 % 0 %  100 %  0 %

sRGB (256) 168 212  5

sRGB (100 %) 73 % 83 %  2 %

HTML BA D4  05

RAL 6018 (Yellow green)

3M Scotchcal Opaque Series 100-449 nebo Series 70-72

3M Scotchcal Translucent 3630-106

�

PANTONE® 396 (C, U, M)

CMYK 15 % 0 %  100 %  0 %

sRGB (256) 222 222  13

sRGB (100 %) 87 % 87 %  5 %

HTML DE DE  0D

RAL 1016 (Sulfur yellow)

3M Scotchcal Opaque Series 100-385 nebo Series 70-24

3M Scotchcal Translucent 3630-115

�

5
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barevné a černobílé provedení  

Základní barevná verze značky je doporučena pro 
všechny aplikace na bílém nebo světlém podkladu 
(1) a totožně se aplikuje i na libovolné tmavé 
barvě (�). (Čtverec v podkladu je pouze ilustrativní  
příklad, není součástí loga.)

Základní barevná verze logotypu (�) je doporučena 
pro všechny aplikace na světlém i tmavém 
podkladu (�). Inverzní barevné provedení logotypu 
(5) se aplikuje v případě, kdy základní barva textu 
není na podkladu dostatečně čitelná. 

Černobílá verze značky vznikne převedením 
barevných prvků do odstínů černé barvy. Samotná 
značka má stejnou podobu na bílém (�) i černém 
pozadí (7).

1

�

�

�
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černá

� 7

�0 %

�0 %

�0 %

�0 %

0 %
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ochranná zóna 
 
Ochranná zóna je definována jako třetina rozměru a 
ve všech směrech. 

Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný 
odstup značky od všech ostatních grafických 
prvků, které by mohly jedinečnost značky opticky 
narušit. Ochranná zóna také slouží ke správnému 
umístění značky na okraji formátu papíru apod.

Ochranná zóna značky umístěné na fotografiích 
však není v žádném případě bílý či jinak barevný 
podkladový obdélník kolem značky. 

Značku je nutné vždy učinit součástí celkové 
kompozice.

a

1⁄� a

1⁄� a

1⁄� a

1⁄� a

a

1⁄� a



anotace značky na podkladu 
 
Na komunikační materiály je možné vedle 
samotného loga Zelené energie umístit 
i některou z anotací (jejich znění je uvedeno na 
straně 8 tohoto manuálu). Záleží na charakteru 
a velikosti výrobku, kterou z nich vaše společnost 
použije.

Logo i anotace se vždy umisťují na podkladovou 
tmavězelenou barvu PANTONE® 349. Je nutné 
dodržet definovaná pravidla ochranné zóny loga.

Text anotace je vysázen písmem Nimbus Sans 
Novus Heavy (v počítačových programech se 
zobrazuje pod zkráceným jménem Nimbus CEZ). 

Zcela záměrně nejsou povoleny žádné další verze 
písem ani jiný řez písmové rodiny Nimbus Sans.

Graficky upravené anotace s logem jsou 
připraveny na přiloženém CD ve vektorových 
formátech.

Nimbus Sans Novus Heavy
velikost 1�/1�,� bodů

optimální šířka sloupce 
je šířka loga / symbolu

ukázky použití symbolu 
a základní doprovodné 
anotace na podkladové 
barvě PANTONE© ��9 

1� mm

1� mm

vyrobeno 
Zelenou 
energií

vyrobeno Zelenou energií

vyrobeno 
Zelenou 
energií

vyrobeno  
Zelenou energií

vyrobeno  
Zelenou energií



1� manuál využití značky Zelené energie ve firemní komunikaci

anotace značky na podkladu 
předlohy na CD

V následujícím přehledu jsou vyobrazeny všechny 
verze anotací s logem v různě modfikovaných 
tvarech podkladu. 

Je na vás, jaký slogan a jaký tvar bude nejlépe 
vyhovovat vašemu použití.

Všechny takto upravené anotace s logem jsou 
připraveny k vašemu použití na přiloženém CD 
ve vektorových formátech.

vyrobeno  
Zelenou energií

1

záleží nám na 
prostředí, které 
nás obklopuje, 
proto odebíráme 
Zelenou energii

�

tento produkt 
je vyráběn 
s využitím Zelené 
energie získané 
z obnovitelných 
zdrojů

�

symbol v základních 
geometrických tvarech 
bez anotace



chceme vracet životnímu prostředí 
alespoň částečně to, co si od něj 
svou činností bereme, proto jsme 
se rozhodli pro Zelenou energii

Jsme rádi, že odběrem Zelené 
energie můžeme přispívat na 
ekologické projekty, které jsou 
postaveny na myšlence trvale 
udržitelného rozvoje. Jedině tak 
můžeme v dlouhodobé perspektivě 
uspokojovat potřeby přítomnosti, 
aniž bychom oslabovali možnosti 
budoucích generací.

�

5

[Název firmy] odebírá Zelenou 
energii a podporuje tak prospěšné 
ekologické projekty

�
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rozměrová řada 
tiskové aplikace

Výchozí velikostí je logotyp o šířce 100 mm. 
Rozměrová řada definuje doporučené velikosti 
značky pro běžně používané formáty až do 
minimální velikosti (šíře 17 mm).

Pro aplikace vyžadující další zmenšení logotypu 
pod šíři 17 mm je určena speciální varianta značky – 
viz kapitola značka v malém provedení.

30 mm

A�

25 mm

A5

22 mm

DL

17 mm

A� / min. velikost
základního loga

46 mm

A�

  46 %   30 % 25 % 22 % 17 %



značka v malém provedení 
obaly výrobků

Pro použití ve velmi malých velikostech  
(např. obaly drobných výrobků), kde již nelze 
aplikovat logotyp v minimální povolené velikosti 
17 %, jsou určeny speciální kompoziční varianty 
logotypů: horizontální a vertikální.

Tyto speciální verze značky mají upravená 
pravidla o tvorbě ochranné zóny i umisťování 
v bezprostřední souvislosti se značkou 
Skupiny ČEZ.

min. velikost
značky (symbolu)

horizontální 
kompozice

vertikální 
kompozice

4 mm

a

1⁄� a

1⁄� a

1⁄� a

a

1⁄� a

1⁄� a

1⁄� a
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logotyp/značka na 
pozadí  jednobarevné plochy
Aplikace barevného provedení loga na svítivých, 
pestrých či jinak rušivých barvách nejsou 
žádoucí (1). Preferovanou podkladovou barvou (�) 
je tmavězelená PANTONE® 349. Mohou ale nastat 
situace, kdy se aplikaci logotypu/značky na takový 
podklad nelze vyhnout. V takových případech je 
nutné postupovat individuálně a dbát zejména na 
zachování čitelnosti textové části logotypu.

Logo v žádném případě nelze umístit na podklad, 
který by zneviditelnil některé z částí loga (�).

Další vyobrazení ukazují použití barevného (�) 

a černobílého (5) logotypu na světlých a tmavých 
klidných plochách.

1

�



5

�

�
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zakázané varianty značky 
a logotypu
Veškeré povolené podoby značky a logotypu 
Zelená energie jsou jednoznačně definovány 
v tomto manuálu. Značku není dovoleno nikterak 
upravovat, ani barevně, ani tvarově, nebo ji 
aplikovat v rozporu s pravidly danými tímto 
manuálem.

Vyobrazení na této straně ukazují pouze některé 
nesprávné podoby a použití značky. 
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