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ÚVOD
Poslání manuálu
Tento manuál je pro použití loga Energetického regulačního úřadu (ERÚ) závazný. Slouží jako
pomůcka k tomu, aby bylo logo používáno správně a jednotně.
Logo jako součást tzv. corporate identity je ve všech variantách stanovených tímto
manuálem plnohodnotným srozumitelným prvkem zastupujícím ERÚ interně i externě.
Obecné informace k logu
Logo ERÚ je tvořeno stylizovanými písmeny E, R, Ú na bílém pozadí, přičemž střední
vodorovná příčka písmene E a čárka nad písmenem Ú jsou barevně odlišeny (barvy
reprezentují trikoloru – státní barvy).
Základní šíře (100 %) je stanovena na 32 mm. Max. přípustné zmenšení loga je 8 mm na šířku.
Pro užití loga není přípustné jeho celkový tvar doplňovat cizími prvky, používat části loga
odděleně ani jej jinak deformovat. Zároveň není povoleno jakkoliv měnit jeho barevnost.

preferovaná základní varianta

starší (přípustná) varianta
Vzdálenost od dalších prvků
Vlevo a vpravo musí být mezi logem a jiným prvkem mezera 1/10 jeho aktuální šířky (1/10 A)
a větší. Shora a zdola musí být logo chráněno mezerou velkou jako 1/5 jeho aktuální výšky
(1/5 B) a větší.
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1 Základní varianta loga je barevná
Písmena E, R, Ú jsou tmavě modrá.
CMYK: 70/50/0/60
Příčka písmene E a čárka písmene Ú jsou červené.
CMYK: 0/75/80/10
Pozadí má vždy bílou barvu.

2 Pomocná varianta loga je ve škále šedi
V případech, kdy je třeba při užití loga respektovat již ustálenou grafickou koncepci,
barevnost či technické možnosti zpracování, které nejsou vhodné pro umístění základní
(barevné) varianty loga, je možné se souhlasem Energetického regulačního úřadu nahradit
tuto variantu logem zpracovaným následujícím způsobem ve škále šedi.
Písmena E, R, Ú jsou černá:
CMYK: 0/0/0/100
Příčka písmene E a čárka písmene Ú jsou šedé:
CMYK: 0/0/0/64
Pozadí má vždy bílou barvu.
Pozn.: při tisku ve stupních šedi by měla tiskárna automaticky převést barvy základní varianty
loga na barvy pomocné varianty loga (to platí i pro převod v grafických programech).
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3 Velikost loga a jeho umístění v ploše
Velikost loga
Základní velikost 100 % (šířka 32 mm) je určena pro běžné užití, např. na tiskovinách formátu
A4, apod.
Velikost větší než 100 % je určena pro propagační materiály, např. pro loga konference, tašky
atd. Především zde je nutné pracovat s vektorovou verzí loga, aby tisk nebyl rozmazaný,
případně čtverečkovaný.
Velikost 25 % (šířka 8 mm) je maximální možné zmenšení loga.
125 % (šíře 40 mm)

100 % (32 mm)

25 % (8 mm)

Pravidla umístění
Základní pravidlo pro umisťování samostatného loga je: vlevo, nahoře.
Pro propagační materiály, větší cedule apod. lze samostatné logo zarovnat i na střed.
Zarovnání samostatného loga vpravo není přípustné.
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