Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska – Kancelář sdružení, Římská 45 , Praha 2

Metodický pokyn starosty SH ČMS
Ročník : 2011

V Praze dne: 15. 4. 2011

Číslo: 2

Metodický pokyn SH ČMS
k používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou.
I.
Úvod
V souladu s ustanovením čl. 13 Stanov Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska
přijatých III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2.- 3. července je vydáván metodický
pokyn SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou Úřadu
průmyslového vlastnictví.
II.
Symbolika SH ČMS
Dle Stanov SH ČMS čl. 13 k vyjádření cíle činnosti SH ČMS a určení příslušnosti
k němu (členství) sdružení užívá symboly.
a) znak, vlajka a prapor,
b) stejnokroj
c) logo, které se zpravidla opatřuje názvem sdružení, orgánu sdružení nebo organizační
jednotky sdružení.
Užívat lze i znaky, vlajky a prapory právních a společenských předchůdců SH ČMS, jimiž se
zdůrazňují historické tradice českého hasičstva.
Symboly uvedené pod písm. a), b) a c) jsou jednotné, jednotlivé orgány nebo organizační
jednotky však mohou užívat i své zvláštní symboly, jde-li o znak, vlajku nebo prapor, i ty však
musí alespoň připomínat příslušnost k SH ČMS.
Symboly jsou za trvání sdružení nezcizitelné a musí být zajištěny proti zneužití. Znaky, vlajky
a prapory musí být řádně ošetřovány a ukládány na důstojném místě.
III.
Vyznamenání SH ČMS
Dle čl. 14 Stanov SH ČMS lze členy, orgány a organizační jednotky SH ČMS a další
fyzické a právnické osoby ocenit čestnými vyznamenáními a tituly. Dle Statutu čestných
vyznamenání a titulů SH ČMS čl. 5 Provedení a výroba vyznamenání, všechny odznaky a
medaile včetně příslušenství dle odst. II písm. b, c, d, e, f, a g Statutu čestných vyznamenání a
titulů zabezpečuje Kancelář SH ČMS, která má i některá vyznamenání pod ochrannou
známkou.

IV.
Ochranná známka
Ochrannou známkou je označení grafického znázornění dle zákona č. 441/2003 Sb., o
ochranných známkách, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo
tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Ochranné známky jsou
zapsány v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Zápisem do rejstříku získává vlastník
ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu
však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy
o dalších 10 let.
V.
Práva z ochranné známky
Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s
výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné
známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je
oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku (R).
Nestanoví-li zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách jinak, nikdo nesmí v obchodním
styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:
a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné
s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou
a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou
a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně
pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby,
které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o
ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by
nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky
nebo jim bylo na újmu.
VI.
Symboly a předměty SH ČMS s ochrannou známkou
Na základě Stanov čl. 13 odst. 5 mají být symboly SH ČMS za trvání sdružení
nezcizitelné a musí být zajištěny proti zneužití. Ochrannou známkou jsou opatřeny symboly a
předměty SH ČMS:
a) Velký znak SH ČMS ve středové části bez Velkého státního znaku (příloha č. 1)
- ochranná známka 316799
b) Malý znak SH ČMS ve středové části bez Malého státního znaku (příloha č. 2)
- ochranná známka 316696
c) Logo SH ČMS - ochranná známka 252638 (příloha č. 3)
d) Název „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ - ochranná známka 230911
e) Zkratka názvu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska „SH ČMS“ - ochranná
známka 252642
f) Knoflík zlatavý průměr 26 mm, 22 mm a 15 mm - ochranná známka 227945
(příloha č. 4)
g) Růžice zlatavá průměr 18 mm a 14 mm - ochranná známka 252639 (příloha č. 5)
h) Růžice zlatavá průměr 22 mm - ochranná známka 252641(příloha č. 5)
i) Rozlišovací znak zlatavý (ratolest) - ochranná známka 252640 (příloha č. 6)
j) Rozlišovací znak zlatavý (distinkce) - ochranná známka 252643 (příloha č. 6)
k) Řád svatého Floriána - ochranná známka 227940
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l) Medaile Za zásluhy o výchovu - ochranná známka 227943
m) Medaile Za záchranu života - ochranná známka 227942
n) Medaile Za příkladnou práci, Za zásluhy a Za mimořádné zásluhy - ochranná
známka 227942
o) Medaile Za odvahu a statečnost - ochranná známka 227941
VII.
Používání symbolů a předmětů s ochrannou známkou
a) Velký znak SH ČMS (ve středové části bez velkého státního znaku):
a) mohou ho používat pouze organizační jednotky SH ČMS a členové SH ČMS
b) při použití musí odpovídat barevně dle Zakládací listiny symbolů, kde podkladová
vrstva znaku je v barvě zlaté, střední (lipové listy) v barvě zlaté nebo zelené,
c) může být doplněn do středové části znaky a symboly obcí a nebo vlastními
sborovými, a to v případě že nebude narušena struktura Velkého znaku,
d) lze využívat jako rukávových nášivek na stejnokrojích,
e) lze využívat k označení vozidel a techniky v užívání SH ČMS nebo jeho
organizačních jednotek,
f) lze obdobně použít dle zakládací listiny symbolů SH ČMS části B - Velký znak
SH ČMS se užívá jen na významných listinách majících charakter dokladu,
v místnostech, kde jednají orgány SH ČMS v nástěnném provedení a k označení
objektů, kde sídlí organizační jednotky SH ČMS.
b) Malý znak SH ČMS (ve středové části bez malého státního znaku):
a) mohou ho používat pouze organizační jednotky SH ČMS a členové SH ČMS,
b) při použití musí odpovídat barevně dle Zakládací listiny symbolů, kde, podkladní
vrstva je v barvě zlaté nebo stříbrné, přičemž listy mohou být v barvě zelené,
c) může být doplněn do středové části znaky a symboly obcí a nebo vlastními
sborovými, a to v případě že nebude narušena struktura Malého znaku,
d) lze využívat jako rukávových nášivek na stejnokrojích,
e) lze využívat k označení vozidel a techniky v užívání SH ČMS nebo jeho
organizačních jednotek,
c) Logo SH ČMS
a) mohou ho používat pouze organizační jednotky SH ČMS a členové SH ČMS,
b) při použití musí mít náležitosti dle Zakládací listiny symbolů, kdy se používá
v různém provedení, s textem i bez textu, v rámečku i bez, v různých velikostech a
barevných kombinacích,
c) lze ho použít pro označení různých tiskovin, dárkových, propagačních předmětů a
dalších variant použití, ve kterých není možné užít velkého nebo malého znaku.
d) Název „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“
a) mohou ho používat pouze organizační jednotky SH ČMS,
b) lze využívat jako rukávových nášivek na stejnokrojích,
c) lze ho použít pro označení různých tiskovin organizačních jednotek.
e) Zkratka názvu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska „SH ČMS“
a) mohou ji používat pouze organizační jednotky SH ČMS,
b) lze využívat jako rukávových nášivek na stejnokrojích,
c) lze ho použít pro označení různých tiskovin organizačních jednotek .
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f) Knoflíky zlatavé průměr 26 mm, 22 mm a 15 mm,
a) mohou je používat pouze členové organizačních jednotek SH ČMS,
b) lze použít pouze na vycházkových stejnokrojích SH ČMS a jejich součástí dle
Stejnokrojového předpisu SH ČMS.
g) Růžice zlatavá průměr 18 mm a 14 mm
a) mohou je používat pouze členové organizačních jednotek SH ČMS,
b) lze použít na vycházkových a pracovních stejnokrojích SH ČMS a jejich součástí
dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS.
h) Růžice zlatavá průměr 22 mm
a) mohou ji používat pouze členové organizačních jednotek SH ČMS,
b) lze použít na vycházkových a pracovních stejnokrojích SH ČMS a jejich součástí
dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS.
i) Rozlišovací znak zlatavý (ratolest)
a) mohou ho používat pouze členové organizačních jednotek SH ČMS,
b) lze použít na vycházkových a pracovních stejnokrojích SH ČMS a jejich součástí
dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS.
i) Rozlišovací znak zlatavý (distinkce)
a) mohou ho používat pouze členové organizačních jednotek SH ČMS,
b) lze použít na vycházkových a pracovních stejnokrojích SH ČMS a jejich součástí
dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS.
j) Medaile dle čl. VI. písmena k, l, m, n, o lze využívat pouze dle Stanov SH ČMS a Statutu
čestných vyznamenání a titulů SH ČMS.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Metodický pokyn SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou
známkou Úřadu průmyslového vlastnictví nabývá platnosti dnem s chválení výkonným
výborem SH ČMS.

V Praze dne 15. 4. 2011

Ing. Karel Richter v.r.
Starosta SH ČMS
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Příloha č. 1.

Příloha č. 2
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Příloha č. 3

Příloha č. 4
Knoflíky na stejnokroje, zlatavé

průměr 26 mm

průměr 22 mm

průměr 15 mm

Příloha č. 5
Růžice zlatavé

průměr 22 mm

průměr 18 mm

průměr 14 mm

Příloha č. 6
Rozlišovací znaky zlatavé

Sdružení hasičů-ústředí (ratolest)

krajské sdružení (distinkce)
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délka členství (distinkce)

