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O zákoně1 Státní symboly jsou upraveny v následujících právních předpisech:

   čl. 14 Ústavy ČR
   o obsahuje výčet státních symbolů

   zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
   o podrobně upravuje jednotlivé státní symboly

   zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky 
   a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
   o stanoví, kdo a jakým způsobem je oprávněn státní znaky užívat

Od října loňského roku vstoupil v účinnost nový zákon č. 352/2001 Sb., 
o užívání státních symbolů České republiky (dále jen zákon), který zrušil 
dosavadní zákon o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních 
státních symbolů. V souladu se zákonem mezi státní symboly patří velký 
státní znak a malý státní znak, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, 
státní pečeť a státní hymna. Všechny tyto symboly je možno užívat pouze 
v souladu se zákonem, a to vhodným a důstojným způsobem. 

Velký státní znak a malý státní znak jsou oprávněny užívat pouze 
zákonem vymezené subjekty. Je to zejména Poslanecká sněmovna 
a senát, poslanec a senátor, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář 
Senátu, prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky, vláda a Úřad 
vlády ČR, Veřejný ochránce práv a Kancelář Veřejného ochránce práv, 
ministerstva a jiné správní úřady, Ústavní soud, soudy a státní 
zastupitelství a další oprávněné subjekty.



Logo

Zvolené
logo

2 Logo se skládá ze tří částí ze symbolu, trikolóry a logotypu.

Malý státní znak užívají oprávněné osoby na rozhodnutích a jiných 
úředních aktech nebo na listinách osvědčujících důležité skutečnosti, 
vydávaných při výkonu své zákonem stanovené působnosti. Malý státní 
znak může být také vyobrazen na mincích ČR.

Národní sportovní agentura je oprávněná malý státní znak užívat ve 
svém logu, a proto je nutné striktně dodržovat Corporate Identity 
Národní sportovní agentury. 



Zvolené logo 2.1



Ochraná zóna
a barevnost3 Prosíme o dodržování všech postupů.

Logo musí mít vždy bílý podklad. Logo Národní sportovní agentury 
stáhnete už s ochranou zónou.  

Logo musí mít vždy bílý podklad!  



Ochraná zóna 

Logo musí mít vždy 
bílý podklad. Logo Národní
sportovní agentury stáhnete
už s ochranou zónou.  
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Správně

Barevné varianty 

Různé barevné kombinace 
loga nejsou dovoleny! Jediné
kombinace loga je výchozí
logo a varianta liniová 
černobílá verze (tzv. pérovka) 
na bílém podkladu.  
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Špatně

Barevné varianty 

Různé barevné kombinace 
loga nejsou dovoleny! Jediné
kombinace loga je výchozí
logo a varianta liniová 
černobílá verze (tzv. pérovka) 
na bílém podkladu.  

3.2



Pozadí loga 

Logo musí mít vždy 
bílý podklad!  
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Špatně

Správně

Špatně
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www.agenturasport.cz/corporate-identity-nsa


