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Dohoda o užití elektronického členského loga  

Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) 

(dále jen „Dohoda“) 

§ 1 Předmět a partner dohody 

Předmětem této Dohody je užití elektronického členského loga Česko-německé obchodní  

a průmyslové komory členskou firmou.   

Dohoda se uzavírá mezi Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (dále jen „ČNOPK“), se 

sídlem Václavské nám. 40, CZ-110 00 Praha 1 

a členskou firmou: 

Obchodní firma:  

Zástupce, funkce:  

Sídlo/Adresa:  

 

§ 2 Předpoklady pro užití elektronického členského loga a povolení 

1. Společnost, která používá elektronické členské logo ČNOPK, musí být současně členem ČNOPK 

po celou dobu tohoto užití. 

2. Užito smí být pouze aktuální členské logo, které bylo dáno ČNOPK k dispozici pro tyto účely. Před 

uveřejněním členského loga se vyžaduje individuální souhlas a výslovné povolení ČNOPK k užití.  

 

§ 3 Užití 

1. Elektronické členské logo ČNOPK může být použito v následujících oblastech užití: 

- internetová stránka  

- e-mailový podpis 

- sociální sítě 

- powerpointová prezentace 

- tištěné materiály (brožury, korespondence apod.) 

 

§ 4 Omezení 

1. Elektronické členské logo nesmí být použito ve spojení s jakýmkoli diskriminačním nebo 

nemorálním obsahem nebo jiným obsahem způsobilým poškodit dobré jméno ČNOPK.  
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§ 5 Ukončení užití a náhrada škody  

1. Dnem ukončení členství zaniká také možnost užití elektronického členského loga.  

 

2. Každé užití elektronického členského loga ve vlastních médiích vyžaduje individuální a výslovné 

povolení ČNOPK, blíže § 2. Byla-li členská firma vyzvána ČNOPK k odstranění členského loga  

z určitého obsahu, zavazuje tato výzva členskou firmu k okamžitému provedení.  

 

3. V případě užití elektronického členského loga v rozporu s ustanoveními této Dohody si ČNOPK 

vyhrazuje právo na náhradu škody od uživatele.  

 

§ 6 Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 
členská firma a po jednom ČNOPK. 
 

2. Dodatky k této Dohodě a jakékoli její změny mohou být provedeny jen písemně. 
 

3. Pokud by jednotlivá ustanovení této Dohody byla neplatná nebo neproveditelná nebo pokud 
tato Dohoda obsahuje mezery, netýká se to platnosti ostatních ustanovení. Místo neplatného 
nebo neproveditelného ustanovení platí takové platné ustanovení, které co nejvíce odpovídá 
smyslu a účelu neplatného ustanovení. V případě mezer platí takové ustanovení, které odpovídá 
tomu, co mělo být dle smyslu a účelu této smlouvy sjednáno, pokud by byla záležitost  
od počátku ujednána. 
 

4. Obě strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.  

V Praze, dne __________________ 
 
 
 

……………………………………………………………. 
Bernard Bauer 

Výkonný člen představenstva / Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
Česko-německá obchodní a průmyslová komora / Deutsch Tschechische Industrie- und Handelskammer 

 
 
 
 

……………………………………………………………. 
Podpis, jméno a funkce 

 


