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PUBLICITA 

Příjemce podpory odpovídá za informování veřej-
nosti o tom, že projekt byl realizován za finanční 
spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR 
(SFŽP ČR) na základě rozhodnutí ministra  
životního prostředí.

Všechny nástroje použité k naplnění povinné publi-
city musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.

Výdaje na publicitu projektu jsou způsobilým  
výdajem (není-li v rámci výzvy uvedeno jinak),  
jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu.

povinné nástroje publicity

•	 Informace	na	webové	stránce	a	sociálních	sítích
•	 Billboard	
•	 Plakát	minimální	velikosti	A3	/	Elektronický	plakát
•	 Pamětní	deska	
•	 Štítek	na	stromy	(týká	se	pouze	projektů,	kde	

předmětem	podpory	je	výsadba	stromů)
•	 Případně	další	nástroje	definované	výzvou

Nástroje k naplnění povinné publicity musí  
obsahovat níže uvedené prvky: 

1)	 loga	Ministerstva	životního	prostředí	(MŽP)	 
a	SFŽP	ČR,	

2)	 povinné	sdělení,	
3)	 hlavní	cíle	projektu,
4)	 termín	realizace/termín	ukončení	projektu.

Pokyny	a	doporučení,	jaké	prvky	použít	na	jednotli-
vých	nástrojích	povinné	publicity,	uvádí	manuál	dále.

V případě nejasností při naplňování pravidel 
propagace a publicity kontaktujte Samostatné 
oddělení komunikace Státního fondu životního 
prostředí ČR: e-mail: publicita@sfzp.cz.  ! 
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POVINNÉ SDĚLENÍ

Povinné	sdělení	slouží	k	informování	veřejnosti	 
o	spolufinancování	Státním	fondem	životního	prostředí	ČR	

a	je	shrnuto	do	jednotné	věty.

„Tento projekt je spolufinancován  

Státním fondem životního prostředí ČR na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí.“

! 
Font pro povinné sdělení volíme bezpatkový, nejlépe  
Segoe UI, ale může být použit i Myriad Pro či Verdana. 
Velikost písma povinného sdělení na tištěních materiálech 
musí být vždy taková, aby byla zachována dobrá čitelnost. 

! 
Je-li text umístěn na formátu A4, pak minimální velikost 
písma je 8 bodů. Na větších plochách, jako jsou  
například plakáty, roll-upy je velikost písma přímo  
úměrná velikosti plochy.
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LOGA

Logo	SFŽP	ČR       Logo	MŽP

! 
Grafické manuály vymezující pravidla 

použití jednotlivých log – barevnost, 
ochrannou zónu atd., jsou volně  

ke stažení na níže uvedených odkazech.

https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/loga-ke-stazeni/
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/loga-ke-stazeni/
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LOGA

Ochranná	zóna	definuje	minimální	 
prázdnou	plochu	okolo	log.

Výška	loga	MŽP	je	polovinou	výšky	loga	SFŽP	ČR	 
a	logo	MŽP	je	vůči	logu	SFŽP	ČR	 

zarovnáno	na	střed.	

Mezi	logy	je	dodržena	ochranná	zóna	 
ve	velikosti	2/3	výšky	loga	SFŽP	ČR.

Minimální	ochranná	zóna	okolo	log	se	rovná	 
jedné	polovině	výšky	loga	SFŽP	ČR.

ochranná zóna
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BANNER NPŽP

Banner	Národního	programu	Životní	prostředí	(NPŽP)	
sdružuje všechny povinné prvky	a	lze	jej	použít	 

například	na	tištěné	materiály	(brožury,	letáky,	plakáty	
nebo	školící	a	informační	materiály	vydané	za	účelem	

informování	o	projektu,	prezenční	listiny...).

Banner	NPŽP	ke	stažení

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/
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PLAKÁT A3

Příjemce	podpory	je	povinen	umístit	plakát	 
na	viditelném	a	veřejnosti	dobře	přístupném	 
místě	zpravidla	nejpozději	do	1	měsíce	od	zahájení	
fyzické	realizace	projektu,	není-li	výzvou	 
stanoveno	jinak.

Plakát	bude	vyvěšen	po	celou	dobu	průběhu	 
fyzické	realizace	projektu,	není-li	výzvou	 
stanoveno	jinak.

obsah

•	 loga	MŽP	a	SFŽP	ČR

•	 název	projektu

•	 povinné	sdělení

• hlavní cíl projektu

• termín fyzické realizace projektu ve tvaru  
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení

Tiskové	podklady	pro	výrobu	 

plakátu	A3	získáte	prostřednictvím	 

Generátoru	povinné	publicity	SFŽP	ČR.	

https://publicita.sfzp.cz/
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PLAKÁT A3

Toto je pouze 
slepý název
Tento projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt 
aliquaectem exped et, volectenis eveleseces eum 
autem. Soluptatem voluptatur simolor sapiendam 
voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi ctatiis 
dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim cuptiunt quias 
doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit 
alique natempore pel ipidus que volorunt eum autem. 

loga

název  
projektu

hlavní cíl  
projektu

termín fyzické  
realizace projektu

povinné  
sdělení
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ELEKTRONICKÝ PLAKÁT

Ke	zveřejnění	plakátu	je	možné	využít	i	elektronické	
zobrazovací	zařízení	a	plakát	zveřejnit	formou	 
elektronického	plakátu.	Velikost	zobrazovací	plochy,	
tj.	displeje	nebo	obrazovky	musí	být	min.	velikosti	
A3.	Toto	zařízení	musí	zobrazovat	pouze	informace	
s	povinnou	publicitou.	

Příjemce	podpory	je	povinen	umístit	elektronický	
plakát	na	elektronickém	zobrazovacím	zařízení	
na	veřejnosti	dobře	přístupném	místě	zpravidla	
nejpozději	do	1	měsíce	od	zahájení	fyzické	realizace	
projektu,	není-li	výzvou	stanoveno	jinak.

Plakát	bude	vyvěšen	po	celou	dobu	průběhu	 
fyzické	realizace	projektu,	není-li	výzvou	 
stanoveno	jinak.

obsah

•	 loga	MŽP	a	SFŽP	ČR

•	 název	projektu

•	 povinné	sdělení

• hlavní cíl projektu

• termín fyzické realizace projektu ve tvaru  
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení

Podklady	pro	výrobu	elektronického	

plakátu	získáte	prostřednictvím	 

Generátoru	povinné	publicity	SFŽP	ČR.	

https://publicita.sfzp.cz/
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ELEKTRONICKÝ PLAKÁT

Toto je pouze slepý název projektu  
spolufinancovaného SFŽP ČR 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur 
simolor sapiendam voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim cuptiunt quias 
doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt eum autem.

Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

1 
08

0 
px

loga

název  
projektu

povinné  
sdělení

termín fyzické  
realizace projektu

1 920 px

hlavní cíl  
projektu
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PAMĚTNÍ DESKA

Příjemce	podpory	je	povinen	umístit	pamětní	 
desku	na	viditelném	a	veřejnosti	dobře	přístupném	 

místě	zpravidla	nejpozději	do	3	měsíců	 
od	ukončení	fyzické	realizace	projektu,	 

není-li	výzvou	stanoveno	jinak.

minimální velikost 

400	x	300	mm

obsah

•	 loga	MŽP	a	SFŽP	ČR

•	 název	projektu

•	 povinné	sdělení

• hlavní cíl projektu

• rok dokončení fyzické realizace projektu

Tiskové	podklady	pro	výrobu	 

pamětní	desky	získáte	prostřednictvím	 

Generátoru	povinné	publicity	SFŽP	ČR.	

https://publicita.sfzp.cz/
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PAMĚTNÍ DESKA

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního  
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Toto je slepý název projektu

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis 
eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur simolor sapiendam voluptatetur 
re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim 
cuptiunt quias doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique 
natempore pel ipidus que volorunt eum autem. 

loga

název  
projektu

povinné 
sdělení

hlavní cíl  
projektu

rok dokončení projektu

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního  
prostředí ČR, na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Toto je slepý název projektu

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis 
eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur simolor sapiendam voluptatetur 
re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim 
cuptiunt quias doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique 
natempore pel ipidus que volorunt eum autem. 

400 mm

30
0 

m
m
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BILLBOARD

Billboard	slouží	pro	informování	veřejnosti		 
o	probíhající	stavbě/realizaci	projektu	u	projektů	
zahrnujících	stavební	práce	nebo	pořízení	 
hmotného	vybavení,	kdy	celkové	náklady	projektu	
přesahují	12,5	mil.	Kč.

Příjemce	podpory	je	povinen	umístit	billboard	 
na	viditelném	a	veřejnosti	dobře	přístupném	 
místě	zpravidla	bezprostředně	po	zahájení	 
realizace	projektu.	Billboard	musí	být	zachován	 
po	celou	dobu	průběhu	fyzické	realizace.

minimální plocha 

Minimální velikost billboardu je 2 000 ×1 000 mm.

obsah

•	 loga	MŽP	a	SFŽP	ČR

•	 název	projektu

•	 povinné	sdělení

• hlavní cíl projektu

• termín fyzické realizace projektu ve tvaru  
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení

Tiskové	podklady	pro	výrobu	 

billboardu	získáte	prostřednictvím	 

Generátoru	povinné	publicity	SFŽP	ČR.	

https://publicita.sfzp.cz/
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BILLBOARD

Toto je pouze slepý název projektu  
spolufinancovaného SFŽP ČR

Realizace projektu: prosinec 2021 – leden 2023

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus est aut  
reces aut apit prat que nem ut doloren tinventis in coreper naturepe dolorem illamusantio ma nis adis molut ad mag-
nam, serspe licto essitam que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio. Ibusam hiliat latur repudio.

1 
00

0 
m

m

loga

název  
projektu

povinné  
sdělení

termín fyzické  
realizace projektu

2 000 mm

hlavní cíl  
projektu



14GRAFICKÝ MANUÁL                      Národní program Životní prostředí

INFORMAČNÍ TABULE

Informační	tabule	nese	podrobnější	informace	a	popis	 
projektu	(např.	stanoviště	na	naučných	stezkách	atp.)

minimální velikost 

Velikost	písma	u	povinného	sdělení	nesmí	být	menší	
než	ostatní	text	na	informační	tabuli	a	současně	by	
nemělo	být	menší	než	12	bodů.	Minimální	výška	
loga	SFŽP	ČR	je	20	mm	a	šířka	loga	MŽP	65	mm.	
Poměr	mezi	oběma	logy	musí	být	zachován	 
dle	tohoto	manuálu.

obsah

•	 loga	MŽP	a	SFŽP	ČR

•	 povinné	sdělení

•	 odkazy	na	webové	stránky	MŽP	a	SFŽP	ČR	

! 
Na informační tabuli lze též použít  
banner NPŽP, který je volně ke stažení 
na webových stránkách programu.

Banner	NPŽP	ke	stažení

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/
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INFORMAČNÍ TABULE

příklad použití
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SAMOLEPKY

Samolepky	mohou	sloužit	k	polepu	 
drobných	předmětů	zakoupených	 
v	rámci	projektu	(notebook,	 
vybavení	kanceláře,	...)

Samolepky	NPŽP	ke	stažení

Pořízeno s finanční podporou  
Státního fondu životního prostředí ČR.

Pořízeno s finanční podporou  
Státního fondu životního prostředí ČR.

Pořízeno s finanční podporou  
Státního fondu životního prostředí ČR.

minimální velikost 

100	x	40	mm

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/
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ŠTÍTEK  

NA STROMY

Štítek	slouží	k	označení	stromů,	které	byly	 
vysazeny	s	podporou	z	programu	NPŽP.

minimální velikost 

130	x	55	mm

Štítky	NPŽP	ke	stažení

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/
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ŠTÍTEK  

NA STROMY

Štítky	NPŽP	ke	stažení

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/
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www.sfzp.cz, www.mzp.cz

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
příklady použití
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