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Úvod
Grafická soudržnost

Grafický manuál poslaneckého klubu ELS v Evropském parlamentu má za cíl 
stanovit grafickou soudržnost všech nástrojů komunikace (on-line, tištěných 
a také propagačních předmětů) s cílem zajistit jasnou vizuální identitu. Pokyny 
pro grafiku poslaneckého klubu jsou v souladu s vizuální identitou Evropské 
lidové strany (ELS).

Tento průvodce stylem stanoví:

  • logo: jeho barevnost, umístění, proporce, různé jazykové verze, varianty na 
bílém a barveném pozadí, používání ve spojení s jinými logy, atd.;

  • druh použitého písma;

  • různé barevné škály pro jednotlivé informační materiály;

  • zásady pro výběr obrázků a ilustrací.

Tento průvodce stylem si klade za cíl být co nejkomplexnější a předpokládá 
co nejširší množství situací, ve kterých se tato pravidla pro grafiku použijí. 
Umožňuje ovšem dostatečnou šíři dalších uplatnění, aby tak postupem 
času umožnil vyvíjet a postihovat širokou paletu komunikačních nástrojů 
vytvářených poslaneckým klubem ELS.

Tento manuál je určen všem grafikům a tiskařům, kteří spolupracují s 
poslaneckým klubem ELS.  Poslouží rovněž jako základ pro šablony, které se 
vytvoří pro různé zpravodaje uveřejňované v rámci poslaneckého klubu ELS.
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Úvod
Sjednocená identita

Pokyny – dodržení jednotné identity ve veškeré komunikaci a jeho význam.

Tento dokument vám pomůže:

1. Pochopit, kdo jsme
zjistit, proč jsme jedineční, v čem vidíme příležitosti, jak pracujeme a
proč je to důležité.

2. Objevit prvky naší značky
seznámit se s prvky značky, které používáme, abychom se odlišili 
od ostatních politických skupin a spojili se svými stoupenci.

3. Naplňovat potřebu komunikace
používat tyto prvky značky k účinnému vytváření a řízení aplikací 
pod danou značkou v celé organizaci.
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Úvod
Společné logo

Společné logo pro politickou rodinu ELS

Evropská lidová strana je politická rodina s bohatou a silnou historií i 
současností. ELS tvoří různé organizace, které odrážejí její rozmanitou povahu 
a které spolu drží díky svým lidem, společné historii a sdíleným výzvám. Tyto 
organizace během posledních desetiletí při komunikaci používaly různá loga, 
různé typy písma i vizuální symboly. 

Dnes různé části v rámci ekosystému ELS spolupracují na mnoha úrovních 
a tuto jednotu chtějí dát najevo i vizuálně, a proto dvě hlavní složky tohoto 
ekosystému – strana a poslanecký klub – přijaly společné logo. Představuje 
to klíč k propagaci jednoty a soudržnosti ELS jako všeobecné aliance a 
veřejnosti to umožní uznat ELS jako jednotnou organizaci se společnými cíli 
a myšlenkami. Jedná se o významný krok k tomu, aby se ELS stala silnou a 
srozumitelnou značkou. 

yepp
youth of the european people’s party

ppe
evp

group in the committee of the regions

epp
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Hlas naší značky

• Nepoužívejte nadměrně politický žargon. Když už je to nutné, poskytněte 
přiměřený kontext pro zajištění srozumitelnosti.

• Nezamlžujte svou hlavní myšlenku.
• Snažte se nevyznít neprofesionálně či příliš emocionálně, avšak ukažte, že 

se zajímáte.

•  Oslovujte publikum přímo, a kde je to vhodné, s použitím zájmen.
•  Používejte činný rod a vřelý lidský tón – umožní vám vyprávět příběhy a 

zahájit smysluplné rozhovory.
•  Buďte výstižní, v titulku se zaměřte na hlavní myšlenku v textu na 

druhotné body.

Přístupná

• Snažte se nebagatelizovat problémy, s nimiž se evropští občané potýkají.
• Nespoléhejte se na příslovce či intenzifikátory jako „velmi“ či „skutečně“.
• Nevytvářejte nucené nadšení používáním zbytečných přídavných jmen 

nebo vykřičníků.

• Pokud použijete činný rod, váš text bude srozumitelnější a výstižnější.
 • Činný rod: Strana se rozrostla.
 • Trpný rod: Počty členů byly stranou zvýšeny.
• Při formulaci vět a přístupu k tématu buďte lidští a starostliví.
• Kdykoliv je to možné, oslovujte občany „Vy“ namísto „oni“.

Optimistická a starostlivá

• Adresátům svých textů nekázejte a nemluvte k nim spatra.
• Nepředpokládejte, že vašim sdělením všichni rozumí nebo že s nimi všichni souhlasí.
• Při psaní vždy mějte na paměti EU, protože komunikace by měla co nejvíce 

podporovat začlenění.
• Neodklánějte se od svého cíle nebo od tématu svého sdělení.

• Mějte přehled a soustřeďte se na celkovou situaci, protože komunikace 
se dostane k široké veřejnosti.

• Vždy mějte na paměti, že v ELS věříme v lidi a ve společné hledání řešení.
 • Používejte kolektivní zájmena jako „my“ a „nás“.
• Používejte jazyk, který je intuitivní, a přesto přímý.

Spolupracující
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Silná díky soudržnosti
Napříč poslaneckým klubem ELS lze používat různé prvky značky, 
a budovat tak pevný obraz značky a posilovat naši identitu.

Logo Škála barev Podtitul

v Evropském parlamentu

Grafický prvekVzor pozadíTypografie

6



Vizuální identita
Logo poslaneckého klubu ELS

1

1

2

2

Logo, které se použije, kdykoliv je to možné.

Minimální velikost loga: Logo ve výlučné zóně (volná 
oblast):

Minimální velikost glyfu:

Pro web

Jako grafický prvek pro tisk

Glyf: Používejte jako dekorativní prvek nebo ikonu (sociální média, ikona 
stránky atd.) pouze přes ELS modré či ELS vzor.

Používání oficiálního názvu subjektu

Při odkazování na poslanecký klub ELS musíte pro ELS použít 
velká písmena. 

© Copyright XXXX-2015 EPP Group. Všechna práva vyhrazena.

Použití spojení „poslanecký klub ELS“
Nepoužívejte v celém názvu všechna písmena velká nebo malá.

Lorem ipsum dolor sit amet poslanecký klub ELS.
Lorem ipsum dolor sit amet POSLANECKÝ KLUB ELS.
Lorem ipsum dolor sit amet poslanecký klub els.

Objevuje-li se však název ve webové adrese (eppgroup.eu), všechna 
písmena musí být malá.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu

Volná oblast

Logo by mělo být obklopeno minimálním volným 
místem, které ho oddělí od ostatních prvků 
grafického designu. Toto chráněné místo zachovává 
čitelnost a vizuální dopad loga.

Minimální standardní volné místo po všech stranách 
loga je rovno výšce písmena „e“ v ELS.

Minimální velikosti

Logo je navrženo tak, aby bylo ve většině velikostí 
čitelné. Při upravování velikosti pro použití v menším 
formátu však zohledněte omezení čitelnosti.

12
 m

m
16

 p
x

30
 m

m

NEBO NEBO NEBO
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Vizuální identita
Varianty loga

 K použití na bílém pozadí, světle šedém 
pozadí a na pozadí obrázků.

Jednobarevný pantone:  3015 C

Monochromní

Bílé logo by se mělo použít pouze na 
ELS modré, ELS vzor a na fotografiích.
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Vizuální identita
Nesprávné užívání loga

Upozornění: Upozorňujeme, že logo je ke stažení v různých verzích 
(barevných i jazykových). Chcete-li použít logo v jiném jazyce, klikněte 
na odkaz níže, kde si potřebnou verzi stáhnete. Logo prosím neměňte, 
používejte ho tak, jak je dostupné. 

www.eppgroup.eu/logos 

Neměňte umístění jednotlivých prvků loga.

Logo neotáčejte. Neodstraňujte „els“. Neměňte typ písma.

Logo nezešikmujte ani se ho nijak 
nesnažte převést do 3D.

Neměňte barvu loga. Nepoužívejte žádné efekty.

 group
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Vizuální identita
Umístění v okolí jiných log:

Umístění v okolí jiných log:
Existují sice tři varianty loga a jeho rozměry se úměrně jazykové verzi mění, 
avšak logo nesmí být nikdy menší než ostatní loga vyskytující se okolo.

Výjimky:

Pokud je třeba použít logo poslaneckého klubu ELS na internetových 
stránkách třetí strany nebo je třeba ho vytisknout mezi dalšími logy, je 
možné změnit barvu loga ze základní černé na menší sytost.

Jedná se o výjimečný příklad situace, kdy se změna barvy loga ELS povoluje, 
aby odpovídala ostatním zobrazeným partnerským logům.
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Vizuální identita
Jazykové varianty loga

Logo poslaneckého klubu ELS existuje ve 23 jazykových verzích:
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

Stáhnout si je můžete na: www.eppgroup.eu/logos 

BG CS DEDA EL

EN ES ET FI FR

HR HU IT LT LV

MT NL PL PT RO

SK SL SV
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Vizuální identita
EPP TV

Stáhnout si je můžete na: www.eppgroup.eu/logos 
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Vizuální identita
Hlavní škála barev

Hodnoty RGB Hodnoty CMYK Hodnoty Pantone

C16 M6 Y4 K0R221 G231 B240
#DDE7F0

R153 G153 B153
#999999

ELS žlutá
R251 G176 B52
#FBB034

ELS modrá
R1 G85 B160
#0155A0

R64 G64 B64
#404040

R28 G67 B135
#1C4387

C0 M0 Y0 K40

ELS žlutá
C0  M36 Y84 K0

ELS modrá
Pantone 3015 C

ELS žlutá
Pantone 1365 C

C66 M56 Y53 K57

ELS modrá 
C96 M66 Y3 K0

C99 M78 Y15 K3

Specifikace byly za účelem zajištění soudržnosti barev ve všech médiích definovány 
pro formáty PANTONE®, CMYK, RGB a HTML. Důrazně doporučujeme kontrolu u 
vašeho tiskaře, aby se zajistila řádná reprodukce barev.
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Vizuální identita
Barevný přechod

Hodnoty RGB Hodnoty CMYK

Sekundární barva
C3  M4 Y91 K0

Sekundární barva
R255 G230 B0
#FFE600

Sekundární barva
C74  M19 Y39 K3

Sekundární barva
R54 G154 B157
#369A9D

ELS žlutá
C0  M36 Y84 K0

ELS žlutá
R251 G176 B52
#FBB034

ELS modrá
C96  M66 Y3 K0

ELS modrá
R1 G85 B160
#0155A0

Přechod

Sekundární barva

Sekundární barva

ELS žlutá

ELS modrá

Úhel: -60°
Posun přechodu: 30%

Úhel: -60°
Posun přechodu: 30%

Upozornění: Veškeré názvy barev a jejich hodnoty z dřívějších materiálů 
korporátní identity již neplatí a neměly by se používat. 
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Vizuální identita
Oddělení poslaneckého klubu a barvy

Oddělení Hodnoty RGB Hodnoty CMYK

Barva pro obecné použití poslaneckého klubu ELS

Barva pro předsednictvo

Oddělení pro parlamentní činnost

Oddělení pro vnější politiky – výbory

Oddělení pro vztahy s vnitrostátními parlamenty

Útvar pro středomořskou politiku a mezikulturní 
dialog a mezikulturní činnosti

Tiskový a komunikační útvar

Evropská lidová strana*

Vnitřní organizace – 
organizace externích zasedání

Oddělení pro akce a externí zasedání*

Vnitřní organizace

R1 G85 B160
#0155A0 C96 M66 Y3 K0

C51 M39 Y0 K0

C21 M33 Y84 K8

C74 M19 Y39 K3

C0 M60 Y80 K0

C74 M2 Y76 K0

C0 M36 Y84 K0

C69 M0 Y12 K0

C4 M92 Y0 K0

C55 M99 Y9 K2

C77 M77 Y1 K0

R140 G151 B204
#8C97CC

R200 G160 B60
#C8A03C

R54 G154 B157
#369A9D

R252 G128 B55
#FC8037

R55 G170 B100
#37AA64

R251 G176 B52
#FBB034

R41 G189 B221
#29BDDD

R232 G31 B141
#E81F8D

R138 G35 B123
#8A237B

R90 G75 B152
#5A4B98

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11
* Tyto barvy nesouvisí se službami.

Upozornění: Veškeré názvy barev a jejich hodnoty z dřívějšího 
grafického manuálu již neplatí a neměly by se používat.

15



Vizuální identita
Typografie

  
 

 

 

 

 

 

Titulek

Titulek

Podtitulky

Podtitulky

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Hlavní typ písma – PF Beau Sans Pro – titulky Sekundární typ písma – Garamond – tištěný základní text

Hlavní typ písma – Open Sans
Použití na webu – základní text – podtitulky

Sekundární typ písma – Trebuchet MS – 
PowerPoint, dokumenty ve Wordu a zpravodaj

Písmo PF Beau Sans Pro pokrývá širokou škálu 
jazyků, protože do jednoho typu písma zahrnuje 
tři hlavní abecedy, tedy latinku, řeckou abecedu 
a cyrilici. Tento typ písma se jednoznačně 
doporučuje pro titulky.

Stejně jako u všech písem ve starém stylu se i zde omezují 
odchylky v šířce mezi písmeny způsobem, který se podobá 
písmu psanému rukou, což vytváří design, který je organický 
a nezdobný. Přestože ze studií čitelnosti nevzešly žádné 
přesvědčivé důkazy, je Garamond v tištěné podobě považován 
za jeden z nejvíce čitelných a přirozeně čitelných serifových 
(patkových) typů písma.

Open Sans v současné době podporuje širokou 
škálu jazyků používajících písmo latinka. Typy 
písma, které nejsou kurzívou, také podporují jak 
moderní, tak polytonickou řečtinu a také pokrývá 
glyfy pro rozšířenou cyrilici.

Účelem sekundárního typu písma je zachovat kontinuitu napříč 
všemi typy dokumentů. V dokumentech například ve formátu 
Word či PowerPoint je někdy snazší použít bezpečný typ písma 
(kdy se stejný typ písma zobrazí na všech počítačích).

Trebuchet MS je vázaný na Windows 2000/XP a obsahuje ho 
také v balíček typů písma IE (a také je vázaný na další aplikace 
MS), proto je tedy velmi běžný v systémech Windows 98.

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular
Garamond  Italic
Garamond Bold

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
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Vizuální identita
Vzor pozadí poslaneckého klubu ELS

Formát na šířku Formát na výšku

ždy by měl být používán „zároveň“ s logem ELS 
psaným bílým písmem.

Pozor, vzor by nikdy neměl být roztažený.
Potřebujete-li ho použít, měli byste oříznout ofsetovou část.

Vzor pozadí poslaneckého klubu ELS

Vzor pozadí poslaneckého klubu ELS je vektorový a je možné ho 
libovolně zvětšit. Obvykle se používá pro akce, různé druhy roll-
upů, řečnické pulty, bannery s předním nasvícením, bannery ze 
síťoviny, zezadu nasvícené plachty, atd. 
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Vizuální identita
Obrázky na pozadí

Použití obrázku jako pozadí na stránkách publikace umožňuje 
popisovaný předmět zdůraznit a dodává prázdné stránce kostru/
strukturu. Z důvodů jasnosti a homogenity by obrázek neměl být 
jednoduše umístěn na pozadí, nehledě na to, že jeho sytost je tím 
omezena.

Obrázek vyzní nejlépe tehdy, použijete-li přes něj barvu jako v 
uvedených příkladech. V prvním případě kvůli zachování čitelnosti 
zvyšujeme kontrast přidáním tmavší barvy z barevné škály ELS 
s 85% sytostí přes obrázek a použitím bílého písma. Ve druhém 
případě použijeme jasnější barvu a tmavší barvu písma.

Obrázek také můžete rozmazat, čímž zlepšíte čitelnost.

U náročných textů nedoporučujeme používat obrázky na pozadí, 
protože by to pro čtenáře mohlo být velice unavující.

Titulek Titulek

Titulek Titulek

Titulek Titulek

Podtitulky Podtitulky

Podtitulky Podtitulky

Podtitulky Podtitulky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Vizuální identita
Sociální média

Horní banner poslaneckého klubu ELS pro sociální média

Do horního banneru nedávejte příliš mnoho informací, snažte se ho udržet 
jednoduchý. Zjistěte si nejaktuálnější rozměry a bezpečné zóny platformy sociálního 
média, které využíváte. Použijte logo nebo přidejte zvláštní #hashtag.

Profilový obrázek poslaneckého klubu ELS pro sociální média

Použijte glyphicon na modrém pozadí ELS.

Využívání sociálních médií pro sdělení poslaneckého klubu ELS

Vždy používejte ikonu pro sociální média v jedné barvě, ať už bílé, či ELS modré.

Průhledná oblast
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Vizuální identita
Glyf web / ikony stránky

Bezpečná zóna glyfů:

U ikon by měla být malá mezera 
mezi glyfem a okraji.

U ikon stránky ve velikosti 32 px a 
16 px by mezera neměla být žádná.

Barva pozadí glyfu pro ikony:

Pozadí ikony by vždy mělo být v provedení ELS modrá.

S výjimkou ikony stránky ve velikosti 16 px:

Kvůli čitelnosti by glyf měl být na bílém pozadí.

Průhledná oblast

Průhledná oblast

128px

128px

128px

64px

64px

64px

32px

32px

32px

16px

16px

16px
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Vizuální identita
Grafický prvek

Srdce loga jako grafický prvek

Ačkoli u loga musí být dodržena výlučná zóna, pokud je 
logo použito jako grafický prvek, platí pouze jedno pravidlo: 
deformace loga (roztažení, přepisování, perspektiva) ani jeho 
otočení není povolena. Logo musí vždy zůstat identifikovatelné.
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