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Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

Manuál pro užívání jednotného vizuálního stylu
všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky  
(dále jen vzP) je závazný předpis pro tvorbu,  
výrobu a užívání uvedených prostředků. 

všichni, kdo se podílejí na aplikaci prostředků
jednotného vizuálního stylu, smí pracovat pouze
v souladu s pravidly obsaženými v manuálu. 

Manuál slouží jako návod k tvorbě předloh,  
pro některé jako zcela závazný předpis  
(např. merkantilní tiskoviny), pro jiné jako  
ukázka stylu, který lze rozvíjet a aplikovat 
modifikovaně podle konkrétních podmínek  
nebo požadavků (např. marketingové tiskoviny).
 
Při vytváření dokumentů nebo aplikací jednotného
vizuálního stylu, které tento manuál přímo 
neupravuje, je nutné dodržovat pravidla popsaná  
v kapitolách o značce a typografii, odvozovat 
principy od již hotových předloh podobného účelu, 
a řídit se obecnými typografickými pravidly  
a dobrým vkusem. 

zakázaná užití prostředků jednotného vizuálního 
stylu, která jsou v manuálu zobrazena, 
nevyčerpávají všechny způsoby zakázaných užití. 
Proto jsou obecně také zakázána taková grafická 
zpracování a použití aplikací, která odporují 
pravidlům a metodám typografie nebo narušují 
estetické vnímání.

o Manuálu
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1.1 histoRie loga

Registrovaná podoba loga vzP [ 1 ], která se nepoužívá.  
je uvedena pouze z důvodu úplnosti historie značky vzP.

logo je tvořeno značkou (trianglem) [ 2 ], linkou 
a textovou částí vysázenou z písma formata Regular.

[ 1 ]

[ 2 ]
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1.2 znaČka (tRiangl)

Registrovaná podoba značky vzP [ 1 ].

jakákoliv deformace značky  
(např. její zúžení nebo rozšíření) je zakázána.

[ 2 ] konstrukce značky

[  1  ]

[  2  ]

značka a dodatkový text
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1.3 znaČka, baRevné PRovedení

[ 1 ] základní barevné provedení
[ 2 ] inverzní barevné provedení — pestrá barva 
podkladu
[ 3 ] inverzní barevné provedení — černá barva 
podkladu

značka se může jako celek libovolně zvětšovat 
nebo zmenšovat. Při zvětšování a zmenšování je 
nutné zachovat dané poměry jednotlivých částí 
značky.

Minimální výška značky je 4,5 mm.

[  1  ]

[  2  ]

[  3  ]

značka a dodatkový text
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1.4  znaČka, ČeRnobílé  
PRovedení

[ 1 ] základní černobílé provedení
[ 2 ] inverzní černobílé provedení

[  1  ]

[  2  ]

značka a dodatkový text
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1.5 zakázané vaRianty znaČky

veškeré povolené podoby značky vzP jsou 
jednoznačně definovány v tomto manuálu.  
značku není dovoleno jakkoli upravovat,  
ani barevně, ani tvarově, nebo ji aplikovat  
v rozporu s pravidly danými tímto manuálem. 

vyobrazení na této straně ukazují pouze některé
nesprávné podoby a použití značky.

barevnost průhlednost gradient

obrysy dvě barvy vyplnění podkladové plochy

značka a dodatkový text
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1.6 znaČka na klidnéM Pozadí

základní barevné [ 1 ] a černobílé [ 2 ] provedení 
značky na světlých a tmavých klidných plochách.
 
PoznáMka: stejná pravidla platí i pro značku
s dodatkovým textem — moduly [ A ], [ B ]  
(kap. 1.7).
 
aplikace základního barevného provedení značky 
na svítivých, pestrých či jinak rušivých barvách 
není žádoucí [ 3 ]; vhodnější je použití inverzního 
provedení značky [ 4 ].
 
poznámkA: stejná pravidla platí i pro značku
s dodatkovým textem — moduly [ A ], [ B ]  
(kap. 1.7).

0 %

0 %

10 %

10 %

20 %

20 %

30 %

30 %

40 %

40 %

50 %

50 %

55–65 %

60 %

70 %

70 %

80 %

80 %

90 %

90 %

100 %

100 %

[  1  ]

[  2  ]

[  3  ] [  4  ]

značka a dodatkový text
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Značka spolu s dodatkovým textem tvoří několik
kombinací — MODULŮ. Moduly se uplatňují  
v kapitolách:

[ A ] HORIZONTÁLNÍ VARIANTA
  merkantilní aplikace (kap. 3) a další  

oficiální tiskoviny VZP
[ B ] propagační tiskoviny (kap. 5)
[ B1 ] označování budov (kap. 7)
[ C ] merkantilní aplikace (kap. 3)
[ C1 ] prezentační materiály (kap. 6)

[ A1 ]  VERTIKÁLNÍ VARIANTA  
orientační systém (kap. 8)

Anglická verze loga VZP:
[ A2 ] HORIZONTÁLNÍ VARIANTA

[ A ]

[ A1 ] [ A2 ]

[ B ]

[ B1 ]

[ C ] [ C1 ]

ZNAČKA A DODATKOVÝ TEXT

1.7  ZNAČKA A DODATKOVÝ TEXT, 
MODULY
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 1.7  ZNAČKA A DODATKOVÝ TEXT, 
MODULY

[SCHÉMA]

 °

**

[ A ] 1   ZNAČKA základní barevné provedení, 
velikost 100 % — výška 9 mm

 2   DODATKOVÝ TEXT (VŠEOBECNÁ 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ 
REPUBLIKY) Meta Pro Black, 8/9,65 bodů, 
verzálky, barva VZP červená

[ B ] 1   ZNAČKA základní barevné provedení, 
[ B1 ]   velikost 100 % — výška 9 mm
 2   DODATKOVÝ TEXT (VZP) Meta Pro Black, 

14,6 bodů, barva VZP červená

[ C ] 1   ZNAČKA základní barevné provedení,
  velikost 100 % — výška 9 mm
 2   DODATKOVÝ TEXT (VZP) Meta Pro Black,  
  14,6 bodů, verzálky, barva VZP červená
 3  PRUH bílá barva

[ C1 ] 1   ZNAČKA inverzní barevné provedení,  
velikost 100 % — výška 9 mm

 2   DODATKOVÝ TEXT (VZP) Meta Pro Black,  
  14,6 bodů, verzálky, barva bílá
 3  PRUH VZP červená

[ A1 ] 1   ZNAČKA základní barevné provedení, 
velikost 100 % — výška 9 mm

 2   DODATKOVÝ TEXT (VŠEOBECNÁ 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ 
REPUBLIKY) Meta Pro Black, 6,4/7,7 
bodů, verzálky, barva VZP červená

[ A2 ] 1   Pro anglickou verzi loga VZP platí stejná 
pravidla jako pro českou verzi. Anglická 
verze existuje pouze jako modul A1.

[ C ] [ C 1 ]

[ A1 ] [ A2 ]

ZNAČKA A DODATKOVÝ TEXT

**

[ A ] [ B ]

[ B1 ]
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Ochranná zóna je definována jako polovina 
rozměru výšky značky (trianglu).

Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný 
odstup značky a dodatkového textu (dále modulu) 
od všech ostatních grafických prvků, které by mohly 
jedinečnost modulu opticky narušit. Ochranná 
zóna také slouží k nastavení minimálního odsazení 
modulu od okraje listu, tabule či jiné plochy,  
na kterou je značka aplikována.

Ochranná zóna modulu umístěného na fotografii či 
ilustraci však není v žádném případě bílý či jinak 
barevný podkladový obdélník kolem modulu.

⁄  X

⁄  X

X

⁄  X ⁄  X

1.8  OCHRANNÁ ZÓNA ZNAČKY 
A DODATKOVÉHO TEXTU

ZNAČKA A DODATKOVÝ TEXT [SCHÉMA]
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základní barvy:
vzp červená Pantone® 485
vzp černá Pantone® black
 
dodatkové barvy 1 — odstíny pantone® 485:
vzp růžová 1 — 80 %
vzp růžová 2 — 60 %
vzp růžová 3 — 40 %
 
dodatkové barvy 1 se uplatňují v dekoračním 
rastru na merkantilních aplikacích (kap. 3)  
a propagačních předmětech.
 
Převody ze systému Pantone® do ostatních 
barvových systémů (zejména cMyk) jsou pro účely 
tohoto manuálu speciálně upraveny a je zakázáno 
používat převody ze vzorníku Pantone® nebo 
převody, které jsou součástí softwarových vzorníků 
grafických aplikací.
 
poznámkA: Písmena v názvu barvy C, u, m 
se týkají přesného určení barvy podle druhu 
potiskovaného papíru:
C (coated) — lesklý natíraný papír,
m (matt) — matný natíraný papír,
u (uncoated) — nenatíraný papír (bezdřevý ofsetový
papír).

1.9  baRvy logotyPu 
a dodatkové baRvy 1

vzP ČeRvená
Pantone® 485 (c, u, M)
cMyk 0 % — 90 % — 100 % — 0 %
sRgb (256) 210 — 45 — 15
htMl d22d0f
l*a*b 48,5 — 68 — 52
Ral 3024 (dopravní červená)
avery 514 eg (gloss) a 514 eM (Matt)
3M scotchcal opaque series 100-368 and 70-46
3M scotchcal translucent series 3630-143

vzP ČeRná
Pantone® black (c, u, M)
cMyk 80 % — 0 % — 0 % — 100 %
sRgb (256)  0 — 0 — 0
htMl  000000
l*a*b  0 — 0 — 0
Ral  9005 (uhlově černá)
aver y  502 eg (gloss) a 502 eM (Matt)
3M scotchcal opaque  series 100-22 and 70-120
3M scotchcal translucent  series 3630-69

vzP Růžová 1
Pantone®  80 % c 485 (c, u, M)
cMyk 0 % — 72 % — 80% — 0 %
sRgb (256)  240 — 100 — 55
htMl  f06437

vzP Růžová 2
Pantone®  60 % c 485 (c, u, M)
cMyk 0 % — 54 % — 60 % — 0 %
sRgb  (256) 245 — 140 — 100
htMl  f58c64

vzP Růžová 3
Pantone®  40 % c 485 (c, u, M)
cMyk 0 % — 38 % — 40 % — 0 %
sRgb (256)  250 — 180 — 150
htMl  fab496

značka a dodatkový text
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1.10 dodatkové baRvy 2
vzp růžová
Pantone®  701 (c, u, M)
cMyk 0 % — 65 % — 20 % — 0 %
sRgb (256)  240 — 120 — 150
htMl  f07896

vzp khAki
Pantone®  392 (c, u, M)
cMyk 40 % — 20 % — 100 % — 30 %
sRgb (256)  135 — 135 — 15
htMl  87870f

vzp purpurová
Pantone®  2425 (c, u, M)
cMyk 35 % — 100 % — 0 % — 20 %
sRgb (256)  150 — 10 — 110
htMl  960a6e

vzp zelená
Pantone®  376 (c, u, M)
cMyk 60 % — 0 % — 100 % — 0 %
sRgb (256)  115 — 180 — 40
htMl  73b428

vzp lilA
Pantone®  2583 (c, u, M)
cMyk 50 % — 70 % — 0 % — 0 %
sRgb (256)  150 — 95 — 160
htMl  965fa0

vzp tmAvě zelená
Pantone®  363 (c, u, M)
cMyk 70 % — 0 % — 100 % — 20 %
sRgb (256)  70 — 150 — 40
htMl  469628

vzp fiAlová
Pantone®  669 (c, u, M)
cMyk 80 % — 100 % — 0 % — 40 %
sRgb (256)  65 — 20 — 90
htMl  41145a

vzp světle zelená
Pantone®  584 (c, u, M)
cMyk 15 % —0 % — 75 % — 0 %
sRgb (256)  230 — 230 — 90
htMl  e6e65a

vzp písková
Pantone®  452 (c, u, M)
cMyk 20 % — 15 % — 35 % — 10 %
sRgb (256)  200 — 195 — 165
htMl  c8c3a5

vzp žlutá
Pantone®  130 (c, u, M)
cMyk 0 % — 35 % — 100 % — 0 %
sRgb (256)  250 — 175 — 0
htMl  faaf00

vzp tyrkysová
Pantone®  3145 (c, u, M)
cMyk 95 % — 0 % — 25 % — 20 %
sRgb (256)  0 — 140 — 160
htMl  0082a1

vzp orAnžová
Pantone®  144 (c, u, M)
cMyk 0 % — 60 % — 100 % — 0 %
sRgb (256)  240 — 125 — 0
htMl  f07d00

vzp světle modrá
Pantone®  298 (c, u, M)
cMyk 70 % — 0 % — 0 % — 0 %
sRgb (256)  30 — 190 — 240
htMl  1ebef0

vzp Béžová
Pantone®  1255 (c, u, M)
cMyk 30 % — 40 % — 100 % — 30 %
sRgb (256)  165 — 120 — 0
htMl  a57800

vzp modrá
Pantone®  660 (c, u, M)
cMyk 100 % — 50 % — 0 % — 0 %
sRgb (256)  0 — 105 — 180
htMl  0069b4

vzp hnědá
Pantone®  470 (c, u, M)
cMyk 0 % — 70 % — 100 % — 40 %
sRgb (256)  160 — 70 — 0
htMl  a04600

dodatkové barvy 2 se používají ve firemních 
publikacích (kap. 5) a v powerpointové prezentaci 
(kap. 4). 

dodatkové barvy 2:
vzp růžová — Pantone® 485
vzp purpurová — Pantone® 2425
vzp lilA — Pantone® 2583
vzp fiAlová — Pantone® 669
vzp písková — Pantone® 452
vzp tyrkysová — Pantone® 3145
vzp světle modrá — Pantone® 298
vzp modrá — Pantone® 660
vzp khAki — Pantone® 392
vzp zelená — Pantone® 376
vzp tmAvě zelená — Pantone® 363
vzp světle zelená — Pantone® 584
vzp žlutá — Pantone® 130
vzp orAnžová — Pantone® 144
vzp Béžová — Pantone® 1255
vzp hnědá — Pantone® 470

Převody ze systému Pantone® do ostatních 
barvových systémů (zejména cMyk) jsou pro účely 
tohoto manuálu speciálně upraveny a je zakázáno 
používat převody ze vzorníku Pantone® nebo 
převody, které jsou součástí softwarových vzorníků 
grafických aplikací.

poznámkA: Písmena v názvu barvy C, u, m 
se týkají přesného určení barvy podle druhu 
potiskovaného papíru:
C (coated) — lesklý natíraný papír,
m (matt) — matný natíraný papír,
u (uncoated) — nenatíraný papír (bezdřevý ofsetový
papír).

značka a dodatkový text
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verzálky jsou velká písmena.

minusky jsou malá písmena.

kApitálky jsou verzálky speciálně překreslené 
na výšku minusek. nejsou to tedy zmenšené 
verzálky. uměle zmenšené verzálky působí výrazně 
světlejším dojmem a v textu působí rušivě.

[ 1 ] písmová osnova
[ 2 ] písmová rodina, řez (styl) písma
[ 3 ] verzálky, minusky a kapitálky

tam, kde je předepsaná sazba kapitálkami,  
se smí použít výhradně kapitálky, tedy ne  
v kombinaci s první literou verzálky [ 4 ].

2.1 obecné tyPogRafické PojMy

[  1  ] akcentová linie

horní dotažnice

střední dotažnice

spodní dotažnice

název písma

Meta Pro Book

verzálky minusky kapitálky nejsou Malé verzálky kapitálky

ŘGfajw
Book Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic

verzálky (velká písmena) minusky (malá písmena) kapitálky s první verzálkou – zakázaná kombinace!rozdíl mezi kapitálkami a zmenšenými verzálkami

řez písma

účaří 
(základní dotažnice)

[  2  ] 

[  3  ] [  4  ] 
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základní typografickou jednotkou je 
typogrAfiCký Bod. v tomto manuálu používáme 
anglosaský typografický bod (0,3528 mm). 

výškA řádku (nepřesně řádkový proklad)  
je definována jako vzdálenost mezi účařími dvou 
po sobě následujících řádků textu. v grafických 
aplikacích se výška řádku nastavuje buď relativně, 
jako procento výšky písma, nebo absolutně,  
v typografických bodech. 

prostrkání je vzájemná vzdálenost jednotlivých 
znaků (písmen, číslic, atd). Prostrkání se definuje 
v relativních jednotkách — zlomcích čtverčíku 
(em). Čtverčík je rozměr čtverce, jehož šířka/výška 
se rovná definované velikosti písma. (v kovové 
sazbě mělo písmeno M většinou šířku i výšku 
kuželky shodnou, proto se čtverčík v angličtině 
označuje em — podle názvu písmene.) v grafických 
programech se způsob zadávání prostrkání liší:  
v aplikacích firmy adobe se udává prostrkání  
v 1/1000 em, v aplikaci QuarkxPress se používá 
jako jednotka 1/200 em a v kancelářských 
aplikacích (Ms word) je hodnota prostrkání 
zadávána absolutně v bodech. 
 
také je nutno kontrolovat správné nastavení číslic. 
varianta, kdy nejsou výškově srovnány,  
není povolena. 
 
Příklady špatného nastavení:
 
 
Příklady správného nastavení (all caps):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2 tyPogRafické MíRyvýška řádku 57,6 bodů / 120 %

Meta pro Bold 48/57,6

Skákal pes
přes oves

JMÉno SpoLečnoSti

JMÉno SpoLečnoSti

JMÉno SpoLečnoSti

akcentová linieakcentová linie
velikost písma 48 bodů / 100 %

výška písma

prostrkání 0,005 em 
(adobe: 5, QuarkxPress: 1)

prostrkání 0,05 em 
(adobe: 50, QuarkxPress: 10)

prostrkání 0,1 em 
(adobe: 100, QuarkxPress: 20)

čtverčík

0,1 em 0,1 em výška písma 48 bodů = čtverčíkvýška písma 72 bodů = čtverčík
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meta pro je základním písmem jednotného 
vizuálního stylu. tento elegantní grotesk se svými 
asymetricky zakončenými tahy a živou kresbou se 
výborně hodí k zaměření společnosti, kde hlavní 
roli hraje člověk a jeho zdraví.

Písmo meta pro se pro titulky používá výhradně 
v řezu Black, pro podtitulky pak v řezu Bold nebo 
Black. Použití jiných řezů tohoto písma pro titulky 
není povoleno. 

také je nutno kontrolovat správné nastavení číslic. 
varianta, kdy nejsou výškově srovnány,  
není povolena. 

Příklady špatného nastavení:
 

Příklady správného nastavení (all caps):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3 titulkové PísMo

mořský koník
ozdravné pobyty pro děti

Meta pro Bold
aÁBCčdeÉĚfgHiJkLMnopQrŘSŠtUÚŮvWxyzŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}
 
meta pro Black
AáBCčdeéěfghijklmnopQrřsštuÚůvWxyzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./] 
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}
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Pro sazbu textů je určeno jak písmo meta pro,  
tak i patková varianta meta serif pro.

Písma lze zakoupit u těchto prodejců:
www.dataline.cz
www.fontfont.com/shop

meta serif pro je v jednotném vizuálním stylu 
určen pro oživení vzhledu tiskovin a pro rozšíření 
typografických možností tvůrců rozsáhlejších 
publikací.

v rámci vizuálního stylu se používají všechny 
stupně tučnosti Book, medium, Bold a Black, 
doplněné o jejich kurzivní varianty. Řez meta pro 
Black byl vybrán pro dodatkový text značky vzP  
a v jednotném vizuálním stylu se využívá jako 
titulkové písmo např. pro inzerci (kap. 5), názvy 
publikací (kap. 5.8) nebo jako základ orientačního 
systému (kap. 7). Řezy Book a medium slouží jako 
běžné textové písmo a spolu s vyznačovacími 
řezy Bold a Black tvoří harmonickou sadu, kterou 
lze použít pro sazbu prakticky jakékoliv firemní 
tiskoviny.

2.4 textové PísMo

Meta Pro Bold
aáBCČDeéĚFGHIJklMNOPQrŘSŠTUÚŮvWXyzŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}
 
Meta Pro Book Italic
AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./] 
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂} 
 
Meta Pro Medium
aábcČdeéĚfghijklMnoPQRŘsŠtuÚůvwxyzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./] 
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂} 
 
Meta pro Bold
aÁBCčdeÉĚfgHiJkLMnopQrŘSŠtUÚŮvWxyzŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./] 
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂} 
 
meta pro Black
AáBCčdeéěfghijklmnopQrřsštuÚůvWxyzž
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./] 
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

Meta Serif Pro Book
AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥#∂}
 
Meta Serif Pro Book Italic
AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./] 
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥#∂} 
 
Meta Serif Pro Medium
AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./] 
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥#∂} 
 
Meta Serif Pro Bold
AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./] 
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥#∂} 
 
Meta Serif Pro Black
AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡·¶•‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./] 
{ÆªŁØœºæıłøœßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥#∂}
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ve zcela výjimečných případech, kdy není  
k dispozici písmo Meta Pro, mohou uživatelé 
kancelářských programů (Ms office apod.) použít 
jako náhradu systémové písmo times nebo Calibri 
(vyplnění šablon) resp. Arial (elektronické aplikace 
a web). Pro oficiální webovou prezentaci vzP  
je schválen font písma source sans pro. 

tato doplňková (náhradní) písma se nesmí používat
v tištěných materiálech zpracovávaných grafickými
studii a reklamními agenturami.

2.5 doPlňkové PísMo

pro vyplňování produktových šablon pro vyplňování korporátních šablon elektronické aplikace a web
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ukázky optimálního poměru velikosti písma  
a řádkového prokladu vzhledem k šířce sazby 
(délce řádku). ukázka má pouze ilustrativní 
charakter, hodnoty lze citlivě přizpůsobovat  
podle typu a účelu textu.

2.6 ukázka ŘeŠení sazby

0 mm 80 90 100

Meta Pro book, velikost 8/9,6 bodů
optimální šířka sloupce 80 mm

nestrum veriatur? di dolupiciet que sequae. lupienimus asit et
fugitium exces es eium imagni ut experspe ent dolecup tiatis
comnimus nesecta tumque cus minit estotatur? lessintem sinim
faceped quibusae consequi odi qui qui is abo. et es iliatiur,
nihilissi tem. ficaest iberuntem qui il modi odiciisit omnienda et
aut volorro voloris eum vent venis dellum at.
inis explita nonectem ernam fuga. xim sequati tem. dust, aut
fugia verovit volorrum quam voluptiat iligenderor milit omniae
labor sum que nisque ratat aut volorem sam facea doluptur,
incidesti ut volore quis quaeprem ut ommo istrum, intotam lam
nonsequam harions erehent voleste mquates ducia.

nestrum veriatur? di dolupiciet que sequae. lupienimus asit et
fugitium exces es eium imagni ut experspe ent dolecup tiatis
comnimus nesecta tumque cus minit estotatur? lessintem sinim
faceped quibusae consequi odi qui qui is abo. et es iliatiur,
nihilissi tem. ficaest iberuntem qui il modi odiciisit omnienda et
aut volorro voloris eum vent venis dellum at.
inis explita nonectem ernam fuga. xim sequati tem. dust, aut
fugia verovit volorrum quam voluptiat iligenderor milit omniae
labor sum que nisque ratat aut volorem sam facea doluptur,
incidesti ut volore quis quaeprem ut ommo istrum, intotam lam
nonsequam harions erehent voleste mquates ducia.

nestrum veriatur? di dolupiciet que sequae. lupienimus asit et
fugitium exces es eium imagni ut experspe ent dolecup tiatis
comnimus nesecta tumque cus minit estotatur? lessintem sinim
faceped quibusae consequi odi qui qui is abo. et es iliatiur,
nihilissi tem. ficaest iberuntem qui il modi odiciisit omnienda et
aut volorro voloris eum vent venis dellum at.
inis explita nonectem ernam fuga. xim sequati tem. dust, aut
fugia verovit volorrum quam voluptiat iligenderor milit omniae
labor sum que nisque ratat aut volorem sam facea doluptur,
incidesti ut volore quis quaeprem ut ommo istrum, intotam lam
nonsequam harions erehent voleste mquates ducia.

Meta Pro book, velikost 9/10,8 bodů
optimální šířka sloupce 90 mm

Meta Pro book, velikost 10/12 bodů
optimální šířka sloupce 100 mm
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ukázky představují nejčastější chyby při sazbě textů.

2.7 nevhodnĚ PRovedená sazba

0 mm 80 90 100

nestrum veriatur? di dolupiciet que sequae. lupienimus asit et fugitium exces  
es eium imagni ut experspe ent dolecup tiatis comnimus nesecta tumque cus
minit estotatur? lessintem sinim faceped quibusae consequi odi qui qui is abo.
et es iliatiur, nihilissi tem. ficaest iberuntem qui il modi odiciisit omnienda et
aut volorro voloris eum vent venis dellum at.
inis explita nonectem ernam fuga. xim sequati tem. dust, aut fugia verovit
volorrum quam voluptiat iligenderor milit omniae labor sum que nisque ratat
aut volorem sam facea doluptur, incidesti ut volore quis quaeprem ut ommo
istrum, intotam lam nonsequam harions erehent voleste mquates ducia ea
plamenditati andent voluptio eic tem idi apellibus inulliquas evellia sequod
quo quoditi simeniti coriore iumque officat.
apisci officae rrorio. omni re odi to quaturia nimodic aborit omnis aut quam
faccum volor moles et aut id moluptati ad que peribus.

nestrum veriatur? di dolupiciet que sequae.  
lupienimus asit et fugitium exces es eium imagni ut  
experspe ent dolecup tiatis comnimus nesecta tumque  
cus minit estotatur? lessintem sinim faceped quibusae  
consequi odi qui qui is abo. et es iliatiur, nihilissi 
tem. ficaest iberuntem qui il modi odiciisit omnienda 
et aut volorro voloris eum vent venis dellum at.  
inis explita nonectem ernam fuga. xim sequati  
tem. dust, aut fugia verovit volorrum quam  
voluptiat iligenderor milit omniae labor sum que.

nestRuM veRiatuR? di doluPiciet Que seQuae. luPieniMus asit 
et fugitiuM exces es eiuM iMagni ut exPeRsPe ent dolecuP tiatis 
coMniMus nesecta tuMQue cus Minit estotatuR? lessinteM 
siniM facePed Quibusae conseQui odi Qui Qui is abo. et es 
iliatiuR, nihilissi teM. ficaest ibeRunteM Qui il Modi odiciisit 
oMnienda et aut voloRRo voloRis euM vent venis delluM at.  
inis exPlita nonecteM eRnaM fuga. xiM seQuati teM. dust, aut 
fugia veRovit voloRRuM QuaM voluPtiat iligendeRoR Milit 
oMniae laboR suM Que nisQue Ratat aut voloReM saM facea 
doluPtuR, incidesti ut voloRe Quis QuaePReM ut oMMo istRuM, 
intotaM laM nonseQuaM haRions eRehent voleste MQuates.

příliš dlouhý řádek, malý řádkový proklad

příliš úzký sloupec vzhledem k velikosti písma,
příliš velké mezislovní mezery

nepřípustná sazba textu ve verzálkách
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Manuál definuje povolené typy písma. tato písma 
byla vybrána, aby podpořila vizuální identitu  
a vyhověla nejrůznějším typům tiskových a jiných 
aplikací. není tedy vhodné a ani nutné používat  
na firemních tiskovinách jiné typy písma. 

ukázky představují jen vzorek nevhodných druhů
písma, které jsou běžnou součástí operačního 
systému windows. skutečnost, že jsou tato  
písma uživateli k dispozici, ještě neznamená,  
že je povoleno je použít. 

také je nutno kontrolovat správné nastavení číslic. 
varianta, kdy nejsou výškově srovnány,  
není povolena. 

Příklady špatného nastavení:
 

Příklady správného nastavení (all caps):
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.8 nevhodné tyPy PísMa

comic sans century

helvetica neue lithos

segoe script verdana

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer, na kterém
budou vyhlášeny výsledky ankety a předány ceny.
 
S pozdravem 
Jan Přátelský

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer, na  
kterém budou vyhlášeny výsledky ankety a předány 
ceny.
 
S pozdravem 
Jan Přátelský

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer, na kterém  
budou vyhlášeny výsledky ankety a předány ceny.
 
S pozdravem 
Jan Přátelský

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer,  
na kterém budou vyhlášeny výsledky ankety a předány ceny.
 
S pozdravem 
Jan Přátelský

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer, na kterém
budou vyhlášeny výsledky ankety a předány ceny.
 
S pozdravem
Jan Přátelský

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní galavečer, na kterém
budou vyhlášeny výsledky ankety a předány ceny.
 
S pozdravem
Jan Přátelský



3. MeRkantilní aPlikace
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použití
obecný dokument s logem slouží pro tisk smluv 
nebo formulářů a obecně všech dokumentů, které 
obsahují právně závazné identifikační údaje vzP 
(vzor slouží jako východisko pro tvorbu ostatních 
podobných dokumentů a definuje základní vizuální 
principy — použití značky s dodatkovým textem  
a obecných kontaktních údajů).

poznámkA: tato předloha nesmí být bez 
identifikačních údajů (adresa sídla) používána 
pro externí komunikaci a v žádném případě 
nenahrazuje speciální předlohy jako např. dopisní 
papíry, poznámkový blok či interní zprávu.

3.1 obecný dokuMent s logeM

infolinka: 952 222 222 
www.vzp.cz
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 1 modul [A] (kap. 1.7) velikost 100 % – výška 9,5 mm 
 2 prostor pro vyplnění v elektronické podobě
 3 oBeCné kontAktní ÚdAje Meta Pro bold, 7/8,5 b., 
 barva vzP červená

3.1 obecný dokuMent s logeM

infolinka: 952 222 222 
www.vzp.cz
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použití
dopisní papír bez odvolacích údajů slouží převážně
k externí komunikaci, zejména pro osobní 
korespondenci.
 
způsoB vyplňování
adresát a text dopisu se vyplňují do elektronické 
šablony (prostor pro vyplnění je na schématu 
vyznačen šedým podtiskem), poté jsou vytištěny  
na osobní tiskárně na předtištěný formulář.
 
výroBA
ofsetový tisk předepsanými přímými (Pantone®)
barvami na kvalitní ofsetový papír (např. conqueror
cx22, diamant, gramáž 100 g/m2).

3.2 doPisní PaPíR

Vážený(á) pan(í)
Jméno a Příjemní příjemce
pracovní zařazení
Ulice č. p. 123/45, 678 91 Město
 
Město 12. 3. 2011
 
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
 
S pozdravem,
 
Jméno Příjmení
pracovní zařazení

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1
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použití
dopisní papír bez odvolacích údajů slouží převážně
k externí komunikaci, zejména pro osobní 
korespondenci.
 
způsoB vyplňování
adresát a text dopisu se vyplňují do elektronické 
šablony (prostor pro vyplnění je na schématu 
vyznačen šedým podtiskem), poté jsou vytištěny  
na osobní tiskárně na předtištěný formulář.
 
výroBA
ofsetový tisk předepsanými přímými (Pantone®)
barvami na kvalitní ofsetový papír (např. conqueror
cx22, diamant, gramáž 100 g/m2).

3.2 doPisní PaPíR

Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís-
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3.2 doPisní PaPíR

Vážený(á) pan(í)
Jméno a Příjemní příjemce
pracovní zařazení
Ulice č. p. 123/45, 678 91 Město
 
Město 12. 3. 2011
 
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
 
S pozdravem,
 
Jméno Příjmení
pracovní zařazení

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

 1 modul [A] (kap. 1.7) velikost 100 % — výška 9,5 mm
 2 název A AdresA prACoviště Meta Pro Medium,  
 7,5/9,7 bodů, barva černá
 3 oslovení/adresát times Regular/bold,  
 10/12 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 4 datum times Regular, 10/12 bodů, zarovnání vlevo,
 barva černá
 5 text times Regular, 10/12 bodů, zarovnání vlevo,
 barva černá
 6 oBeCné kontAktní ÚdAje Meta Pro bold,  
 7/8,5 bodů, zarovnání vlevo, barva vzP červená
 7 dAlší kontAktní ÚdAje Meta Pro Medium,  
 6,5/8,5 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 8 linkA tloušťka 0,25 bodu, barva černá

0 mm

0 mm

26

64,5
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288
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1 řádek

1 řádek

2 řádky
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mezi odstavci 1 řádek
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30 6,7 190 210
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zaokrouhluje se na jedno desetinné místo

[SCHÉMa]
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použití
dopisní papír s odvolacími údaji slouží k externí
komunikaci, zejména pro formální korespondenci.

způsoB vyplňování
odvolací údaje, adresát a text dopisu se vyplňují
do elektronické šablony (prostor pro vyplnění je na
schématu vyznačen šedým podtiskem), poté jsou
vytištěny na osobní tiskárně na předtištěný formulář.

výroBA
ofsetový tisk předepsanými přímými (Pantone®)
barvami na kvalitní ofsetový papír (např. conqueror
cx22, diamant, gramáž 100 g/m2).

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

VÁŠ DOPIS ZN.: 1234
ZE DNE: 15. 5. 2010
NAŠE ZNAČKA: 1234/99
VYŘIZUJE: Jméno Příjmení
tEl.: 123
EMAIl: info@vzp.cz
dAtUm: 25. 5. 2010

3.3  doPisní PaPíR  
s odvolacíMi Údaji

Oslovení 
Jméno Příjmení příjemce 
pozice
Název instituce
Ulice 1/1234
567 89 MĚSTO

Vážený(á) pane(í) Příjmení,
 
dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial 
Regular, velikost písma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit 
řádkováním 1 nebo 1,5. Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý 
praporek). Podpis se umisťuje výhradně zleva. Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více 
odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
 

S pozdravem,
 
Jméno Příjmení
pracovní zařazení
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použití
dopisní papír s odvolacími údaji slouží k externí
komunikaci, zejména pro formální korespondenci.

způsoB vyplňování
odvolací údaje, adresát a text dopisu se vyplňují
do elektronické šablony (prostor pro vyplnění je na
schématu vyznačen šedým podtiskem), poté jsou
vytištěny na osobní tiskárně na předtištěný formulář.

výroBA
ofsetový tisk předepsanými přímými (Pantone®)
barvami na kvalitní ofsetový papír (např. conqueror
cx22, diamant, gramáž 100 g/m2).

infolinka: 952 222 222 
www.vzp.cz

3.3  doPisní PaPíR 
s odvolacíMi Údaji

Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís-

podatelna@vzp.cz
info@vzp.cz

iČ: 41197518 
diČ: cz41197518
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infolinka: 952 222 222 
www.vzp.cz

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1
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VÁŠ DOPIS ZN.: 1234
ZE DNE: 15. 5. 2010
NAŠE ZNAČKA: 1234/99
VYŘIZUJE: Jméno Příjmení
tEl.: 123
EMAIl: info@vzp.cz
dAtUm: 25. 5. 2010
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 1 modul [A] (kap. 1.7) velikost 100 % — výška 9,5 mm
 2 název A AdresA prACoviště Meta Pro Medium,  
 7,5/9,7 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 3 linkA tloušťka 0,8 bodu, barva vzP červená
 4 odvolací sloupec — rubrika arial 5,5/12 bodů,
 zarovnání vlevo, barva černá
 5 odvolACí sloupeC times 9/12 bodů,  
 zarovnání vlevo, barva černá
 6 Adresát A AdresA times Regular/bold,  
 10/12 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 7 oslovení times Regular, 10/12 bodů,  
 zarovnání vlevo, barva černá
 8 text times Regular, 10/12 bodů, zarovnání vlevo,
 barva černá
 9 oBeCné kontAktní ÚdAje Meta Pro bold,  
 7/8,5 bodů, zarovnání vlevo, barva vzP červená
 10 dAlší kontAktní ÚdAje Meta Pro Medium,  
 6,5/8,5 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 11 linkA tloušťka 0,25 bodu, barva černá
 12  grAfiCký symBol na pozadi dopisu  

(průhlednost 15 %)

[SCHÉMa]

Vážený(á) pane(í) Příjmení,
 
dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial 
Regular, velikost písma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit 
řádkováním 1 nebo 1,5. Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý 
praporek). Podpis se umisťuje výhradně zleva. Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více 
odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
 

S pozdravem,
 
Jméno Příjmení
pracovní zařazení

podatelna@vzp.cz
info@vzp.cz

iČ: 41197518 
diČ: cz41197518

Oslovení 
Jméno Příjmení příjemce 
pozice
Název instituce
Ulice 1/1234
567 89 MĚSTO

1 řádek

2 řádky

3.3  doPisní PaPíR 
s odvolacíMi Údaji



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP MerkantiLní apLikaCe

použití
osobní dopisní papír slouží výhradně pro 
korespondenci ředitele a managementu vzP.

způsoB vyplňování
adresát a text dopisu se vyplňují do elektronické 
šablony (prostor pro vyplnění je na schématu 
vyznačen šedým podtiskem), poté jsou vytištěny  
na osobní tiskárně na předtištěný papír.

výroBA
ofsetový tisk předepsanými přímými (Pantone®)
barvami na kvalitní ofsetový papír (např. conqueror
cx22, diamant, gramáž 100 g/m2).

3.4 doPisní PaPíR osobní

infolinka: 952 222 222 
www.vzp.cz

Město 1. 10. 2015 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Lorem ipsum dol-or sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Závěrečný pozdrav
popř. razítko

Vlastnoruční podpis

Oslovení
Jméno Příjmení příjemce
pozice
Název instituce 
Ulice 1/1234, 567 89 MĚSTO

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

jméno příjmení 
pracovní zařazení

tel.: +420 123 456 789
e-mail: informace@vzp.cz 
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použití
osobní dopisní papír slouží výhradně pro 
korespondenci ředitele a managementu vzP.

způsoB vyplňování
adresát a text dopisu se vyplňují do elektronické 
šablony (prostor pro vyplnění je na schématu 
vyznačen šedým podtiskem), poté jsou vytištěny  
na osobní tiskárně na předtištěný papír.

výroBA
ofsetový tisk předepsanými přímými (Pantone®)
barvami na kvalitní ofsetový papír (např. conqueror
cx22, diamant, gramáž 100 g/m2).

3.4 doPisní PaPíR osobní

infolinka: 952 222 222 
www.vzp.cz

tel.: +420 123 456 789
e-mail: informace@vzp.cz 

Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 
Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís-
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3.4 doPisní PaPíR osobní

infolinka: 952 222 222 
www.vzp.cz

Město 1. 10. 2015 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Lorem ipsum dol-or sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Závěrečný pozdrav
popř. razítko

Vlastnoruční podpis

Oslovení
Jméno Příjmení příjemce
pozice
Název instituce 
Ulice 1/1234, 567 89 MĚSTO

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

jméno příjmení 
pracovní zařazení

tel.: +420 123 456 789
e-mail: informace@vzp.cz 

[SCHÉMa]
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 4  1 modul [A] (kap. 1.7) velikost 100 % — výška 9,5 mm
 2 název A AdresA prACoviště Meta Pro Medium,  
 7,5/9,7 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 3 jméno Meta Pro black, 8,5 bodů, prostrkání 0,020 em,
 kapitálky, zarovnání vlevo, barva černá
 4 prACovní zAřAzení Meta Pro Medium,  
 7,5/9,7 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 5 Adresát times Regular/bold, 10/12 bodů,   
 zarovnání vlevo, barva černá
 6 dAtum times Regular, 10/12 bodů, zarovnání vlevo,
 barva černá
 7 text times Regular, 10/12 bodů, zarovnání vlevo,
 barva černá
 8 oBeCné kontAktní ÚdAje Meta Pro bold,  
 7/8,5 bodů, zarovnání vlevo, barva vzP červená
 9 dAlší kontAktní ÚdAje Meta Pro Medium,  
 6,5/8,5 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 10 linkA tloušťka 0,25 bodu, barva černá



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP merkantilní aplikace

použití
Dopisní papír s podvalem slouží pro korespondenci 
s klienty VZP.

poDVAL
Barevnost je volena dle obsahu sdělení. Používáme 
VZP červenou nebo některou z dodatkových barev 
(viz kap. 1.9 a 1.10)

VýrobA
Ofsetový tisk předepsanými barvami na kvalitní 
ofsetový papír (např. Conqueror CX22, Diamant, 
gramáž 100 g/m2).

poJiŠŤoVnA 
nA CeLý žiVot

Vážená paní/Vážený pane,

od 1. XXXXX 201X se stáváte pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Rád bych Vám 
tímto za celou VZP poděkoval za projevenou důvěru. Ujišťuji Vás, že uděláme vše pro to, abyste byl/a vždy 
spokojen/a s našimi službami.

Nejde jenom o jistotu kvalitní a dostupné zdravotní péče a úhrady i těch nejnáročnějších zákroků, ale i o řadu 
benefi tů a preventivních programů, které Vám VZP a její Klub pevného zdraví nabízí. Příspěvky jsou zaměřeny 
zejména na prevenci nejrůznějších onemocnění a pomáhají chránit Vaše zdraví. Seznam výhod a benefi tů najdete 
na webových stránkách www.vzp.cz/vyhody nebo www.klubpevnehozdravi.cz. 

Chci Vás ubezpečit, že pro Vás budeme vždy stabilním a spolehlivým partnerem.

Dovolím si Vám však také připomenout, že po 1. XXXXXX 201X máte vůči VZp zákonem stanovenou oznamovací 
povinnost. 

  V osmidenní lhůtě od případné změny sdělte vždy zdravotní pojišťovně, zda za Vás bude pojistné platit 
zaměstnavatel, stát nebo Vy sám/a jako osoba samostatně výdělečně činná, případně jako osoba bez 
zdanitelných příjmů. 

  Pokud za Vás pojistné má hradit stát, je potřeba vždy doložit nárok na platbu pojistného státem (např. potvrzením 
o studiu, o nároku na rodičovský příspěvek, o zařazení mezi uchazeče o zaměstnání, důchodovým výměrem 
apod.).

 Jste-li zaměstnancem, informujte prosím o změně zdravotní pojišťovny svého zaměstnavatele. 

  O změně pojišťovny nezapomeňte informovat i všechny své ošetřující lékaře a další zdravotnické pracovníky, 
kteří Vám budou poskytovat zdravotní péči.

  O změnu pojišťovny jste žádal/a již před delší dobou, prosíme proto, abyste na přiloženém formuláři Přihláška 
a evidenční list pojištěnce uvedl/a aktuální údaje. Vyplněný tiskopis laskavě doručte co nejdříve na kterékoli 
klientské pracoviště VZP. Seznam poboček je na webových stránkách www.vzp.cz/pobocky.

Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách www.vzp.cz, ale ochotně Vám je poskytnou i pracovníci 
kteréhokoli klientského pracoviště nebo naší infolinky 952 222 222. 

Na závěr mi dovolte ještě jednou Vám poděkovat za to, že jste se rozhodl/a pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, 
a popřát Vám pevné zdraví.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel VZP ČR

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

poJiŠŤoVnA 
nA CeLý žiVot

Vážená paní/Vážený pane,

od 1. XXXXX 201X se stáváte pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Rád bych Vám 
tímto za celou VZP poděkoval za projevenou důvěru. Ujišťuji Vás, že uděláme vše pro to, abyste byl/a vždy 
spokojen/a s našimi službami.

Nejde jenom o jistotu kvalitní a dostupné zdravotní péče a úhrady i těch nejnáročnějších zákroků, ale i o řadu 
benefi tů a preventivních programů, které Vám VZP a její Klub pevného zdraví nabízí. Příspěvky jsou zaměřeny 
zejména na prevenci nejrůznějších onemocnění a pomáhají chránit Vaše zdraví. Seznam výhod a benefi tů najdete 
na webových stránkách www.vzp.cz/vyhody nebo www.klubpevnehozdravi.cz. 

Chci Vás ubezpečit, že pro Vás budeme vždy stabilním a spolehlivým partnerem.

Dovolím si Vám však také připomenout, že po 1. XXXXXX 201X máte vůči VZp zákonem stanovenou oznamovací 
povinnost. 

  V osmidenní lhůtě od případné změny sdělte vždy zdravotní pojišťovně, zda za Vás bude pojistné platit 
zaměstnavatel, stát nebo Vy sám/a jako osoba samostatně výdělečně činná, případně jako osoba bez 
zdanitelných příjmů. 

  Pokud za Vás pojistné má hradit stát, je potřeba vždy doložit nárok na platbu pojistného státem (např. potvrzením 
o studiu, o nároku na rodičovský příspěvek, o zařazení mezi uchazeče o zaměstnání, důchodovým výměrem 
apod.).

 Jste-li zaměstnancem, informujte prosím o změně zdravotní pojišťovny svého zaměstnavatele. 

  O změně pojišťovny nezapomeňte informovat i všechny své ošetřující lékaře a další zdravotnické pracovníky, 
kteří Vám budou poskytovat zdravotní péči.

  O změnu pojišťovny jste žádal/a již před delší dobou, prosíme proto, abyste na přiloženém formuláři Přihláška 
a evidenční list pojištěnce uvedl/a aktuální údaje. Vyplněný tiskopis laskavě doručte co nejdříve na kterékoli 
klientské pracoviště VZP. Seznam poboček je na webových stránkách www.vzp.cz/pobocky.

Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách www.vzp.cz, ale ochotně Vám je poskytnou i pracovníci 
kteréhokoli klientského pracoviště nebo naší infolinky 952 222 222. 

Na závěr mi dovolte ještě jednou Vám poděkovat za to, že jste se rozhodl/a pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, 
a popřát Vám pevné zdraví.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel VZP ČR

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

poJiŠŤoVnA 
nA CeLý žiVot

Vážená paní/Vážený pane,

od 1. XXXXX 201X se stáváte pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Rád bych Vám 
tímto za celou VZP poděkoval za projevenou důvěru. Ujišťuji Vás, že uděláme vše pro to, abyste byl/a vždy 
spokojen/a s našimi službami.

Nejde jenom o jistotu kvalitní a dostupné zdravotní péče a úhrady i těch nejnáročnějších zákroků, ale i o řadu 
benefi tů a preventivních programů, které Vám VZP a její Klub pevného zdraví nabízí. Příspěvky jsou zaměřeny 
zejména na prevenci nejrůznějších onemocnění a pomáhají chránit Vaše zdraví. Seznam výhod a benefi tů najdete 
na webových stránkách www.vzp.cz/vyhody nebo www.klubpevnehozdravi.cz. 

Chci Vás ubezpečit, že pro Vás budeme vždy stabilním a spolehlivým partnerem.

Dovolím si Vám však také připomenout, že po 1. XXXXXX 201X máte vůči VZp zákonem stanovenou oznamovací 
povinnost. 

  V osmidenní lhůtě od případné změny sdělte vždy zdravotní pojišťovně, zda za Vás bude pojistné platit 
zaměstnavatel, stát nebo Vy sám/a jako osoba samostatně výdělečně činná, případně jako osoba bez 
zdanitelných příjmů. 

  Pokud za Vás pojistné má hradit stát, je potřeba vždy doložit nárok na platbu pojistného státem (např. potvrzením 
o studiu, o nároku na rodičovský příspěvek, o zařazení mezi uchazeče o zaměstnání, důchodovým výměrem 
apod.).

 Jste-li zaměstnancem, informujte prosím o změně zdravotní pojišťovny svého zaměstnavatele. 

  O změně pojišťovny nezapomeňte informovat i všechny své ošetřující lékaře a další zdravotnické pracovníky, 
kteří Vám budou poskytovat zdravotní péči.

  O změnu pojišťovny jste žádal/a již před delší dobou, prosíme proto, abyste na přiloženém formuláři Přihláška 
a evidenční list pojištěnce uvedl/a aktuální údaje. Vyplněný tiskopis laskavě doručte co nejdříve na kterékoli 
klientské pracoviště VZP. Seznam poboček je na webových stránkách www.vzp.cz/pobocky.

Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách www.vzp.cz, ale ochotně Vám je poskytnou i pracovníci 
kteréhokoli klientského pracoviště nebo naší infolinky 952 222 222. 

Na závěr mi dovolte ještě jednou Vám poděkovat za to, že jste se rozhodl/a pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, 
a popřát Vám pevné zdraví.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel VZP ČR

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

poJiŠŤoVnA 
nA CeLý žiVot

Vážená paní/Vážený pane,

od 1. XXXXX 201X se stáváte pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Rád bych Vám 
tímto za celou VZP poděkoval za projevenou důvěru. Ujišťuji Vás, že uděláme vše pro to, abyste byl/a vždy 
spokojen/a s našimi službami.

Nejde jenom o jistotu kvalitní a dostupné zdravotní péče a úhrady i těch nejnáročnějších zákroků, ale i o řadu 
benefi tů a preventivních programů, které Vám VZP a její Klub pevného zdraví nabízí. Příspěvky jsou zaměřeny 
zejména na prevenci nejrůznějších onemocnění a pomáhají chránit Vaše zdraví. Seznam výhod a benefi tů najdete 
na webových stránkách www.vzp.cz/vyhody nebo www.klubpevnehozdravi.cz. 

Chci Vás ubezpečit, že pro Vás budeme vždy stabilním a spolehlivým partnerem.

Dovolím si Vám však také připomenout, že po 1. XXXXXX 201X máte vůči VZp zákonem stanovenou oznamovací 
povinnost. 

  V osmidenní lhůtě od případné změny sdělte vždy zdravotní pojišťovně, zda za Vás bude pojistné platit 
zaměstnavatel, stát nebo Vy sám/a jako osoba samostatně výdělečně činná, případně jako osoba bez 
zdanitelných příjmů. 

  Pokud za Vás pojistné má hradit stát, je potřeba vždy doložit nárok na platbu pojistného státem (např. potvrzením 
o studiu, o nároku na rodičovský příspěvek, o zařazení mezi uchazeče o zaměstnání, důchodovým výměrem 
apod.).

 Jste-li zaměstnancem, informujte prosím o změně zdravotní pojišťovny svého zaměstnavatele. 

  O změně pojišťovny nezapomeňte informovat i všechny své ošetřující lékaře a další zdravotnické pracovníky, 
kteří Vám budou poskytovat zdravotní péči.

  O změnu pojišťovny jste žádal/a již před delší dobou, prosíme proto, abyste na přiloženém formuláři Přihláška 
a evidenční list pojištěnce uvedl/a aktuální údaje. Vyplněný tiskopis laskavě doručte co nejdříve na kterékoli 
klientské pracoviště VZP. Seznam poboček je na webových stránkách www.vzp.cz/pobocky.

Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách www.vzp.cz, ale ochotně Vám je poskytnou i pracovníci 
kteréhokoli klientského pracoviště nebo naší infolinky 952 222 222. 

Na závěr mi dovolte ještě jednou Vám poděkovat za to, že jste se rozhodl/a pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, 
a popřát Vám pevné zdraví.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel VZP ČR

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

3.5  DOPisní PaPír s PODValem  
kOrPOrátní Varianta



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

poJiŠŤoVnA 
nA CeLý žiVot

Vážená paní/Vážený pane,

od 1. XXXXX 201X se stáváte pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Rád bych Vám 
tímto za celou VZP poděkoval za projevenou důvěru. Ujišťuji Vás, že uděláme vše pro to, abyste byl/a vždy 
spokojen/a s našimi službami.

Nejde jenom o jistotu kvalitní a dostupné zdravotní péče a úhrady i těch nejnáročnějších zákroků, ale i o řadu 
benefi tů a preventivních programů, které Vám VZP a její Klub pevného zdraví nabízí. Příspěvky jsou zaměřeny 
zejména na prevenci nejrůznějších onemocnění a pomáhají chránit Vaše zdraví. Seznam výhod a benefi tů najdete 
na webových stránkách www.vzp.cz/vyhody nebo www.klubpevnehozdravi.cz. 

Chci Vás ubezpečit, že pro Vás budeme vždy stabilním a spolehlivým partnerem.

Dovolím si Vám však také připomenout, že po 1. XXXXXX 201X máte vůči VZp zákonem stanovenou oznamovací 
povinnost. 

  V osmidenní lhůtě od případné změny sdělte vždy zdravotní pojišťovně, zda za Vás bude pojistné platit 
zaměstnavatel, stát nebo Vy sám/a jako osoba samostatně výdělečně činná, případně jako osoba bez 
zdanitelných příjmů. 

  Pokud za Vás pojistné má hradit stát, je potřeba vždy doložit nárok na platbu pojistného státem (např. potvrzením 
o studiu, o nároku na rodičovský příspěvek, o zařazení mezi uchazeče o zaměstnání, důchodovým výměrem 
apod.).

 Jste-li zaměstnancem, informujte prosím o změně zdravotní pojišťovny svého zaměstnavatele. 

  O změně pojišťovny nezapomeňte informovat i všechny své ošetřující lékaře a další zdravotnické pracovníky, 
kteří Vám budou poskytovat zdravotní péči.

  O změnu pojišťovny jste žádal/a již před delší dobou, prosíme proto, abyste na přiloženém formuláři Přihláška 
a evidenční list pojištěnce uvedl/a aktuální údaje. Vyplněný tiskopis laskavě doručte co nejdříve na kterékoli 
klientské pracoviště VZP. Seznam poboček je na webových stránkách www.vzp.cz/pobocky.

Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách www.vzp.cz, ale ochotně Vám je poskytnou i pracovníci 
kteréhokoli klientského pracoviště nebo naší infolinky 952 222 222. 

Na závěr mi dovolte ještě jednou Vám poděkovat za to, že jste se rozhodl/a pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, 
a popřát Vám pevné zdraví.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel VZP ČR

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

merkantilní aplikace [ScHÉma]
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1 1  moDuL [ A ] (kap. 1.7) velikost 100 % —  
výška 9,5 mm

2 3 text metaPro Book 9/11 bodů, zarovnání vlevo,
 barva černá
3 4 LinkA tloušťka 0,25 bodu, barva černá

3.5  DOPisní PaPír s PODValem  
kOrPOrátní Varianta

15,5  18,8



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP MerkantiLní apLikaCe

šablona Plavání

Rodina Policie/hasiČi

MaMinky vánoce

doporučené fotografie

3.6  editovatelné Šablony 
PRo Regionální PoboČky

použití
Pozvánka na běžné i reprezentativní akce pořádané vzP.

výroBA
Šablona připravená pro word; tisk na běžných 
kancelářských tiskárnách.

Volejte 952 222 222 | Navš� vte www.vzp.cz

HEADLINE
subheadline
subheadline

Termín: 25. 9. 2017
Čas: 12.00 hod.
Místo: České Budějovice



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

Volejte 952 222 222 | Navš� vte www.vzp.cz

HEADLINE
subheadline
subheadline

Termín: 25. 9. 2017
Čas: 12.00 hod.
Místo: České Budějovice

MerkantiLní apLikaCe

1  modul [ B] (kap. 1.7) výška 16 mm
2   grAfiCký symBol barva černá, 15% průhlednost, 

doporučené otočení 18°
3 1  titulek (heAdline) font calibri bold, verzálky, 

velikost fontu 30 bodů, červená barva a zarovnán 
vlevo

4 1  podtitulek (suBheAdline) následuje za titulkem; 
je vysázen písmem calibri bold v červené barvě 
a zarovnán vlevo

5 1  text je vysázen písmem calibri Regular v červené 
barvě a zarovnán vlevo

6 1  kontAktní ÚdAje calibri bold, 12 bodů, minusky, 
zarovnání vlevo, barva bílá

 1  2 

 3 

 4 

 6 
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[SCHÉMa]

3.6  editovatelné Šablony 
PRo Regionální PoboČky



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP MerkantiLní apLikaCe

šablona a4

použití
Pozvánka na běžné i reprezentativní akce pořádané vzP.

výroBA
Šablona připravená pro word; tisk na běžných 
kancelářských tiskárnách.

Volejte 952 222 222 | Navš� vte www.vzp.cz

JSME VŠUDE TAM, KDE NÁS 
NAŠI KLIENTI POTŘEBUJÍ!

Vážení klien� ,

navš� vte pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny 
České republiky (VZP ČR), které je umístěno v prostorách 
malé zasedací místnos�  v I. patře Městského úřadu 
Jaroměřice nad Rokytnou. 

Klientský servis je poskytován každé pondělí 
od 13.00 do 16.30 hodin. V rámci kontaktního pracoviště 
jsou poskytovány veškeré služby a informační servis VZP ČR 
z oblas�  veřejného zdravotního pojištění vyjma pokladní 
služby. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

VZP ČR

3.7 textové oznáMení



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP MerkantiLní apLikaCe

3.7 textové oznáMení

Volejte 952 222 222 | Navš� vte www.vzp.cz

JSME VŠUDE TAM, KDE NÁS 
NAŠI KLIENTI POTŘEBUJÍ!

Vážení klien� ,

navš� vte pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny 
České republiky (VZP ČR), které je umístěno v prostorách 
malé zasedací místnos�  v I. patře Městského úřadu 
Jaroměřice nad Rokytnou. 

Klientský servis je poskytován každé pondělí 
od 13.00 do 16.30 hodin. V rámci kontaktního pracoviště 
jsou poskytovány veškeré služby a informační servis VZP ČR 
z oblas�  veřejného zdravotního pojištění vyjma pokladní 
služby. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

VZP ČR

1  modul [ B] (kap. 1.7) výška 16 mm
2   grAfiCký symBol barva černá, 15% průhlednost, 

doporučené otočení 18°
3 1  titulek (heAdline) font calibri bold, verzálky, 

velikost fontu 30 bodů, červená barva a zarovnán 
vlevo

4 1  text je vysázen písmem calibri Regular v černé 
barvě a zarovnán vlevo

5 1  kontAktní ÚdAje calibri bold, 12 bodů, minusky, 
zarovnání vlevo, barva bílá

[SCHÉMa]
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3.8 e-Mail

způsoB vyplňování
e-mail se vyplňuje elektronicky v příslušné aplikaci.

vkládání reklAmního sdělení
je součástí podpisu. Maximální šířka reklamního 
sdělení je 600px při rozlišení 72dPi.

vkládání oBrázků
je zakázáno běžné vkládání obrázků.
výjimku tvoří celoplošné kampaně, kdy se obrázky 
vkládají na pokyn odboru marketingu.

podpis
není potřeba používat elektronický podpis v interní 
komunikaci v rámci vzP.

Jméno Příjmení
specialista marketingu a komunikace
m (+420) 731 123 456 | t (+420) 221 123 456 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČR
www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr 
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 1 text Arial Regular, 10 bodů, zarovnání vlevo,  
 barva černá
 2 jméno příjmení Arial Bold, 10 bodů, zarovnání vlevo,
 barva černá
 3 pracovní zařazení Arial Regular, 8 bodů, minusky,
 zarovnání vlevo, barva černá
 4 kontaktní údaje Arial Regular a Bold,  
 8 bodů, minusky, zarovnání vlevo, barva šedá  
 (RGB 122 — 122 — 122) a černá
 5 všeobecná zdravotní pojišťovna Čr  
 Arial Bold, 8 bodů, verzálky, zarovnání vlevo,  
 barva šedá (RGB 122 — 122 — 122)
 6 kontaktní údaje Arial Regular a Bold, 7 bodů,  
 minusky, zarovnání vlevo, barva šedá  
 (RGB 122 — 122 — 122) a černá (Arial bold)

[ScHÉma]

3.8 E-mAil

Jméno Příjmení
specialista marketingu a komunikace
m (+420) 731 123 456 | t (+420) 221 123 456 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČR
www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr 

1 řádek

1 řádek

1 řádek

 1 

 2
 3 
 4  5 

 6 

1 řádek
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použití
slouží výhradně k interní komunikaci.

způsoB vyplňování
všechny údaje se vyplňují do elektronické šablony
(prostor pro vyplnění je na schématu vyznačen 
šedým podtiskem), poté jsou vytištěny na osobní 
tiskárně.

výroBA
celý dokument je vytvořen jako elektronická 
šablona.

poznámkA: u výstupních zařízení, která umožňují 
potisk plochy menší než v této předloze, mohou 
být odstupy prvků od okraje adekvátně upraveny, 
případně může být šablona tištěna ve zmenšení, 
nenaruší-li to čitelnost.

3.9 inteRní zPRáva

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1 interní zprávA

infolinka: 952 222 222 
www.vzp.cz

tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: informace@vzp.cz 

Věc

Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 

S pozdravem,
 
Jméno Příjmení
pracovní zařazení

pro prAcoVIŠtě Pracoviště
odESílá prAcoVIŠtě Pracoviště
VYŘIZUJE Jméno Příjmení
lINKA 123
MíStO Město
DEN ODESlÁNí 12. 3. 2010
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Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1 interní zprávA

infolinka: 952 222 222 
www.vzp.cz

tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
e-mail: informace@vzp.cz 

Věc

Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry pří- 
slušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je tvořena po- 
mocí textových šablon. Textová šablona obsahuje textové rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí
kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma, řádkovou úpravu
a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit. Text je sázen písmem Arial Regular, velikost pís- 
ma v textových rámečcích je 10 bodů. Řádkový proklad lze v případě potřeby nahradit řádkováním 1 nebo 1,5.
Texty v merkantilních tiskovinách jsou zarovnány vždy vlevo (zarovnání na levý praporek). Podpis se umisťuje
výhradně zleva.
 
Text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou.
Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantil- 
ních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové
papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je
tvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele pří- 
stupné po kliknutí kurzorem do ploch rámečku. Textové rámečky mají předem defi novaný typ i velikost písma,
řádkovou úpravu a maximální rozsah textu, který je možné do rámečku umístit.
 

S pozdravem,
 
Jméno Příjmení
pracovní zařazení

pro prAcoVIŠtě Pracoviště
odESílá prAcoVIŠtě Pracoviště
VYŘIZUJE Jméno Příjmení
lINKA 123
MíStO Město
DEN ODESlÁNí 12. 3. 2010
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[SCHÉMa]

3.9 inteRní zPRáva

 1 modul [A] (kap. 1.7) velikost 100 % — výška 9,5 mm,
 základní černobílé provedení
 2 název A AdresA prACoviště Meta Pro Medium,
 7,5/9,7 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 3 interní zprávA Meta Pro bold, 14 bodů, kapitálky,
 zarovnání vpravo, barva černá
 4 linkA tloušťka 0,8 bodu, barva černá
 5 odvolACí sloupeC — ruBrikA  
 arial Regular 5,5/12 bodů, barva černá
 6 odvolACí sloupeC times Regular, 9/12 bodů,
 barva černá 
 7 věC times bold, 10/12 bodů, zarovnání vlevo,
 barva černá
 8 text times Regular, 10/12 bodů, zarovnání vlevo,
 barva černá
 9 oBeCné kontAktní ÚdAje Meta Pro bold,  
 7/8,5 bodů, barva černá
 10 dAlší kontAktní ÚdAje Meta Pro Medium,  
 6,5/8,5 bodů, barva černá
 11 linkA tloušťka 0,25 bodu, barva černá

x

zaokrouhluje se na jedno desetinné místo
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použití
slouží k zasílání individuální a hromadné firemní
korespondence.

způsoB vyplňování
Rukopisně/potiskem na osobní tiskárně.

výroBA
ofsetový tisk předepsanými přímými (Pantone®)
barvami na kvalitní bílý papír.

3.10 doPisní obálky – dl, c5, c4

dl c5

c4

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1
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Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

0,7 x

2,5 x 21,4

x

0 mm 8,55 2296

0 mm

162

 1 

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

0,7 x

2,5 x 19

x

0 mm 7,6 2205,3

0 mm

110

 1  2 

 2 

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

0,7 x

2,5 x 23,8

x

0 mm 9,5 3246,7

0 mm

229

 1  2 

[SCHÉMa]

3.10 doPisní obálky – dl, c5, c4

oBálkA dl
 1 modul [A] (kap. 1.7) velikost 80 % — výška 7,6 mm
 2 název A AdresA prACoviště Meta Pro Medium,
 6,5/7,8 bodů, barva černá

oBálkA C5
 1 modul [A] (kap. 1.7) velikost 90 % — výška 8,55 mm
 2 název A AdresA prACoviště Meta Pro Medium,
7/8,7 bodů, barva černá

oBálkA C4
 1 modul [A] (kap. 1.7) velikost 100 % — výška 9,5 mm
 2 název A AdresA prACoviště Meta Pro Medium,
7,5/9,7 bodů, barva černá

x

zaokrouhluje se na jedno desetinné místo
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použití
slouží při jednání a reprezentování společnosti. 

výroBA
přímé BArvy
Pantone 485 c, Pantone black c (70 %)
Cmyk 
červená 0/90/100/0, černá (70 %)
ofsetový tisk na kvalitní ofsetový papír  
(např. conqueror cx22, diamant, 250 g/m2).

dle potřeby lze vizitku tisknout oboustranně  
(dvě jazykové verze) nebo jednostranně  
(pouze česká verze).

3.11 vizitka

JMÉno pŘíJMení
pracovní zařazení pracovní zařazení
pracovní zařazení

všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
orlická 4/2020, 130 00  Praha 3

tel.: +420 123 456 789
mobil: +420 123 123 123
e-mail: jmeno.prijmeni@vzp.cz
www.vzp.cz
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JMÉno pŘíJMení
pracovní zařazení pracovní zařazení
pracovní zařazení

všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
orlická 4/2020, 130 00  Praha 3

tel.: +420 123 456 789
mobil: +420 123 123 123
e-mail: jmeno.prijmeni@vzp.cz
www.vzp.cz

MerkantiLní apLikaCe

3.11 vizitka
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[SCHÉMa]

přední strAnA
 1   modul [A] (kap. 1.7) výška 8 mm  

zarovnání všech údajů vlevo
 2   grAfiCký symBol barva 10% černá, doporučené 

otočení 18°
 3   jméno příjmení Meta Pro bold, 10 bodů,  

kapitálky, barva červená
 4   prACovní zAřAzení Meta Pro Medium,  

6,5/7,8 bodů, barva 70% černá
 5  linkA tloušťka 0,5 bodu, barva 70% černá
 6   název prACoviště Meta Pro Medium, 6,5 bodů, 

barva 70% černá
 7   AdresA Meta Pro Medium 6,5 bodů,  

barva 70% černá
 8   kontAktní ÚdAje Meta Pro Medium, 6,5/7,8 bodů, 

barva 70% černá
 9  WeB Meta Pro bold 6,5 bodů, barva 70% černá

zAdní strAnA
 1  triAngl výška 17 mm
 2  pozAdí barva vzP červená

x

zaokrouhluje se na jedno desetinné místo
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poJiStnÉ zaMĚStnavateLŮ Číslo účtu 27-8219200257/0100
  iban cz5301000000278219200257
  swift koMbczPPxxx
  variabilní symbol: číslo plátce  
  (IČ + dvě čísla přidělená VZP)

poJiStnÉ SaMopLÁtCŮ Číslo účtu 27-8219110227/0100
  iban cz4301000000278219110227
  swift koMbczPPxxx
  variabilní symbol: číslo pojištěnce  
  (RČ bez lomítka, nebo číslo přidělené vzP)

penÁLe a pokUty Číslo účtu 27-8219300207/0100
  iban cz4001000000278219300207
  swift koMbczPPxxx
  variabilní symbol: číslo plátce  
  (IČ + dvě čísla přidělená VZP) nebo číslo pojištěnce  
  (RČ bez lomítka, nebo číslo přidělené vzP)

MerkantiLní apLikaCe

vizitkA AngliCká
Platí pro ni stejná pravidla jako pro českou verzi. 
Použito je anglické logo [MODUL A2]. Adresa se 
nepřekládá! 

vizitkA BAnkovní Účty vzp  
Používá se pro komunikaci bankovních účtů 
pojišťovny.

vizitkA Úřední hodiny
Používá se pro komunikaci úředních hodin 
pracovišť pojišťovny.

u všech tří typů je použita stejná zadní strana  
jako u vizitky klasické (kap. 3.11).

3.11 vizitka

JMÉno pŘíJMení
pracovní zařazení
pracovní zařazení

všeobecná zdravotní pojišťovna Čr
orlická 4/2020, 130 00  Praha 3

phone: +420 123 456 789
mobile: +420 123 123 123
e-mail: jmeno.prijmeni@vzp.cz
www.vzp.cz

vizitka anglická

vizitka bankovní účty vzP

úřední hodiny vzP

ÚŘední Hodiny
klientské pracoviště havířov

Pondělí 8.00–11.00 12.00–17.00
Úterý 8.00–11.00 12.00–15.00
středa 8.00–11.00 12.00–17.00
Čtvrtek 8.00–11.00 12.00–15.00
Pátek neúřední den
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použití
slouží ke vkládání dokumentů do formátu a4.

způsoB vyplňování
ofsetový tisk předepsanými přímými (Pantone®)
barvami na matný bílý křídový papír, 300–350 g/m2,
s povrchovou úpravou strojovým matným lakem 
nebo laminem.

lícová — vrchní strana

rubová — vnitřní strana

3.12  PRezentaČní desky  
koRPoRátní vaRianta

volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz
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volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz
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volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz
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3.12  PRezentaČní desky  
koRPoRátní vaRianta

líCová — vrChní strAnA
1  modul [B] (kap. 1.7) výška 19,5 mm 
2  pozAdí barva podkladové plochy vzP červená
3   grAfiCký symBol barva bílá, 10% průhlednost, 

doporučené otočení 18°
4  kontAktní ÚdAje Meta Pro bold,

 15 bodů, minusky, zarovnání vlevo, barva bílá
5  Qr kód 26 × 26 mm
6  modul [B] (kap. 1.7) výška 12,5 mm

ruBová — vnitřní strAnA
pozAdí barva podkladové plochy bílá

x

zaokrouhluje se na jedno desetinné místo
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použití
karta určená pro stálé pracovníky  
(zaměstnance vzP).

způsoB vyplňování
dle možností, např. potisk samolepící fólie  
a aplikace na magnetickou kartu.

přední strana

zadní strana

JMÉno pŘíJMení 
Pracovní zařazení (osobní číslo) 
organizační jednotka

3.13  identifikaČní kaRta 
zaMĚstnance

lore modignibh eugue doluptat. duissent lore
min eriure dolor sit wisi tisismod do commy nim
verat, vero estismodigna conum quatem el enis
nonsequi...

PRacoviŠtĚ
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lore modignibh eugue doluptat. duissent lore
min eriure dolor sit wisi tisismod do commy nim
verat, vero estismodigna conum quatem el enis
nonsequi...

PRacoviŠtĚ

MerkantiLní apLikaCe

JMÉno pŘíJMení 
Pracovní zařazení (osobní číslo) 
organizační jednotka

 1 
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 2 

 3 
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[SCHÉMa]
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6

49
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přední strAnA
1  modul [A] (kap. 1.7) velikost 70 % — výška 6,65 mm 
2  jméno příjmení Meta Pro bold, 12 bodů,   

 verzálky, zarovnání vlevo, barva černá
3  prACovní zAřAzení A orgAnizAční jednotkA  

 Meta Pro Medium, 8/14 bodů, barva 70% černá
4  fotogrAfie 20 × 25 mm

zAdní strAnA
1  pozAdí barva vzP červená
2   grAfiCký symBol barva bílá, 10% průhlednost, 

doporučené otočení 18°
3  název prACoviště Meta Pro bold , 8 bodů,   

 verzálky, zarovnání vlevo, barva bílá
4  informACe o prACovišti  

 Meta Pro bold , 8/10 bodů, verzálky, zarovnání vlevo,  
 barva bílá

3.13  identifikaČní kaRta 
zaMĚstnance

 4 
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výroBA
ofsetový tisk předepsanými přímými (Pantone®)
barvami na kvalitní ofsetový papír o plošné 
hmotnosti min. 80 g/m2; jednotlivé listy jsou 
v hlavě slepeny lepidlem umožňujícím snadné 
oddělení.

www.vzp.cz

poznÁMkový BLok

obálka vnitřní strany

3.14  PoznáMkový blok a4
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poznÁMkový BLok

MerkantiLní apLikaCe [SCHÉMa]

0 mm

0 mm
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3.14  PoznáMkový blok a4 
(obálka)

1  modul [C1] (kap. 1.7) velikost 100 % — výška 14 mm
2  pozAdí barva vzP červená
3   grAfiCký symBol barva bílá, 10% průhlednost, 

doporučené otočení 18°
4   poznámkový Blok Meta Pro black, 18 bodů, 

zarovnání vlevo, verzálky, barva bílá



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP MerkantiLní apLikaCe [SCHÉMa]

www.vzp.cz

0 mm

0 mm
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3.14  PoznáMkový blok a4 
(vnitŘní stRany)

1  modul [A] (kap. 1.7) velikost 100 % — výška 9,5 mm
2  linkA tloušťka 0,8 bodu, barva vzP červená,  
 linky jsou od sebe vzdáleny 7 mm
3  linkA tloušťka 0,25 bodu, barva černá
4  WeB Meta Pro bold, 7 bodů, zarovnání vlevo,
 barva vzP červená



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP MerkantiLní apLikaCe [SCHÉMa]

www.vzp.cz

0 mm

0 mm

26

297

282

30 210

 1 

 2 

3.14  PoznáMkový blok a4 
(vnitŘní stRany bez linek)

1  modul [A] (kap. 1.7) velikost 100 % — výška 9,5 mm
2  WeB Meta Pro bold, 7 bodů, zarovnání vlevo,
 barva vzP červená



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP MerkantiLní apLikaCe

použití
Razítko je určeno výhradně pro formální obchodní 
styk. k otisku se používá černý/modrý inkoust.

poznámkA: otiskem razítka na čistý papír 
nevznikne dopisní či faxový papír a použití 
takového dokumentu je zakázáno.

líCová — vrChní strAnA
1  modul [A] (kap. 1.7) velikost 70 % — výška 6,65 mm 
2  název A AdresA prACoviště Meta Pro Medium,

 5,5/6,8 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
3  číselný kód prACoviště Meta Pro black, 5,5 bodů,

 zarovnání na střed značky (trianglu), barva černá

3.15 Razítko

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1

Pracovište
část obce 2  
123 45 MĚsto 1[123]

0 mm

0 mm

2,4



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP MerkantiLní apLikaCe

fotogrAfie top mAnAgementu
fotografie mohou být formální i neformální.

[ 1 ] formální 
Pánský dress code – sako, kravata/motýlek.
dámský dress code – nesmí splývat s pozadím, 
vyhnout se strakatému a vícebarevnému oblečení.
formát fotografií je volitelný. vždy se přizpůsobuje 
konkrétním požadavkům na použití a charakteru 
materiálu, pro který jsou fotografie pořízeny. 

u jednotlivců se fotí vždy horní polovina postavy 
vč. celých ramen, aby mohla být fotografie 
následně použita jak při výškovém, tak šířkovém 
zobrazení. 

Pozadí – středně šedá (Rgb 127, 127, 127)

[ 2 ] neformální 
dress code může být uvolněnější, v záběru na 
pozadí může být kancelář, chodba, okno atd. 

3.16 fotogRafie zaMĚstnanců

[ 1 ] 

[ 2 ] 



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP MerkantiLní apLikaCe

ostAtní zAměstnAnCi
Platí stejná pravidla jako u top managementu.

Pozadí – středně šedá (Rgb: 127, 127, 127), 
povolené je i bílé pozadí.

hromAdné fotogrAfie nemusí být ateliérové, není 
tedy podmínkou středně šedá v pozadí.

3.16 fotogRafie zaMĚstnanců



4. PRezentace PoweRPoint



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP prezentaCe — poWerpoint

NADpIS pREzENTACE

4.1 vzhled titulního sníMku

 1 

 2 

 3 

 4 

vzhled snímku
každý titulní snímek prezentace vzP obsahuje:

1   znAčku modul [C] vždy v právém spodním  
rohu snímku

2   podklAdovou ploChu vzP červená
3   grAfiCký symBol barva bílá, 10% průhlednost, 

doporučené otočení 18°
4   název prezentACe je vysázen verzálkami písmem 

arial bold v bílé barvě a zarovnána vlevo 

vzájemné postavení těchto objektů je pevně 
definováno předlohou snímku a až na výjimku není 
dovoleno jej měnit. výjimkou je nutnost změny 
rozsahu titulu (např. přidání podtitulu, přidání 
řečníků apod.).

0 mm 20 mm

0 mm

a4



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

tur renda doloriam volupta eperum natia initate 
veliquidi doluptatur rem que nonseque optatempores 
ab ipis dolupitasit harcipisti ut volorrorpos maiosam, 
seque nobis erumquod quae etur? Quidellant quatur 
sendus, sincill aceperibus andit volore volorion res et 
eos verum quo dolut inctoremque quamenem aliqui 
ressequist, consequ odicienia es invent ut et aut re 
nonsera si voloria quassi invel ma voluptata exceped 
que et ommodi offi  cimint, omnimusdanis destrum 
quasitiosto dolor acius, quiam et molorem quidis 
magnimp oratur, sitibus eliquiae ni volor sim fugia 
ipsum vollabo ritati nectur, eum sit repel illit aditioressit 
laut quiam inus.

Equamet landam ellabo. 
To que diti as adit andam aditiori.

TITULEK

prezentaCe — poWerpoint

4.2 vzhled sníMku

 1 

 2 

 3 

 4 

vzhled snímku
každý snímek prezentace vzP obsahuje:

1  znAčku modul [C]
2   grAfiCký symBol barva černá, 15% průhlednost, 

doporučené otočení 18°
3  nAdpis 
4  pole pro text / grafiku

vzájemné postavení těchto objektů je pevně 
stanoveno předlohou snímku a je zakázáno  
jej modifikovat.

0 mm 20 mm

0 mm

30 mm



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

tur renda doloriam volupta eperum natia initate 
veliquidi doluptatur rem que nonseque optatempores 
ab ipis dolupitasit harcipisti ut volorrorpos maiosam, 
seque nobis erumquod quae etur? Quidellant quatur 
sendus, sincill aceperibus andit volore volorion res et 
eos verum quo dolut inctoremque quamenem aliqui 
ressequist, consequ odicienia es invent ut et aut re 
nonsera si voloria quassi invel ma voluptata exceped 
que et ommodi offi  cimint, omnimusdanis destrum 
quasitiosto dolor acius, quiam et molorem quidis 
magnimp oratur, sitibus eliquiae ni volor sim fugia 
ipsum vollabo ritati nectur, eum sit repel illit aditioressit 
laut quiam inus.

Equamet landam ellabo. 
To que diti as adit andam aditiori.

TITULEK

prezentaCe — poWerpoint

4.3 PRáce s texteM

 1 

 2 

 3 

Pro formátování textu je v prezentaci určeno písmo 
arial:
1   nAdpis snímku arial bold, verzálky 32 bodů 

barva černá
2 	 	mezititulky	/	vyznačování	arial bold, 

18 bodů barva červená
3   záklAdní text arial Regular, 16 bodů  

barva černá

Písmo Arial je optimalizované pro kvalitní 
vykreslení na obrazovce i v relativně malých 
velikostech a stejně dobře se také tiskne. 
důležitým pravidlem je, že toto písmo plně postačí 
pro všechny účely prezentací, a tudíž do prezentace 
další typy písma nikdy nepřidáváme.



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP prezentaCe — poWerpoint

Prezentace obsahují kromě textů různé  
grafické objekty, jako jsou grafy, schémata  
a diagramy. sjednocení jejich vzhledu je poměrně 
komplikované, neboť nelze předjímat všechny 
možné potřeby a situace. základní pravidla pro
grafy jsou popsána níže.

graf je nástrojem, který má posluchačům usnadnit
přemýšlení nad kvantitativními informacemi. není 
to tedy ani ilustrační obrázek, ani ozdobný prvek. 
smyslem grafu není ukázat schopnosti software,  
ve kterém byl vytvořen, ale znázornit data.

vhodný typ grAfu
nejdůležitější je zvolit formu grafu nejvhodnější 
pro daný účel. není např. vhodné vysvětlovat 
vývojové tendence na třech po sobě jdoucích 
koláčových grafech, k danému účelu lépe poslouží 
jeden sloupcový graf s poměrným dělením sloupců.

měřítko
je třeba zvolit vhodné měřítko — stanovit maxima
a minima. dobrým vodítkem pro jejich určení je 
interval, ve kterém se odehrávají podstatné změny, 
není nutné zobrazovat celé hodnoty v plném 
rozsahu.

3d	zobrazení	—	ne!
graf musí informace ukazovat nezkresleně — proto 
je zakázáno použití trojrozměrných (3d) grafů, 
které pro vytvoření iluze prostoru data viditelně 
deformují. dochází pak k optickým paradoxům, kdy 
fakticky vyšší hodnoty zaujímají menší plochu než 
hodnoty nižší.

zdroj dAt
Pro zachování důvěryhodnosti je nezbytné uvádět
v prezentaci zdroj dat. zdroj se umisťuje do zápatí
prezentace vpravo od čísla stránky. uvádějí se 
pouze externí zdroje, pokud je zdrojem dat vzP, pak 
se zdroj neuvádí.

sloupcový graf vertikální

Čárový graf

koláčový graf

sloupcový graf horizontální

grafický objekt

tabulka

Počty pojistných událostí
v členění dle typu pojistné
smlouvy v roce 2002

Návratnost investovaného kapitálu (v %)

Nákladové nejvýznamnější skupiny 
PZT na ZUM v roce 2002 (v mil. Kč)

Návratnost investovaného kapitálu (v %)

typ R

VZP ČR

ČNZP

vozp

zpš

2002   2003

návratnost investovaného 
kapitálu, před zdaněním (%)

provozní marže (%)

prostředky pro intenzivní
a invazivní kardiologii

kardiostimulátory, defibrilátory,
elektrody, chlopně

prostředky k laparoskopickým výkonům

komponenty pro náhrady
kyčelního kloubu

komponenty pro náhrady
kolenního kloubu

stomatologické výrobky

typ D typ O typ K
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1 496
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4.4 ukázky ŘeŠení gRafů

okres
celkem standardní péče intenzivní péče

počet lůžekpočet 
smluvních ZZ

České Budějovice

plzeň-město

liberec

Ústí nad labem

Pardubice
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C 
toto je slepý 
text, toto je 
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5. PRoPagaČní tiskoviny



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

1   znAčkA každý inzerát musí obsahovat značku vzP; 
modul [B] (kap. 1.7); velikost a umístění modulu 
jsou pevně stanoveny

2   titulek (heAdline) nejdůležitější textová část 
inzerátu; je vysázena verzálkami písmem Meta Pro 
black v bílé barvě a zarovnána vlevo

3   Box (suBheAdline) následuje za titulkem, nebo 
textem; je vysázen písmem Meta Pro book v bílé 
barvě a zarovnán vlevo

4   text (Body Copy) přináší podrobné informace; je 
vysázen na levý praporek písmem Meta Pro book 
v přiměřené textové velikosti; je vysázen do jednoho 
sloupce; důležité informace jsou zvýrazněny 
některým z vyznačovacích řezů písma (bold, 
Medium)

5   mezititulky a důležité informace jsou vysázeny 
písmem Meta Pro bold, při zachování stejné velikosti 
v celém rozsahu textu; odstavce jsou vzájemně 
odsazeny decentní mezerou, která dodá textu 
logickou strukturu

6   podvAl obsahuje vždy body text, odkaz a logo. je 
vysázen na levý praporek písmem Meta Pro book 
(text) a bold (odkaz)

propagační tiSkoviny

5.1 PRinciPy tiskové inzeRce

Net facearchicit assint volo commodi auta 
 res dolorro rehentem eosserchil inimil

ad ut fugiaes rera ditate nectis simus et remporem. Itatur as magnis ape 
moluptatium harunt hic tectore ped que sinulla seres con repere sinto doleste 
expel idem nis atisciasinus ium quas iliquiae pedis doluptatur sumquam, non 
et acepre molorep udistiunt quid ut moluptur sa nulliquos quat.
Agnisinis reicipsum, quam ad untur?

omnit iur, offiCAt emporep 
udAndAe si veliQuiAm eum 
experiB eAQuide resent

Spravujte svůj účet komfortně na moje.vzp.cz
volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

Ihiti coresse riorera dolorrum ant optatium 
natur suntur sequo molenisit mincid qui inveni 
core plaute pliqui alibus suscius

Ota voluptaquae repro blaccatiatem ra nobit odia vellitetu.
Qui blacim quiae velenet lab il maxim

volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

itiore nus sitium Cori 
dolum Qui rA Que pre

nus aborenimus dion peri cum eum quiae nonsedi tatiand 
  aeribus apieniet aliqui totatiat fugitatempe invellatem. Nam reres 

sequis suntem et vel maximus ea quia debis evel inus.
  ntis sa dolorum a volupta vid quis consequunt volorerum
  exerferistio offi  ctotas ulparum eturere eici delique int es etur as 

neseque nobit quam aliti reptae nam ilicimus nobit qui ut dit, 
offi  cium quam alitiorem asit, si amusapedi consere

  con reiur re verovidunt excearuptam de adis ium nus, offi  ciis corum 
qui velis ex et amusa si iur maxima aceperume quam eum volorem 
exceri offi  cimustis ut pore, as ant et quuntem volorem pedit

  aut labore eatem rerio. Enet, corum etus, eos di in reperehentis 
iduci andesti nctorernam desequia ipsandam, nis nihiliqui

nus aborenimus dion peri cum eum quiae nonsedi tatiand 
  aeribus apieniet aliqui totatiat fugitatempe invellatem. Nam reres 

sequis suntem et vel maximus ea quia debis evel inus.

textový inzerát

produktový inzerát

1

2

3

4

6

5



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP propagační tiSkoviny

1  znAčkA (kap. 1.7) výška 19 mm
2   titulek Meta Pro black, 36/42 bodů,  

max. 3 řádky, barva bílá
3   Box Meta Pro book, 15/17 bodů, barva bílá 
4  text Meta Pro book, 10/14 bodů, barva černá 
5  kontAkty Meta Pro book/bold, 12 bodů, barva černá
6   produktové logo se umisťuje vždy diagonálně proti 

značce vzP ve stejné proporční velikosti

Otatem quo ma sitiis eum necerov itatia 
optatem pelit sapis as dolupta

ectur apero consequi dit venimpor sit ma natur aperiorem et ullam ent renimet 
eum que erum aut et ad quo blab imus arciisi tatur, qui volupide reptae sae 
andi conemqui offictium suntibus coresequo eumquam enimo excea quatia 
delent omnimen ihillis net dolorem. et adis aruptaes et et officatet autes eos

více informací na www.vzp.cz/ockovani
volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

mA volestiBus 
inCtiBusAm ipsAn
diA pres

[SCHÉMa]

0 mm 15 mm

0 mm

15 mm

297 mm

170 mm

5.2  tisková inzeRce PRoduktová 
(na výŠku)

1

6
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3

4

5

15 mm

produktový inzerát



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP propagační tiSkoviny

v případě, kdy je kladen ještě větší důraz na reprezentativní 
styl a je prostor pro použítí celoplošné fotografie, je 
doporučeno použít layout imageové inzerce. texty a logo 
musí být vždy na fotografii dobře čitelné. je možné podle 
okolností zvolit pozitivní (červenou), nebo negativní (bílou) 
variantu loga. obrazový vizuál doplňuje grafický symbol 
odvozený ze značky vzP, který se vždy umisťuje na spad 
a v průhledném provedení.

1  modul [ B ] (kap. 1.7) výška 19 mm
2   titulek Meta Pro black, 36/42 bodů,  

max. 3 řádky, barva bílá
3  text Meta Pro book, 10/12 bodů, barva bílá 
4   Box Meta Pro book, 15/17 bodů, barva bílá
5   grAfiCký symBol barva bílá, 40% průhlednost, 

doporučené otočení 18°
6  kontAkty Meta Pro book/bold, 12 bodů, barva bílá

5.3  tisková inzeRce iMageová 
(na výŠku)

tur aut aut faceaqu iaecea num reptam 
 voluptatent faciis volorporro beriatur, es dolorrovita 
 volupta tibustia qui cum etur
 volupta tiorrum qui volorei umenis delecusam 
 avoluptatenis aut ma si od quo dolorpossed quidel 
 ea a nus prae volorero optior secus utatur nos

ecero odi assinventem aut etus sant dita 
doluptur icitiae conessum

oCCum in molo
videsto

volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz
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[SCHÉMa]

15 mm

15 mm
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imageový inzerát



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP propagační tiSkoviny

vyobrazené předlohy ukazují uspořádání základních
grafických prvků — značky (modul [ B ], kap. 1.7),  
boxu a typografického řešení titulku a textu.

volba obrazových motivů a jejich propojení s prvky
vizuální identity jsou ponechány rozvaze profesionálního
grafika.

mA volestiBus 
inCtiBusAm ipsAn
diA pres

ectur apero consequi dit venimpor sit ma natur aperiorem et ullam ent renimet eum que erum aut et ad quo 
blab imus arciisi tatur, qui volupide reptae sae andi conemqui offi  ctium suntibus coresequo eumquam enimo 
excea quatia delent omnimen ihillis net dolorem. et adis aruptaes et et offi  catet autes eos

Otatem quo ma sitiis eum necerov itatia 
optatem pelit sapis as dolupta

volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

Ihiti coresse riorera dolorrum ant optatium natur suntur sequo 
molenisit mincid qui inveni core plaute pliqui alibus suscius

Ota voluptaquae repro blaccatiatem ra nobit odia vellitetu.
Qui blacim quiae velenet lab il maxim

volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

itiore nus sitium Cori 
dolum Qui rA Que pre
nus aborenimus dion peri cum eum quiae nonsedi tatiand

  aeribus apieniet aliqui totatiat fugitatempe invellatem
  ntis sa dolorum a volupta vid quis consequunt volorerum
  exerferistio offi  ctotas ulparum eturere eici delique int es etur as
 con reiur re verovidunt excearuptam de adis ium nus

nus aborenimus dion peri cum eum quiae nonsedi tatiand
 aeribus apieniet aliqui totatiat fugitatempe invellatem
 sequis suntem et vel maximus ea quia debis

qui velis ex et amusa si iur maxima aceperume
 offi  cium quam alitiorem asit, si amusapedi consere

5.4  tisková inzeRce PRoduktová  
(na ŠíŘku)

textový inzerát

produktový inzerát



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP propagační tiSkoviny

vyobrazené předlohy ukazují uspořádání základních
grafických prvků — značky (modul [ B ], kap. 1.7),  
boxu a typografického řešení titulku a textu.

volba obrazových motivů a jejich propojení s prvky
vizuální identity jsou ponechány rozvaze profesionálního
grafika.

ectur apero consequi dit venimpor sit ma natur 
aperiorem et ullam ent renimet eum que erum aut et ad 
quo blab imus arciisi tatur, qui volupide reptae sae andi 
conemqui offi  ctium suntibus coresequo eumquam enimo 
excea quatia delent omnimen ihillis net dolorem

Otatem quo ma sitiis eum necerov itatia 
optatem pelit sapis as dolupta

mA volestiBus 
inCtiBusAm ipsAn
diA pres

volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

5.5  tisková inzeRce iMageová  
(na ŠíŘku)

imageový inzerát
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Černobílá inzerce zachovává všechny principy uvedené
v ukázkách barevné inzerce (kap. 5.1–5.5) s tím, že
jsou převedeny do černobílé podoby. 100% vzP červená
barva se převádí jako 100% černá. imageovou variantu 
inzerce se nedoporučuje převádět do černobílého 
provedení.

Otatem quo ma sitiis eum necerov itatia 
optatem pelit sapis as dolupta

ectur apero consequi dit venimpor sit ma natur aperiorem et ullam ent renimet 
eum que erum aut et ad quo blab imus arciisi tatur, qui volupide reptae sae 
andi conemqui offi  ctium suntibus coresequo eumquam enimo excea quatia 
delent omnimen ihillis net dolorem. et adis aruptaes et et offi  catet autes eos

mA volestiBus 
inCtiBusAm ipsAn
diA pres

Spravujte svůj účet komfortně na moje.vzp.cz
volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

mA volestiBus 
inCtiBusAm ipsAn
diA pres

ectur apero consequi dit venimpor sit ma natur aperiorem et ullam ent renimet eum que erum aut et ad quo 
blab imus arciisi tatur, qui volupide reptae sae andi conemqui offi  ctium suntibus coresequo eumquam enimo 
excea quatia delent omnimen ihillis net dolorem. et adis aruptaes et et offi  catet autes eos

Otatem quo ma sitiis eum necerov itatia 
optatem pelit sapis as dolupta

volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

Ihiti coresse riorera dolorrum ant optatium natur suntur sequo 
molenisit mincid qui inveni core plaute pliqui alibus suscius

Ota voluptaquae repro blaccatiatem ra nobit odia vellitetu.
Qui blacim quiae velenet lab il maxim

volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

itiore nus sitium Cori 
dolum Qui rA Que pre
nus aborenimus dion peri cum eum quiae nonsedi tatiand

  aeribus apieniet aliqui totatiat fugitatempe invellatem
  ntis sa dolorum a volupta vid quis consequunt volorerum
  exerferistio offi  ctotas ulparum eturere eici delique int es etur as
  con reiur re verovidunt excearuptam de adis ium nus

nus aborenimus dion peri cum eum quiae nonsedi tatiand
  aeribus apieniet aliqui totatiat fugitatempe invellatem
  sequis suntem et vel maximus ea quia debis

qui velis ex et amusa si iur maxima aceperume
  offi  cium quam alitiorem asit, si amusapedi consere

5.6  tisková inzeRce ČeRnobílé 
PRovedení
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5.7 Plakát a3

Otatem quo ma sitiis eum necerov itatia 
optatem pelit sapis as dolupta

ectur apero consequi dit venimpor sit ma natur aperiorem et ullam ent renimet 
eum que erum aut et ad quo blab imus arciisi tatur, qui volupide reptae sae 
andi conemqui offictium suntibus coresequo eumquam enimo excea quatia 
delent omnimen ihillis net dolorem. et adis aruptaes et et officatet autes eos

mA volestiBus 
inCtiBusAm ipsAn
diA pres

Spravujte svůj účet komfortně na moje.vzp.cz
volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

ectur apero consequi dit venimpor sit ma 
natur aperiorem et ullam ent renimet eum que 
erum aut et ad quo blab imus arciisi tatur, qui 
volupide reptae sae andi conemqui offictium 
suntibus coresequo eumquam enimo excea 
quatia delent omnimen ihillis net dolorem

Otatem quo ma sitiis eum necerov itatia 
optatem pelit sapis as dolupta

mA volestiBus 
inCtiBusAm ipsAn
diA pres

volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

stejné principy jako v tiskové inzerci fungují i pro
velkoplošnou reklamu.

vyobrazené předlohy ukazují uspořádání základních
grafických prvků — značky a dodatkového textu
(modul [ B ], kap. 1.7), červeného boxu
a typografického řešení titulku, případně podtitulku
a textu.

volba obrazových motivů a jejich propojení s prvky
vizuální identity jsou ponechány rozvaze profesionálního
grafika.

Produktový plakát a3imageový plakát a3
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5.8 bRožuRa a5

propagační tiSkoviny

Podnadpis

lorroriberum cusam ant faceperibus 
exerata spicimu scillora quiaspi sitame 
maximporum quas auta peribus quibus.

nAdpis může Být 
nA dvA řádky

Podnadpis

nAdpis může Být 
nA dvA řádky

vzhled obálek firemních publikací se řídí 
následujícími obecnými pravidly:

nAdpis
nadpis publikace je vysázen písmem Meta Pro black.
variabilně je možné využít verzi titulní strany 
s nadpisem ve fotce nebo nad ní.

Box (podnAdpis) 
box v barvě vzP červené je vysázený písmem  
Meta Pro book.

znAčkA
modul [ B ]
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Podnadpis

nAdpis může Být 
nA dvA řádky

Bus dolectatur,

nia aborit velis explite 
nderrum sae cus debit 
ma et nonsedit quos 
cusdae. et perit ullicium 
voluptio omniant vellam 
laborecuptas elit lam, 
serumenis parit voloris 
exped que el eaturen 
deseritis prere verum 
arionsequi alitis et ut explit 
ditiumquis debitatio.

Ovit ab ilignisit optasped et es et, ex et 
autes et derit quiaspe rovide laborro qui 
nimente mporrovid est alit alis vellor saped 
molor sa et as sam lant apelique re, nostis 
amusam, sinis aut est eaque vel ea adi 
dolorum harupti stibus, cusda pedictur 
rendam es ea velessundita nonesci 
psanducit minctiis dit ut magnimo distia 
sa velique mos doluptatet estio maximus 
andaersped quiam nobitatem assi to quos 
conem dolorepere quostibus della ius es 
everorio consed quo comnis peraessequi 
at alitaerci ommolute diat lam eum qui qui 
nest aut aut quia sitaspitatur similiate re es 
ex est et assequi to maximi

MezititULek

endicti dolorepre eos alitis aut lique et ari 
bearunt aut resedipsam, non poraturere 
velendis aut quiae. Iquia il il imusam et et 
ut dia volupiet eaque nis et quatur. abore 
se pa quo od es dendamus quiassimposa 
debis quam adi ipsam fugiatur architam 
reperch iliquam experspero conecaesed.

Isciae ssitae con reria sitiusam quidunt 
maximet magnation poribust aut omnis 
et expelicimus eliquis reptias vollaborro 
conserio quatur sus eris dollaudi ut 
fuga. Feri quas vit etur sanimi, seque et 
et porepero offici conserem ipiendit et 
voluptistin et offictur rero cusdae int eicia 
doluptur,ptur aut ut experovidit volupti 
asperro eicaborepuda evelendunt apiet 
modigen ducienisto vit sani doluptam.

2 www.vzp.cz

5.8 bRožuRa a5

propagační tiSkoviny

1  modul [ B ] (kap. 1.7) výška 12 mm
2  nAdpis Meta Pro black, 26/30 bodů
3  podnAdpis Meta Pro book, 15/17 bodů 
4  perex Meta Pro book, 14/16 bodů
5  text Meta Pro book, 9/11 bodů
6   grAfiCký symBol barva černá, 10% průhlednost, 

doporučené otočení 18°

[SCHÉMa]

148 mm

210 mm

0 mm

0 mm

13 mm

13 mm

30 mm

1

2

3

4

6

5

titulní strana vnitřní strana



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

víCe informACí:
informační centrum vzP ČR  |  orlická 4/2020, 
130 00 Praha 3  |  infolinka: 952 222 222  |  e-mail: info@vzp.cz  
www.vzp.cz

MezititULek

  Ovit ab ilignisit optasped et es et, ex et autes et derit 
quiaspe rovide laborro qui nimente mporrovid est alit 
alis vellor saped molor sa et as sam lant apelique 

  Nostis amusam, sinis aut est eaque vel ea adi 
dolorum harupti stibus, cusda pedictur rendam es 
ea velessundita nonesci psanducit minctiis dit ut 
magnimo distia sa velique mos doluptatet estio 
maximus andaersped quiam nobitatem assi to quos 
conem dolorepere quostibus 

  Della ius es everorio consed quo comnis peraessequi 
at alitaerci ommolute diat lam eum qui qui nest aut 
aut quia sitaspitatur similiate re es ex est et assequi 
to maximi

  Imusam et et ut dia volupiet eaque nis et quatur. 
abore se pa quo od es dendamus quiassimposa debis 
quam adi ipsam fugiatur architam reperch iliquam 
experspero conecaesed.

  Isciae ssitae con reria sitiusam quidunt maximet 
magnation poribust aut omnis et expelicimus eliquis 
reptias vollaborro conserio quatur sus eris dollaudi.

zP-l/3/2015

Podnadpis

lorroriberum cusam ant faceperibus exerata 
spicimu scillora quiaspi sitame maximporum 
quas auta peribus quibus.

nAdpis 
může Být 
nA tři řádky

víCe informACí:
informační centrum vzP ČR  |  orlická 4/2020, 
130 00 Praha 3  |  infolinka: 952 222 222  |  e-mail: info@vzp.cz  
www.vzp.cz

zP-l/3/2015

Podnadpis

nAdpis 
může Být 
nA tři řádky

MezititULek

  Ovit ab ilignisit optasped et es et, ex et autes et derit 
quiaspe rovide laborro qui nimente mporrovid est alit 
alis vellor saped molor sa et as sam lant apelique 

  Nostis amusam, sinis aut est eaque vel ea adi 
dolorum harupti stibus, cusda pedictur rendam es 
ea velessundita nonesci psanducit minctiis dit ut 
magnimo distia sa velique mos doluptatet estio 
maximus andaersped quiam nobitatem assi to quos 
conem dolorepere quostibus 

  Della ius es everorio consed quo comnis peraessequi 
at alitaerci ommolute diat lam eum qui qui nest aut 
aut quia sitaspitatur similiate re es ex est et assequi 
to maximi

  Imusam et et ut dia volupiet eaque nis et quatur. 
abore se pa quo od es dendamus quiassimposa debis 
quam adi ipsam fugiatur architam reperch iliquam 
experspero conecaesed.

  Isciae ssitae con reria sitiusam quidunt maximet 
magnation poribust aut omnis et expelicimus eliquis 
reptias vollaborro conserio quatur sus eris dollaudi.

5.9 leták dl

propagační tiSkoviny

vzhled obálek firemních letáků se řídí následujícími 
obecnými pravidly:

nAdpis
nadpis publikace je vysázen písmem Meta Pro black.
variabilně je možné využít verzi titulní strany 
s nadpisem ve fotce nebo nad ní.

Box (podnAdpis) 
box v barvě vzP červené je vysázený písmem  
Meta Pro book.

znAčkA
modul [ B ]



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

0 mm

0 mm

210 mm

5.9 leták dl

propagační tiSkoviny

víCe informACí:
informační centrum vzP ČR  |  orlická 4/2020, 
130 00 Praha 3  |  infolinka: 952 222 222  |  e-mail: info@vzp.cz  
www.vzp.cz

zP-l/3/2015

Podnadpis

nAdpis 
může Být 
nA tři řádky

MezititULek

  Ovit ab ilignisit optasped et es et, ex et autes et derit 
quiaspe rovide laborro qui nimente mporrovid est alit 
alis vellor saped molor sa et as sam lant apelique 

  Nostis amusam, sinis aut est eaque vel ea adi 
dolorum harupti stibus, cusda pedictur rendam es 
ea velessundita nonesci psanducit minctiis dit ut 
magnimo distia sa velique mos doluptatet estio 
maximus andaersped quiam nobitatem assi to quos 
conem dolorepere quostibus 

  Della ius es everorio consed quo comnis peraessequi 
at alitaerci ommolute diat lam eum qui qui nest aut 
aut quia sitaspitatur similiate re es ex est et assequi 
to maximi

  Imusam et et ut dia volupiet eaque nis et quatur. 
abore se pa quo od es dendamus quiassimposa debis 
quam adi ipsam fugiatur architam reperch iliquam 
experspero conecaesed.

  Isciae ssitae con reria sitiusam quidunt maximet 
magnation poribust aut omnis et expelicimus eliquis 
reptias vollaborro conserio quatur sus eris dollaudi.

1  modul [ B ] (kap. 1.7) výška 12 mm
2  nAdpis Meta Pro black, 26/30 bodů
3  podnAdpis Meta Pro book, 15/17 bodů 
4  text Meta Pro book, 9/11 bodů
5   grAfiCký symBol barva černá, 10% průhlednost, 

doporučené otočení 18°

[SCHÉMa]

možnosti skladu

99 mm 297 mm

25 mm

13 mm

13 mm

1

2

3

4

5
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BArevnost
v letácích je možné pracovat s dodatkovými barvami 
(kap. 1.9 a 1.10).

5.9 leták dl

propagační tiSkoviny

JStE LÉKaŘ NEBo ZDraVotNÍK?

Hledáte změnu? Máte odborné zdravotnické 
vzdělání?

Nebaví vás dlouhé noční služby? 

Chcete držet krok s nejmodernějšími 
medicínskými postupy a trendy?

www.zdravakariera.cz

aktuální nabídku volných m
íst naleznete na w

w
w
.zdravakariera.cz

i ve vaŠeM
 Reg

io
n

u
 M

ů
žete d

át své kaRiéŘe zd
Ravý sM

ĚR!

Praha

Plzeň

karlovy vary

liberec

Pardubice

brno

o
lom

ouc

o
strava

zlín

h
radec 

králové

jihlava

České 
budějovice

Ú
stí 

nad labem

Dejte své kariéře zdravý směr...

zdrAvá kAriérA 
ve vzp

víCe informACí:
informační centrum vzP ČR  |  orlická 4/2020, 
130 00 Praha 3  |  infolinka: 952 222 222  |  e-mail: info@vzp.cz  
www.vzp.cz

zP-l/3/2015

vĚdĚLi JSte, Že:

  hledáme zaměstnance se zdravotnickým 
vzděláním na různé pozice

  nabízíme pracovní příležitosti pro lékaře, 
zdravotní sestry, farmakology a další

 umožňujeme práci i na zkrácený úvazek
  nabízíme nadstandardní systém 

odborného vzdělávání
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stejné principy jako v tiskové inzerci fungují i pro 
velkoplošnou reklamu.

vyobrazená předloha ukazuje uspořádání základních 
grafických prvků — značky (modul [ B ], kap. 1.7), boxu 
a typografického řešení titulku.

volba obrazových motivů a jejich propojení s prvky 
vizuální identity jsou ponechány rozvaze profesionálního 
grafika.

kluB pevného zdrAví vzp čr

Finanční příspěvky a slevy pro všechny pojištěnce

www.klubpevnehozdravi.cz

5.10 billboaRd PRoduktový
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5.10 billboaRd PRoduktový

[SCHÉMa]

1  modul [ B ] (kap. 1.7) doporučená výška 300 mm
2   produktové logo se umisťuje vždy diagonálně 

proti značce vzP ve stejné proporční velikosti
3  titulek Meta Pro black, 600 bodů,  

 max. 2 řádky, barva bílá
4   Box Meta Pro book, 300 bodů, barva bílá
5  odkAz Meta Pro bold, 300 bodů, barva černá

kluB pevného zdrAví vzp čr

Finanční příspěvky a slevy pro všechny pojištěnce

www.klubpevnehozdravi.cz

0 mm

0 mm

170

250

300

 1

 3

 2

 4

bb 5100 × 2400



6. PRezentaČní MateRiály
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promostolek 

židle

židle

stojánek  
na dl materiály

vlajka

Promostolek je používán na menší indoor i outdoor akce.  
k promostolku náleží vždy dvě židličky, vlajka a dl 
stojánek. 

prezentační MateriÁLy

6.1 PRoMostolek
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korporátní promostolek produktový promostolek 

prezentační MateriÁLy

6.1 PRoMostolek

dle zaměření akce se volí vizuální podoba promostolku. 
Přípustné jsou dvě varianty – korporátní a produktová. 
 

topper
obsahuje modul [ A ] v červeném poli.  

front pAnel
korporátní variantu promostolku tvoří červená plocha 
a znAčkA vzp. Produktovou variantu tvoří klíčový vizuál 
volený v souladu se zaměřením akce a značka  
modul [ B ].
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stojánek
Používá se pro vystavení dl materiálů. není přípustné,  
aby byly tištěné materiály volně loženy na promostolku.  

vlAjkA
obsahuje modul [ A ] na červeném pozadí.  

prezentační MateriÁLy

6.2 stojánek a vlajka



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

Pro prezentaci na větších akcích nůžkový stan o rozměru 
3 × 3 metry. dle zaměření akce se volí vizuální podoba 
stanu. Přípustné jsou dvě varianty – korporátní 
a produktová. 

Pokud to dovoluje prostor, umísťujeme dva tyto stany 
vedle sebe. První část slouží k setkávaní s klienty a druhá 
jako dětský koutek anebo odpočinková zóna pro čekající 
klienty. 

prezentační MateriÁLy

6.3 stan

www.vzp.cz

www.klubpevnehozdravi.cz www.vzp.cz

vlajka

vlajka

rollup

sedací vak

tv

poster

stojan

stojan

sezení

sezení

poster

sedací vak

dvojitý stan

stan

tv



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

vizuální pojetí promomateriálů ve stanu podléhá 
aplikovanému motivu (korporátní/produktová varianta).

rollup
velikost 1000 × 2000 mm.  

poster
Pro umístění pod televizi. doporučuje se aplikace na 
pevný pevný podklad (např. kappa deska). jeho velikost 
určuje výška stojanu pod televizí. 

stojAn
je určen pro propagační materiály formátu a5. 

sedACí vAk
v korporátní červené barvě, případně doplněný o značku 
(triangl).

sezení
tvoří tři křesílka a stoleček v barevné kombinaci bílé  
a korporátní červené barvy.

prezentační MateriÁLy

6.4  RolluP, PosteR Pod tv, 
stojan, sezení a sedací vak

rollup

sedací vak

poster

stojan

sezení
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Reklamní stěna a pult je určen pro prezentaci na indoor  
i outdoor promoakcích. 

design je volen vždy v závislosti na typu promoakce.

prezentační MateriÁLy

6.5 ReklaMní stĚna 

korporátní varianta produktová varianta
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jmenovka respektuje korporátní layout. Pro její přípravu 
se používá šablona formátu a6. 

Po vytištění je umístěna v plastovém stojanu na pracovní 
desce stolu.

prezentační MateriÁLy

6.6 jMenovka

náhled šablony

JMÉno pŘíJMení 
pozice

jmenovka ve stojanu

JMÉno pŘíJMení 
pozice
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Pro branding klientských pracovišť lze použít jak 
celoplošný polep, tak řezanou grafiku. Řezaná grafika 
musí svým sdělením navázat na činnost vzP. vysázena je 
korporátním fontem a použity jsou korporátní barvy nebo 
bílá barva. 

sezónní kampaně jsou komunikovány v závěsném 
kliprámu.  

1  grAfiCký symBol barva bílá, transparentní fólie
2   produktové logo A odkAz barva bílá, plná fólie

poznámkA: Modrá ve vizualizaci prezentuje skleněnou 
výplň. Řezaná grafika je tak umístěna přímo na skle  
bez jakéhokoli barevného podkladu.

prezentační MateriÁLy

6.7 výlohy

Lorem ipsum
Lorem ipsum 

Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum

tel.: XXX XXX XXX
fax.: XXX XXX XXX

www.klubpevnehozdravi.cz

Lorem ipsum
Lorem ipsum 

Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum

tel.: XXX XXX XXX
fax.: XXX XXX XXX

www.klubpevnehozdravi.cz

Otatem quo ma sitiis eum necerov itatia 
optatem pelit sapis as dolupta

ectur apero consequi dit venimpor sit ma natur aperiorem et ullam ent renimet 
eum que erum aut et ad quo blab imus arciisi tatur, qui volupide reptae sae 
andi conemqui offictium suntibus coresequo eumquam enimo excea quatia 
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7.  oRientaČní systéM 
a znaČení budov



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

7.1 ZNAČENÍ NA BUDOVÁCH

ORIENTAČNÍ SYSTÉM A OZNAČENÍ BUDOV

Tři varianty značení na budovách: 
 
[ 1 ] značka
[ 2 ] značka s dodatkovým textem vzp
[ 3 ] značka s dodatkovým textem všeobecná zdravotní
 pojišťovna

POUŽITÍ
Používá se ke značení fasád a střech objektů, které se
uplatňují v dálkových pohledech; prosvětlené prostorové
značení se používá ve variantě nástěnné [ 2 ] nebo volné
(nad střechou) [ 1 ] a [ 3 ].

VÝROBA
Značka je provedena z průsvitných plastů s neonovým
podsvícením, alternativně led.
Dodatkový text je proveden prosvětleným písmem
tvarově odpovídajícím písmu MetaPro Black (verzálky).
Písmena mají pevné bočnice v barvě, přední strana je
z průsvitného plastu.

POZNÁMKA: Rozměry jsou stanoveny poměrově.

Finální řešení je dáno návrhem architekta podle
konkrétních podmínek.

[ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]
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7.1 ZNAČENÍ NA BUDOVÁCH

ORIENTAČNÍ SYSTÉM A OZNAČENÍ BUDOV

[ 1 ]   proporční vztahy mezi značkou (trianglem)
a dodatkovým textem a jejich uspořádání

[ 2 ]  ve všech třech variantách značení budov platí stejné 
vztahy pro výpočet hloubkového rozměru
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 X

X

 X

 X
 X

X
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 X

 X

 X
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[  ]

X

 X

 X

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
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Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

7.2 výstRČ

orientační SyStÉM a označení BUdov

výstrč je tvořena prosvětlenou prostorovou značkou
umístěnou na neprůsvitném podkladu ve tvaru značky.
výstrč je upevněná na povrchově upraveném hliníkovém
profilu kolmo na zeď. je oboustranná.

použití
Používá se ke značení fasád objektů a uplatňuje  
se v bočních pohledech.

výroBA
značka je provedena z průsvitných plastů s neonovým
podsvícením (alternativně led).
podklad je proveden z bílého neprůsvitného plastu.

poznámkA: Rozměry jsou stanoveny poměrově.

finální řešení je dáno návrhem architekta podle
konkrétních podmínek.



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP orientační SyStÉM a označení BUdov

výstrč je tvořena prosvětlenou prostorovou značkou
umístěnou na neprůsvitném podkladu ve tvaru značky.
výstrč je upevněná na povrchově upraveném hliníkovém
profilu kolmo na zeď. je oboustranná.

použití
Používá se ke značení fasád objektů a uplatňuje  
se v bočních pohledech.

výroBA
značka je provedena z průsvitných plastů s neonovým
podsvícením (alternativně led).
podklad je proveden z bílého neprůsvitného plastu.

poznámkA: Rozměry jsou stanoveny poměrově.

finální řešení je dáno návrhem architekta podle
konkrétních podmínek.

podsvícená značka

x 0,25 x 0,25–0,5 x

neprůsvitný podklad výstrč z profilu

prostor pro 
umístění podsvětlení

7.2 výstRČ
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7.3 silniČní znaČení

orientační SyStÉM a označení BUdov

použití
slouží ke značení příjezdových cest k areálům a jako
směrové značení v terénu.
Používá se výhradně dopravní značka typ is 5 podle
vyhlášky č. 30/2001 sb.

výroBA
Provedení je možné ve dvou variantách: plechové
s ohybem nebo s hliníkovým rámečkem. v obou
variantách je použita reflexní fólie.
Rozměry jsou stanoveny pro dva formáty (7.4 schéma).
Použití silničního značení je podmíněno souhlasným
stanoviskem orgánů státní správy a majitele komunikace.

poznámkA: finální řešení je dáno návrhem architekta 
podle konkrétních podmínek.
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[ 1 ]

1370/700

330/200

x x x

x

x
[ 2 ]

7.3 silniČní znaČení

[SCHÉMa]

[ 1 ] doprAvní znAčkA typ is 5
 1  znAčkA základní barevné provedení (kap. 1.3)
 2  text Meta Pro black/book, prostrkání 0,030 em,
 verzálky, vertikální zarovnání na střed pole, barva černá
[	2	]	min.	vzdálenost značky a textu od kraje cedule
je dána ochrannou zónou x (kap. 1.8)



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

7.4 TOTEM PŘED BUDOVOU

ORIENTAČNÍ SYSTÉM A OZNAČENÍ BUDOV

Totem je složen ze dvou částí — horní tabule se značkou
a dodatkovým textem a spodní tabule s označením
organizační jednotky a kontaktními údaji. 
 
POUŽITÍ 
Používá se k označení vstupu do objektů tam, kde není
možné nebo vhodné použít ceduli u vchodu (kap. 7.5).
 
VÝROBA
Konstrukce je z ocelového profilu, povrch horní tabule
je nastříkán barvou v odstínu RAL 9010 (bílá). Značka,
dodatkový text a ostatní informace jsou gravírovány
a probarveny.
 
POZNÁMKY:
Rozměry jednotlivých částí mobiliáře jsou stanoveny.
Rozměry grafických prvků jsou pouze doporučené,  
lze je upravovat s ohledem na finální řešení.
 
Finální řešení je dáno návrhem architekta podle
konkrétních podmínek.

REGIONÁLNÍ POBOČKA 
PRAHA 
 
Na Perštýně 6 
110 00 Praha 1 
 
telefon: 952 222 222
e-mail: info@vzp.cz

www.vzp.cz

KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ 
POBOČKA 
 
Sokolovská 662/136b
180 00 Praha 8
 
telefon: 952 222 222
e-mail: info@vzp.cz

www.vzp.cz



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP ORIENTAČNÍ SYSTÉM A OZNAČENÍ BUDOV

 1 HORNÍ TABULE čtverec 700 × 700 mm
 2 SPODNÍ TABULE 700 × 1400 mm
 
Text na spodní tabuli je zarovnaný vlevo.
 3 MODUL [ E ] (kap. 1.7) výška 400 mm
 4 NÁZEV PRACOVIŠTĚ Meta Pro Black, 114/141 bodů,
 verzálky, barva černá
 LOKACE PRACOVIŠTĚ Meta Pro Medium, 114/141 bodů,
 verzálky, barva černá
 6 ADRESA A KONTAKTY Meta Pro Medium/Black,  
 100/127 bodů, barva černá

[SCHÉMA]

700 92 92

700

92

92

2000

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

X — ochranná zóna

REGIONÁLNÍ POBOČKA 
PRAHA 
 
Na Perštýně 6 
110 00 Praha 1 
 
telefon: 952 222 222
e-mail: info@vzp.cz

www.vzp.cz

KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ 
POBOČKA 
 
Sokolovská 662/136b
180 00 Praha 8
 
telefon: 952 222 222
e-mail: info@vzp.cz

www.vzp.cz

7.4 TOTEM PŘED BUDOVOU
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7.5 CEDULE U VCHODU

ORIENTAČNÍ SYSTÉM A OZNAČENÍ BUDOV

POUŽITÍ
Používá se k označení vstupu do objektů.
 
VÝROBA
Tabulky jsou z eloxovaného hliníku, horní část je
nastříkána barvou v odstínu RAL 9010 (bílá). Značka,
dodatkový text a ostatní informace jsou gravírovány
a probarveny.
 
POZNÁMKY: Rozměry jednotlivých částí mobiliáře
jsou stanoveny. Rozměry grafických prvků jsou pouze
doporučené, lze je upravovat s ohledem na finální řešení.

Finální řešení je dáno návrhem architekta podle
konkrétních podmínek.

REGIONÁLNÍ POBOČKA 
PRAHA 
 
Na Perštýně 6
110 00 Praha 1 
 
telefon: 952 222 222
e-mail: info@vzp.cz
 
www.vzp.cz

KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ 
POBOČKA 
 
Sokolovská 662/136b
18000 Praha 8

telefon: 952 222 222
e-mail: info@vzp.cz
 
www.vzp.cz

KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ 2 
POBOČKA 
 
I. Olbrachta 47
25001 Brandýs nad Labem

telefon: 952 222 222
e-mail: info@vzp.cz
 
www.vzp.cz
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REGIONÁLNÍ POBOČKA 
PRAHA 
 
Na Perštýně 6
110 00 Praha 1 
 
telefon: 952 222 222
e-mail: info@vzp.cz
 
www.vzp.cz

ORIENTAČNÍ SYSTÉM A OZNAČENÍ BUDOV

 1 MODUL [ E ] (kap. 1.7) výška 292 mm
 
Text na spodní tabulce je zarovnaný vlevo.
 2 NÁZEV PRACOVIŠTĚ Meta Pro Black, 96/130 bodů,
 verzálky, barva černá
 LOKACE PRACOVIŠTĚ Meta Pro Medium,  
 96/130 bodů, verzálky, barva černá
 3 ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Meta Pro Medium/Black,
 85/108 bodů, barva černá

52 52

400

52

52

800

X — ochranná zóna

X

 1 

 2 

 3 

[SCHÉMA]

7.5 CEDULE U VCHODU
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7.6 infoRMaČní systéM u vchodu

orientační SyStÉM a označení BUdov

pŘízeMí

informace 1

Podatelna 2–8

Pokladna 9

vrátnice 10

výtah

Reklamace 101–105

Účtárna 106

sekretariát 107–113

114

výtah

oddělení cestovního pojištění

1. patro

regionální poBočkA 
PRaha

použití
Používá se u vstupu do objektů pro označení uspořádání
pracoviště.

rozměry
výškové rozměry modulů jsou přesně definovány, šířkový
rozměr lze stanovit dle potřeby.

výroBA
Používá se výhradně skladebný systém z hliníkových
lamel (např. seberg) s volitelnou povrchovou úpravou.
lamely jsou z eloxovaného hliníku, horní lamela a lamely
s označením podlaží jsou nastříkány barvou v odstínu
Ral 9010 (bílá). značka, umístěná v horní lamele, je
gravírována a probarvena. Písmo na lamelách je lepené.

poznámky: Rozměry grafických prvků jsou pouze
doporučené, lze je upravovat s ohledem na finální řešení.

finální řešení je dáno návrhem architekta podle
konkrétních podmínek.



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP orientační SyStÉM a označení BUdov [SCHÉMa]

pŘízeMí

informace 1

Podatelna 2–8

Pokladna 9

vrátnice 10

výtah

Reklamace 101–105

Účtárna 106

sekretariát 107–113

114

výtah

oddělení cestovního pojištění

1. patro

regionální poBočkA 
PRaha

rozměr dle potřeby

22

609036

min. 10

 1  2 

 3  4 

 4  6  7  8 

22

22

80

60

40

40

40

40

40

36

7.6 infoRMaČní systéM u vchodu

 1 znAčkA základní barevné provedení (kap. 1.3),
 výška 36 mm
 2 název prACoviště Meta Pro black, 48/60 bodů,
 verzálky, zarovnání vpravo, barva černá
 lokACe prACoviště Meta Pro book, 48/60 bodů,
 verzálky, zarovnání vpravo, barva černá
 3 podlAží Meta Pro bold, 60 bodů, verzálky,  
 zarovnání vlevo, barva vzp červená
 4 znAčení — název místnosti Meta Pro Medium,
 48 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 5 znAčení — číslo místnosti Meta Pro bold, 48 bodů,
 zarovnání vpravo, barva černá
 6 znAčení — šipkA barva černá, zarovnání na střed
 
 7 povrChová ÚprAvA bílý lak
 8 povrChová ÚprAvA elox
 
poznámkA: velikosti písma jsou pouze doporučené.
 
text je horizontálně zarovnaný na střed lamel.
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7.7  infoRMaČní systéM  
na Podlaží

orientační SyStÉM a označení BUdov

použití
Používá se u vstupu na podlaží k označení jeho
uspořádání.
 
rozměry
výškové rozměry modulů jsou přesně definovány, šířkový
rozměr lze stanovit dle potřeby.
 
výroBA
Používá se výhradně skladebný systém z hliníkových
lamel (např. seberg) s volitelnou povrchovou úpravou.
lamely jsou z eloxovaného hliníku, horní lamela a lamela
s označením podlaží jsou nastříkány barvou v odstínu
Ral 9010 (bílá). značka, umístěná v horní lamele, je
gravírována a probarvena. Písmo na lamelách je lepené.
 
poznámky: Rozměry grafických prvků jsou pouze
doporučené, lze je upravovat s ohledem na finální řešení.
 
finální řešení je dáno návrhem architekta podle
konkrétních podmínek.

pŘízeMí

informace

Podatelna

Pokladna

vrátnice

výtah

1

2–8

9

10

regionální poBočkA 
PRaha

pŘízeMí

informace

Podatelna

Pokladna

vrátnice

výtah

1

2–8

9

10

tabulka bez názvu pracoviště tabulka s názvem pracoviště
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pŘízeMí

informace

Pokladna

informace

vrátnice

výtah

1

2–8

9

10

regionální poBočkA 
PRaha

[SCHÉMa]

rozměr dle potřeby

22

 1  2 

 3  4 

 4  6  7  8 

22

22

80

60
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36

609036

min. 10

 1 znAčkA záklAdní BArevné provedení (kap. 1.3),  
 výška 36 mm
 2 název prACoviště Meta Pro black, 48/60 bodů,
 zarovnání vpravo, verzálky, barva černá
 lokACe prACoviště Meta Pro book, 48/60 bodů,
 verzálky, zarovnání vpravo, barva černá
 3 podlAží Meta Pro bold, 60 bodů, verzálky,  
 zarovnání vlevo, barva vzp červená
 4 znAčení — název místnosti Meta Pro Medium,
 48 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 5 znAčení — číslo Meta Pro bold, 48 bodů,  
 zarovnání vpravo, barva černá
 6 znAčení — šipkA barva černá, zarovnání na střed

 7 povrChová ÚprAvA bílý lak
 8 povrChová ÚprAvA elox

poznámkA: velikosti písma jsou pouze doporučené.

text je horizontálně zarovnaný na střed lamel.

7.7  infoRMaČní systéM 
na Podlaží



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

7.8 oznaČení dveŘí

oBCHodní oddĚLení

ÚčtÁrna

ÚdrŽBa

123 123

567

jAnA svoBodová

dAvid zlAtý

petr sChopný

monikA nováková

zástupce vedoucího oddělení

vedoucí účetní

asistent zástupce vedoucího oddělení

mzdová účetní

regionální poBočkA 
PRaha

tabulka bez subjektu

tabulka se subjektem

tabulka bez subjektu

použití
Používá se na stěně vedle dveřního otvoru, vždy na
straně kliky.

rozměry
výškové rozměry modulů jsou přesně definovány, šířkový
rozměr lze stanovit dle potřeby.

výroBA
Používá se výhradně skladebný systém z hliníkových
lamel (např. seberg) s volitelnou povrchovou úpravou.
lamely jsou z eloxovaného hliníku, horní lamela a lamela
s označením místnosti jsou nastříkány barvou v odstínu
ral 9010 (bílá). značka, umístěná v horní lamele, je
gravírována a probarvena. Písmo na lamelách je lepené.

poznámky: Rozměry grafických prvků jsou pouze
doporučené, lze je upravovat s ohledem na finální řešení.

finální řešení je dáno návrhem architekta podle
konkrétních podmínek.

orientační SyStÉM a označení BUdov
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ÚčtÁrna

123

dAvid zlAtý

monikA nováková

vedoucí účetní

mzdová účetní

regionální poBočkA 
PRaha

[SCHÉMa]

 1 znAčkA záklAdní BArevné provedení (kap. 1.3),  
 výška 36 mm
 2 název prACoviště Meta Pro black, 48/60 bodů,
 zarovnání vpravo, verzálky, barva černá
 lokACe prACoviště Meta Pro book, 48/60 bodů,
 verzálky, zarovnání vpravo, barva černá
 3 podlAží Meta Pro bold, 60 bodů, verzálky,  
 zarovnání vlevo, barva vzp červená
 4 znAčení — název místnosti Meta Pro Medium,
 48 bodů, zarovnání vlevo, barva černá
 5 znAčení — číslo Meta Pro bold, 48 bodů,  
 zarovnání vpravo, barva černá
 6 znAčení — šipkA barva černá, zarovnání na střed
 (kap. 8.10)

 7 povrChová ÚprAvA bílý lak
 8 povrChová ÚprAvA elox

poznámkA: velikosti písma jsou pouze doporučené.

text je horizontálně zarovnaný na střed lamel.

rozměr dle potřeby
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orientační SyStÉM a označení BUdov

7.8 oznaČení dveŘí



8. znaČení vozidel
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použití
Používá se k označení všech osobních automobilů  
v majetku vzP.

výroBA
Polep samolepicí fólií s dlouhou životností. barevnost
je dána možnostmi škály použitého typu fólie tak, aby
co nejvíce odpovídala stanoveným barvám dle škály
Pantone®.

8.1 osobní vozidla



Manuál jednotného vizuálního stylu VZP

8.2 užitková vozidla

značení vozideL

použití
Používá se k označení všech užitkových automobilů  
v majetku vzP.

výroBA
Polep samolepicí fólií s dlouhou životností. barevnost
je dána možnostmi škály použitého typu fólie tak, aby
co nejvíce odpovídala stanoveným barvám dle škály
Pantone®.
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9.1 web vzP

on-Line
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9.2 web Moje.vzP

on-Line
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9.3 web – style guide

1  BArvy

2   typogrAfie 

3  formulářové pole 

4   tlAčítkA

 1 

 3 

 2 

 4 
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9.4 on-line banneRy

on-line bannery vzP se řídí základními pravidly užití loga 
vzP, jeho ochranné zóny, správné barevnosti a fontu.  

vzhled produktových bannerů by měl vycházet z tištené 
verze konkrétní kampaně.

více se dozvíte na: moje.vzp.cz

s námi máte nejBlíž 
k informACím o svém 
zdrAvotním pojištění

s námi máte nejBlíž 
k oChrAně dětí proti žloutenCe

využijte příspvku až 850 kč 
na očkování proti žloutence typu a

banner 631 × 400 px

banner 1160 × 290 px
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9.5 diRect Mail

základní nástroj přímého marketingu. 

Maximální šířka reklamního direct mailu je 700 px 
při rozlišení 72 dPi.

VZP MYSLÍ 
I NA NEJMENŠÍ

Přijďte si na pobočku pro dárek 
vašemu miminku

Dárkový balíček obdrží každé miminko zaregistrované po narození k VZP. 
Získáte ho na každé z více než 180 poboček VZP po celé ČR. 
Více informací o benefi tech pro rodiny s dětmi naleznete 
na webových stránkách Klubu pevného zdraví. 

Volejte 952 222 222 | Navš� vte www.vzp.cz | www.klubpevnehozdravi.cz

VÍCE INFORMACÍ
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9.5 diRect Mail

VZP MYSLÍ 
I NA NEJMENŠÍ

Přijďte si na pobočku pro dárek 
vašemu miminku

Dárkový balíček obdrží každé miminko zaregistrované po narození k VZP. 
Získáte ho na každé z více než 180 poboček VZP po celé ČR. 
Více informací o benefi tech pro rodiny s dětmi naleznete 
na webových stránkách Klubu pevného zdraví. 

Volejte 952 222 222 | Navš� vte www.vzp.cz | www.klubpevnehozdravi.cz

VÍCE INFORMACÍ

0 px 700 px

0 px

85

335

1

2

3

4

5

1  modul [ B ] (kap. 1.7) výška 45 px
2 1  titulek (heAdline) font calibri bold, 42 bodů, 

verzálky, barva vzP červená, nebo bílá
3 1  podtitulek (suBheAdline) následuje za titulkem; 

je vysázen písmem calibri bold, 20 bodů, barva bílá
4 1  text je vysázen písmem calibri Regular, 14 bodů, 

barva černá
5 1  kontAktní ÚdAje calibri bold, 12 bodů, barva 

šedá

[SCHÉMa]
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9.6 notifikaČní e-Mail

Dobrý den, zasíláme vám Denní přehled zpráv za zastupované partnery v aplikaci VZP Point 
za den 25. 1. 2018

S pozdravem tým e-VZP

Tento e-mail obsahuje informace o doručených zprávách do sekce Schránka v aplikaci VZP Point.

Protokol o uznaných a odmítnutých registracích Stáhnout přílohu (15kB)

Oznámení o zpracování dávek výkonů Stáhnout přílohu (25kB)

Protokol o uznaných a odmítnutých registracích Stáhnout přílohu (15kB)

Oznámení o zpracování dávek výkonů Stáhnout přílohu (25kB)

Protokol o uznaných a odmítnutých registracích Stáhnout přílohu (15kB)

© 2018 VZP ČR Všechna práva vyhrazena | odhlásit odběr Denního přehledu | infolinka: 952 222 222 | E-mail: ekk@vzp.cz

MUDr. Doležel Tomáš, PL pro dospělé (IČO: 16572742, IČZ: 271140000)

MUDr. Zdeněk Hospodka, PL pro dospělé (IČO: 23572742, IČZ: 272250000)

Dobrý den,

na základě vaší žádos�  ze dne 2. 4. 2018 bylo rozhodnuto, že váš požadavek je akceptován ze strany VZP ČR. 
V příloze naleznete protokol s vyjádřením VZP ČR.

S pozdravem
Kamil Hnízdo, specialista odboru UGHT

Denní přehled zpráv

0 px 700 px

0 px

165

230

350

1

2

3

4

5

6

1  modul [ B ] (kap. 1.7) výška 45 px
2 1  titulek (heAdline) font calibri bold, 42 bodů, 

verzálky, barva vzP červená, nebo bílá
3 1  text je vysázen písmem calibri Regular, 16 bodů, 

barva černá
4 1  oBsAh 

 jméno je vysázeno písmem calibri bold 18 bodů,  
 barva červená
 název přílohy je vysázen písmem calibri bold  
 14 bodů, barva černá 75%
 odkaz je vysázen písmem calibri Regular  
 14 bodů, barva tyrkysová
 zpráva příjemci (rámeček) je vysázena písmem  
 calibri Regular 12 bodů, barva černá 75%
5 1  legAl line calibri italic, 11 bodů, barva černá 50% 
6 1  Copyright A kontAktní ÚdAje calibri Regular, 

12 bodů, barva tyrkysová a černá 75%

[SCHÉMa]
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NĚKDY NEVÍTE, 
CO SI VYBRAT

Volejte 952 222 222
Navštivte www.vzp.cz

Při volbě zdravotní pojišťovny hovoří všechny 
argumenty pro VZP. Máme nejvíce smluvních 

lékařů a největší prostředky na péči o vaše zdraví.

Přejít k nám můžete nyní do 30. 9. 2018.

JINDY 
MÁTE JASNO

10.1 klíČový vizuál

kaMpaň vyBerte Si

vizuál kampaně se řídí následujícími 
obecnými pravidly:

fotogrAfie
jsou vhodně vybrané protiklady.

nAdpisy
jsou vysázené písmem Meta Pro bold. 

znAčkA
modul [ B ]

grAfiCký prvek 
Pole pro textové sdělení vychází z výseče 
značky vzP – barva vzP červená.
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10.2 on-line banneR

kaMpaň vyBerte Si

vizuál kampaně se řídí následujícími 
obecnými pravidly:

fotogrAfie
jsou vhodně vybrané protiklady.

nAdpisy
jsou vysázené písmem Meta Pro bold. 

znAčkA
modul [ B ]

grAfiCký prvek 
Pole pro textové sdělení vychází z výseče 
značky vzP – barva vzP červená.
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