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Změnový list
Datum změny:

14. 12. 2009

Stručný popis změny

Celková revize dokumentu - působnost byla na základě Opatření Prezidia KDP
ČR č. 1/2009 -Příspěvky právnických osob- rozšířena i na právnické osoby
evidované Komorou.

8. 9. 2014

Doplnění výslovného zákazu užití loga v jiném provedení než stanoví Směrnice.

8. 6. 2015

Doplnění alternativy barevného provedení loga v případě elektronického využití,
zejména v souvislosti s novými webovými stránkami Komory daňových poradců
www.kdpcr.cz a www.kdpcr.org.
Doplnění možnosti využití alternativního loga i v jiných mimořádných případech
na základě uděleného souhlasu tajemníkem KDP ČR.
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1. Pojmy, definice a zkratky
Pro účely této Směrnice se rozumí pojmem:
zákon
– zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
daňový poradce – daňový poradce zapsaný v seznamu daňových poradců v souladu se zákonem
č. 523/1992 Sb.,
právnická osoba – obchodní společnost nebo družstvo oprávněné vykonávat daňové poradenství
a zaevidované v seznamu právnických osob v souladu se zákonem č. 523/1992
Sb.
logo
– logo Komory daňových poradců České republiky,
Komora
– Komora daňových poradců České republiky,
Směrnice
– Směrnice k užívání loga Komory daňových poradců ČR.

2. Předmět
Předmětem této Směrnice je úprava podmínek, za kterých mohou daňoví poradci a právnické osoby
používat logo.

3. Působnost
Tato směrnice platí pro všechny daňové poradce a právnické osoby.
4. Odpovědnosti a pravomoci
Odpovědnost za dodržování obsahu této směrnice mají všichni daňoví poradci a v právnických
osobách odpovědní poradci.
Komplexní pravomoc ke změnám obsahu této směrnice má Prezidium Komory.
Odpovědnou osobou za tuto směrnici je tajemník Komory, případně jím pověřená osoba.

5. Popis pravidel
5.1 Tato Směrnice upravuje podmínky používání loga daňovými poradci a právnickými osobami.
5.2 Logem se rozumí vyobrazení bílého lvíčka na modrém poli erbovitého tvaru. Kolem pole je modrý
nápis „Komora daňových poradců ČR“.
5.2.1 Modrá barva je Pantone 072 C.
5.2.2 Barevná alternativa pro elektronické užití loga je RGB: 37, 128, 185, CMYK: 82, 38, 4, 6.
Alternativní barevné provedení loga (RGB: 37, 128, 185, CMYK: 82, 38, 4, 6.) pro jiné účely
než je jeho elektronické využití je, v mimořádných případech, podmíněno žádostí
adresované tajemníku Komory a jím uděleného výslovného souhlasu.
5.2.3 Při černobílém provedení je modrá barva nahrazena černou.
5.3 Logo může být vyobrazeno také v inverzním barevném provedení.
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5.4. Komora je oprávněna k výkonu práv k užití loga. Vyobrazení loga je přílohou této Směrnice.
5.5

Daňový poradce a právnická osoba jsou oprávněni používat logo na materiálech, které vydávají,
tisknou nebo používají pro svoje účely anebo pro svoje klienty pod svým jménem nebo firmou,
a to zejména na vizitkách a razítku. Právnická osoba je oprávněna používat logo jen v případě,
že hradí Komoře příspěvky podle čl. 12 odst. 4 Stanov KDP.
Daňový poradce ani právnická osoba nemohou používat logo v rámci činnosti nesouvisející
s daňovým poradenstvím dle zákona.

5.6

Z použití loga nesmí vzniknout pochybnost, že jej daňový poradce používá jako člen Komory
nebo právnická osoba jako osoba evidována v seznamu právnických osob vedeném Komorou
a že není použito samotnou Komorou. Doporučuje se proto k logu připojit u daňového poradce
text: „Člen KDP ČR, číslo osvědčení…“ a u právnické osoby text: „Evidovaná v seznamu u KDP
ČR, IČO…“.
Logo nesmí být větší než logo daňového poradce nebo právnické osoby a nesmí formou tisku
a umístěním převažovat nad logem daňového poradce nebo právnické osoby.

5.7 Komora souhlasí s užíváním loga daňovými poradci a právnickými osobami a to pouze v souladu
s podmínkami stanovenými v této Směrnici. Užití loga v jiném provedení, než je stanoveno touto
Směrnicí, je zakázáno.
5.8

V případě použití loga v rozporu s ustanoveními této Směrnice bude Komora požadovat
odstranění tohoto stavu.

6. Platnost a účinnost
Vydání č. 2. této Směrnice nabylo platnosti schválením Prezidiem Komory dne 14. 12. 2009
s účinností od 1. 1. 2010.
Vydání č. 3. této Směrnice nabylo platnosti schválením Prezidiem Komory dne 8. 9. 2014 s účinností
od 1. 10. 2014.
Vydání č. 4. této Směrnice nabylo platnosti schválením Prezidiem Komory dne 8. 6. 2015 s účinností
od 8. 6. 2015.
7. Přílohy
1.
2.

vyobrazení loga
doporučený vzor razítka daňového poradce a právnické osoby
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Doporučený vzor razítka daňového poradce

Doporučený vzor razítka pro právnickou osobu
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