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ÚVOD O VIZUÁLNÍM STYLU

ÚVOD O VIZUÁLNÍM STYLU

Jednotný vizuální styl je způsob prezentace společnosti uvnitř i navenek při podnikatelské 

činnosti. Jednotný vizuální styl zdůrazňuje jednotnost komunikace značky JIMI CZ, a.s. jako celku 

a zajišťuje jeho individualizaci na trhu. Hlavním účelem je orientovat, informovat a upoutat cílové 

skupiny v oboru i veřejnost.

Společnost JIMI CZ, a.s. byla založena v roce 1996. 

Vstoupila na trh jako soukromá společnost s českým 

kapitálem, kde působí jako systémový integrátor 

bezpečnostních technologií. Tato role spočívá v kom-

plexním řešení bezpečnostních aplikací, jejich infrastruk-

tury a provozu. Dnes se společnost rozvinula na globální 

skupinu s tradicí a bohatým zázemím, zaměstnávající 

téměř stovku zaměstnanců ve třech střediscích v České 

republice a na Slovensku.

Obchodní model společnosti je zaměřen na komplexní 

řešení pro orgány státní a veřejné správy i pro oblast 

průmyslové a obchodní sféry s aktivitami v 28 zemích 

na 5-ti kontinentech. Společnost uspěla na mimořádně 

významných projektech jako jsou objekty věznic, 

armádní objekty, letiště, zahraniční diplomatické úřady, 

průmyslové komplexy a obchodně-nákupní centra. 

Seznam referenčních zákazníků je obsáhlý a stále se 

rozšiřuje.

 

JIMI CZ, a.s. má vizi zařadit se mezi nejlepší dodavatele 

bezpečnostních technologií Eurozóny. Nejlepší – v pojetí 

společnosti JIMI CZ, a.s. – znamená nejvíce zákaznicky 

orientovanou, nejvíce inovativní, s nejlepšími provozními 

výsledky.

Společnost JIMI CZ, a.s. byla prověřena Národním 

bezpečnostním úřadem (NBÚ) ve stupni PŘÍSNĚ TAJNÉ. 

Výsledkem těchto prověrek je Potvrzení NBÚ, že je fi rma 

důvěryhodným partnerem pro státní instituce i privátní 

sektor a je způsobilá poskytovat své služby právě v oblas-

ti bezpečnostní politiky, projektování a implementace 

prostředků technické ochrany. Personálními prověrkami 

NBÚ prošla většina klíčových zaměstnanců.

Síla obchodní značky nespočívá pouze v jejím grafi ckém 

ztvárnění, ale i v jednotném a stylovém používání. Základ-

ními prvky jednotného vizuálního stylu jsou obchodní 

označení, obchodní jméno a grafi cké ztvárnění obchod-

ního jména. Prostředky jednotného vizuálního stylu jsou 

písmo, barva a způsob jejich užití. Jednotný vizuální styl 

vychází z fi lozofi e obchodního označení společnosti. 

Pravidla pro užití prostředků jednotného vizuálního stylu, 

podmínky jejich rozvíjení a příklady zakázaných použití 

obsahuje tento manuál. Jednotné a správné dodržování 

pravidel fi remní identity spoluvytváří image společnosti, 

a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které společnost 

reprezentuje. Tyto hodnoty mají sice nepřímý, ale 

významný vliv na rozhodování zákazníků a u pracovníků 

přispívají k vytvoření pocitu sounáležitosti se společností. 

Manuál plně nevyčerpává všechny možnosti použití vi-

zuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát 

na estetickou formu, řídit se typografi ckými pravidly a při 

tvorbě jednotlivých aplikací dodržovat postupy tímto 

manuálem předepsané.

Logomanuál společnosti JIMI CZ, a.s.
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VIZE A MOTTO SPOLEČNOSTI

MOTTO:

Tvoříme. Jsme k sobě nesmírně nároční. Děláme do elektroniky a umíme to dobře. Budujeme 

silný potenciál odborníků a know-how. Chceme tvořit trvalé a pozitivní hodnoty. Chceme, aby naše 

práce byla výjimečná.
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Základní prvky vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.

V oboru bezpečnostních technologií patříme mezi naprostou špičku. 

S hrdostí můžeme prohlásit, že patříme mezi pět klíčových hráčů na 

českém trhu. Stanovujeme si nelehké cíle, pro další vývoj fi rmy plánujeme 

dosažení stejného výsledku na středoevropském trhu. Náš současný vývoj 

a prestižní reference dokazují, že se nejedná o nesplnitelný úkol.

V čem spočívá klíč k našemu úspěchu?

  Jsme na sebe velmi nároční a díky realizovaným projektům se neustále 

zdokonalujeme.

  Respektujeme přání a požadavky zákazníka, klademe důraz na 

maximální diskrétnost a bezpečnost.

  Držíme krok s nejmodernějšími trendy a snažíme se o jejich maximální 

využití.

  Při tvorbě řešení uplatňujeme unikátní postupy, jež jsou vždy ve shodě 

s bezpečnostními standardy.

  Naši zaměstnanci jsou neustále vzděláváni. Profesní růst patří mezi 

priority fi rmy.

  Při návrhu bezpečnostního systému je naší snahou komplexnost řešení 

a současně vnímání každého detailu.

  Každou novou zakázku chápeme jako výzvu umožňující nám znovu 

prokázat svou výjimečnost.

  Přes vysokou úroveň profesionality při naší práci se snažíme 

o zachování lidského rozměru.

VIZE:
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LOGOTYP SPOLEČNOSTI
Logotyp společnosti tvoří název „jimi“ provedený v minuskách, a slova „SECURITY SYSTEMS“ 

pod sebou na výšku názvu „jimi“ provedená ve verzálkách. Logotyp vzhledem ke světovým refe-

rencím společnosti pouze v anglickém znění.
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Název „jimi“ je doplněn opakováním teček nad písmeny v celé délce slova. Vzniklý rytmus kostek se pak rozvíjíi 

ve vedlejším grafi ckém prvku vizuálního stylu společnosti. Logomanuál předepisuje horizontální variantu logotypu. 

Barevný předpis je uveden v oddíle Barevnost tohoto logomanuálu.

Základní prvky vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.

základní tvar logotypu

variantní tvar logotypu
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KONSTRUKCE A OCHRANNÉ

POLE LOGOTYPU

Manuál předepisuje tzv. ochranné pole logotypu. Defi nuje tak minimální prostor v okolí logotypu. 

Slouží především při sazbě inzerce, billboardů a návrhu www stránek. Schéma ukazuje jeho kon-

strukci a použití.
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a × a

ochranné pole logotypu

a

b

c c c c c c

b c SLOGAN NEBO NADPIS
Společnost JIMI CZ, a.s. byla založena v roce 1996. Vstoupila na trh jako soukromá společnost s českým 

kapitálem, kde působí jako systémový integrátor bezpečnostních technologií. Tato role spočívá v komplexním 

řešení bezpečnostních aplikací, jejich infrastruktury a provozu. Dnes se společnost rozvinula na globální 

skupinu s tradicí a bohatým zázemím, zaměstnávající téměř stovku zaměstnanců ve třech střediscích v České 

republice a na Slovensku.

Obchodní model společnosti je zaměřen na komplexní řešení pro orgány státní a veřejné správy i pro oblast 

průmyslové a obchodní sféry s aktivitami v 28 zemích na 5-ti kontinentech. Společnost uspěla na mimořádně 

významných projektech jako jsou objekty věznic, armádní objekty, letiště, zahraniční diplomatické úřady, 

průmyslové komplexy a obchodně-nákupní centra. Seznam referenčních zákazníků je obsáhlý a stále se 

rozšiřuje.
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OCHRANNÁ ZNÁMKA LOGOTYPU

Značka JIMI je registrována je vedena u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky v rejstříku 

ochranných známek. Logo je chráněno obchodní značkou, lze ho požít pouze se souhlasem 

vlastníka a za dodržení pravidel defi novaných design manuálem JIMI CZ, a.s.
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Základní prvky vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.
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DALŠÍ POUŽITÍ LOGOTYPU 

S LOGEM IDCS

Při společném použití loga JIMI a IDCS platí tyto zásady:

- výška loga IDCS musí být o 1/3 menší než logo JIMI Security 

- logo IDCS musí být grafi cky podřízeno logu JIMI, tzn. vždy umístněno pod logem JIMI 
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Základní prvky vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.

příklady povoleného užití loga

manuál takové užití ZAKAZUJE
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BAREVNOST

Barvy jsou charakteristickou součástí dlouhodobě komunikovaného jednotného vizuálního stylu 

značky. Pro udržení jednotného stylu jsou přesně defi nované. Tento předpis by měl být na vyžádání 

dostupný všem dodavatelům. Manuál určuje jejich defi nici v systémech CMYK a Pantone (tiskový) 

a RGB (zobrazovací). Výchozími barvami pro určování správných odstínů v jiných barevných sys-

témech jsou barvy defi nované v systému PANTONE. V aplikacích značky se přednostně používá 

barevný systém PANTONE (barevně nejvěrnější je tisk přímými barvami míchanými v systému 

PANTONE).
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Doplňkový odstín šedé

PANTONE Cool Gray 11
CMYK C 0% M 0% Y 0% K 68%
RGB  R 113 G 112  B 116
ORACAL 073/dark grey

PANTONE 152
CMYK C 0% M 52% Y 100% K 0%
RGB  R 243 G 144  B 29
ORACAL 332/deep orange

PANTONE Cool Gray 4
CMYK C 0% M 0% Y 0% K 24%
RGB  R 201 G 203  B 204
ORACAL 724/ice grey

PANTONE Cool Gray 11

PANTONE 152

PANTONE Cool Gray 4

CMYK

CMYK

CMYK
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BAREVNOST, LOGOTYP A POZADÍ

Na základě fi remních barev logotyp vytváří a posiluje jendotný vizuální styl a zviditelňuje svou 

existenci. Barvy slouží k identifi kaci logotypu především v administrativních, informačních a re-

klamních tiskovinách, orientačních systémech nebo výstavních prostor.

Základními fi remními barvami je šedá, oranžová a černá. Těmto barvám odpovídají předpisy po-

psané v předchozích oddílech. V tomto oddíle manuál dále ošetřuje jejich vzájemné kombinace 

a odstíny. Manuál zde uvádí případy, které mohou nastat např. při černobílé inzerci v denním 

tisku, nebo vzniknou kontrastem logotypu s pozadím, např. potisk nebo jiné technologie při re-

klamních předmětech. 

Jsou zde uvedeny i některé zakázané kombinace, ty jsou označeny.
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Základní prvky vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.
příklady povoleného užití loga

manuál takové užití ZAKAZUJE
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LOGOTYP A JEHO UŽITÍ

Správné užití logotypu vychází z vizuálního stylu JIMI CZ, a.s. Pokud grafi cké provedení dovoluje, 

tak logo obvykle umísťujeme do levého horního rohu.
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příklad užití loga

Příklad užití variantního loga

SLOŽKA

JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5

Obchodník Projektant
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LOGOTYP A POZADÍ

Např. v inzerci lze umístit logotyp do fotografi e, na následujících příkladech manuál uvádí několik 

možností a předpisů pro takovou aplikaci.
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Základní prvky vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.
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NEDOVOLENÉ ÚPRAVY LOGOTYPU

Logomanuál společnosti předepisuje tvar, barevnost a ostatní vztahy logotypu v oddíle Základní 

prvky vizuálního stylu JIMI CZ, a.s. - Logotyp.

Logomanuál nedovoluje jiné úpravy logotypu.

[1] neúplný tvar logotypu, logomanuál nedovoluje užití logotypu bez přídomku “security systems”

[2] český přídomek logotypu, logomanuál předepisuje angličtinu

[3] český přídomek logotypu, změna písma a kompozice logotypu

[4] změna barevnosti logotypu
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Základní prvky vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.

[1]

[2]

[4][3] BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
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SLOGAN

Slogan společnosti JIMI CZ, a.s. využíváme jako sdělení fi remní identity, inzerce, velkoplošný tisk, 

tiskoviny atd. Píše se zásadné v kapitálkách a jednom řádků.
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SECURITY, COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS IN WORLD

www.jimi.cz

SECURITY, COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS IN WORLD

příklad užití sloganu
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PÍSMO

Výchozím písmem společnosti je rodina písem Helvetica.

Toto moderní a nadčasové písmo patří k jedné z nejzdařilejších písmových sad. V rámci rodiny 

Helvetica je možné využívat širokého spektra řezů, manuál doporučuje především řezy nekon-

denzované. Písmo Helvetica je určeno pro grafi cké zpracování tiskovin, tj. nikoli pro kancelářské 

aplikace, kde je vhodné dát přednost systémovým bezpatkovým písmům typu Arial.

Při použití písma v inzerci zejména inzerci na novinový papír se doporučuje minimální velikost 

písma 7b.

Helvetica CE Black
abcdefghijklmnoprstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPRST
UVWXYZ1234567890
JIMI security systems má vizi zařadit se mezi nejlepší
dodavatele bezpečnostních technologií Eurozóny.

Helvetica CE Bold

abcdefghijklmnoprstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPRST

UVWXYZ1234567890

JIMI security systems má vizi zařadit se mezi nejlepší dodavatele

bezpečnostních technologií Eurozóny.

[1]    fi remní slogan, nadpisy, názvy, hlavní texty orientačních systémů atp.

[2]    podnadpisy, upoutávky a odkazy na text dále atd. tento řez manuál doporučuje u psaní běžného inverzního

        textu, t.j. textu na tmavém barevném korporátním pozadí

[3]    běžný text velikosti od 7bodů až 12bodů, hlavně v záhlaví merkantilnínch tiskovin, jako jsou vizitky,

        hlavičkové papíry apod.

Helvetica CE REGULAR

abcdefghijklmnoprstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPRST

UVWXYZ1234567890

JIMI security systems má vizi zařadit se mezi nejlepší dodavatele

bezpečnostních technologií Eurozóny.
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SOUBOR ÚPRAV TEXTŮ A TYPY PÍSMA

Nejen grafi cky je defi novaný jednotný vizuální styl společnosti. S předchozí částí manuálu souvisí 

i defi nice zápisu značky v běžném psaném textu (běžná i obchodní korespondence, bloky textů 

v inzerci atd.).

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku jako JIMI CZ, a.s. Tento tvar názvu a zápisu 

manuál upřednostňuje pouze na tiskovinách typu smlouva, faktura, objednávka atp. Logotyp se 

však nemění. V ostatních tiskovinách a obchodních sděleních společnost užívá název a tvar 

zápisu JIMI security systems, viz dále.
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Manuál doporučuje psát název společnosti velkými 

písmeny tzv. verzálkami JIMI CZ, a.s.. Manuál nevylučuje 

užívání tučných řezů písma pro zvýraznění názvu 

společnosti, avšak podtržení logomanuál nedoporučuje.

Kromě výjimek jako jsou například citace v odborné 

literatuře atd., manuál nedoporučuje užívat kurzívu. Ani 

v kombinaci v předchozími styly. 

Doporučená velikost běžně psaného textu je 11 b. Text ve 

všech tiskových materiálech JE VŽDY zarovnány ZLEVA 

na svislici, zprava však zarovnaný není. Logomanuál 

nedoporučeuje dělit název společnosti na konci řádku.

U výčtů, seznamů atp. lze používat sazbu tzv. na levý

praporek:

-  odstavce v textu nejsou odděleny mezerou

-  oslovení i pozdrav na konci textu jsou odděleny 

jednořádkovou mezerou

-  osobní dopisy je vhodné opatřit vlastnoručním 

podpisem

Jednotný způsob vyplňování tiskovin je kromě typu 

a velikosti písma určen i jeho postavením na stránce. 

Je defi nován začátkem textu, vzdáleností textového 

bloku od levé strany dokumentu, jeho maximální šířkou 

a minimální vzdáleností od okraje stránky. Tyto upravy 

respektují účely, užívání a archivaci dokumentů.

Jsme přední dodavatel bezpečnostních, komunikačních

a informačních technologií v České republice. 

Podporujeme to nejlepší, co v této zemi vzniklo a vzniká.

Být zaměstnancem společnosti JIMI security systems 

je věc prestiže. Jsme přední dodavatel bezpečnostních, 

komunikačních a informačních technologií v České 

republice. Podporujeme to nejlepší, co v této 

zemi vzniklo a vzniká.

Být zaměstnancem společnosti JIMI je věc prestiže.  Jsme 

přední dodavatel bezpečnostních, komunikačních a informač-

ních technologií v České republice. Podporujeme to nejlepší, co 

v této zem vzniká. Být zaměstnancem společnosti JIMI CZ, a.s. 

security systems je věc prestiže. JIMI security má vizi 

zařadit se mezi nejlepší dodavatle bezpečnostních technologií 

Eurozóny.

Nejlepší – v pojetí společnosti JIMI bezpečnostní systémy – 

znamená nejvíce zákaznicky orientovanou, nejvíce inova-

tivní, s nejlepšími provozními výsledky na trhu. Společnost 

JIMI security systems byla založena v roce 1996.

Vítejte ve světě JIMI CZ, a.s.

Jsme přední dodavatel bezpečnostních, komunikačních

a informačních technologií v České republice. 

Podporujeme to nejlepší, co v této zemi vzniklo a vzniká.

Být zaměstnancem společnosti JIMI security systems 

je věc prestiže. Jsme přední dodavatel bezpečnostních, 

komunikačních a informačních technologií v České 

republice. Podporujeme to nejlepší, co v této 

zemi vzniklo a vzniká.

zarovnání ZLEVA

zarovnání ZPRAVA

ukázky užití názvu společnosti v běžném textu, nedovolená užití jsou přeškrtnutá

zarovnání NA STŘED

zarovnání NA BLOK

manuál spíše nedoporučuje

Jsme přední dodavatel bezpečnostních, komunikačních

a informačních technologií v České republice. 

Podporujeme to nejlepší, co v této zemi vzniklo a vzniká.

Být zaměstnancem společnosti JIMI security systems 

je věc prestiže. Jsme přední dodavatel bezpečnostních, 

komunikačních a informačních technologií v České 

republice. Podporujeme to nejlepší, co 

v této zemi vzniklo a vzniká.

Jsme přední dodavatel bezpečnostních, komunikačních

a informačních technologií v České republice. 

Podporujeme to nejlepší, co v této zemi vzniklo a vzniká.

Být zaměstnancem společnosti JIMI security systems 

je věc prestiže. Jsme přední dodavatel bezpečnostních, 

komunikačních a informačních technologií 

v České republice. Podporujeme to nejlepší, co 

v této zemi vzniklo a vzniká.

Times Arial

V případech kde nelze principielně použít předepsané písmo HELV ETICA, jako jsou emaily,

faktury atp., se doporučuje používat dostupné systémové písmo bezpatkové

např. Arial, Tahoma nebo Geneva.

[1], design manuál nedoporučuje užívat ve všech tiskových materiálech patková písma, 

[2], ukázka bezpatkového písma Arial

[1] [2] běžné bezpatkové systémové písmo je Arial
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KOSTKY

Vedle základních prvků (viz. oddíl Úvod) obsahuje vizuální styl společnosti i tzv. vedlejší grafi cký 

prvek stylu. Struktura trojrozměrných kostek vepsaná do rovnoramenného trojúhelníku doprovází 

logotyp ve vizuálním stylu společnosti. Říkejme tomu Kostky.

Kostky resp. jejich užití popisuje tento logomanuál 

v oddílech Merkantilní tiskoviny, Označení aut atd. 

Logomanuál předepisuje trojbarevnou variantu, dvou 

barevnou a jednobarevnou siluetu Kostek pro merkantilní 

tiskoviny. Jednobarevná silueta Kostek je ve vizuálním 

stylu společnosti vhodná prro povrchové úpravy 

nadstandardních tiskovin, jako je např. parciální lak na 

tiulní straně fi remní slohy s klopou. Pro koláže a efekty. 

strana      16

Vedlejší grafi cký prvek vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.

PENROSEŮV TROJÚHELNÍK

Penroseův trojúhelník (nazývaný také tribar) je asi nejznámější obrázek grafi ckého paradoxu. Ukazuje tři trámy, 

které jsou vzájemně spojené v pravých úhlech a přesto tvoří trojúhelník. Tím samozřejmě porušují několik zákonů 

euklidovské geometrie. Mezi jinými i zákon, který říká, že součet úhlů v každém trojúhelníků je 180°. Pozorovatel 

tohoto tělesa jen stěží znovu a znovu interpretuje daný tvar a před očima se míhají různé interpretace jednotlivých 

částí – délky a umístění v prostoru.

Další odkazy: Möbiova páska, Simonyho prstenec  zdroj: Wikipedia

jednobarevná silueta kostek, 

využití jako grafi cký doplněk

dvoubarevná varianta kostek

možnosti využití kostek a loga

možnosti využití kostek a loga

JIMI_corporate_identity_IV.indd   16JIMI_corporate_identity_IV.indd   16 8. 7. 2009   13:23:398. 7. 2009   13:23:39



KOSTKY

Užití barevných kostek na merkantilních tiskovinách defi nuje tento manuál v oddílech Firemní 

papír atd. Odtud jsou odovzeny další volné aplikace tohoto motivu, viz ukázky.

Merkantilní tiskoviny
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FIREMNÍ PAPÍR

FIREMNÍ PODPIS

Pro prezentaci značky JIMI CZ, a.s. používáme jednotný vizuální styl administrativních tiskových 

materiálů (merkantilních tiskovin) pro písemný styk s klienty, obchodními partnery i pro interní ko-

munikaci. Kromě jednotné aplikace všech prvků fi remního stylu předepisuje grafi cký manuál také 

způsob vyplňování tiskovin.

Merkantilní tiskoviny s předtištěnou značkou a nutnými textovými údaji se vyplňují na osobních 

počítačích zaměstnanců společnosti písmem popsaným v kapitole „Písmo a Značka v psaném 

textu“ tohoto manuálu. Doporučená velikost běžně psaného textu je 11 b. Texty ve všech tiskových 

materiálech mají tzv. praporkovou úpravu, tzn., že text vždy vychází zleva od svislice, zprava však 

zarovnaný není.

Pro písemný styk s klienty, obchodními partnery i pro interní komunikaci JIMI CZ, a.s. používáme 

i jednotný strukturovaný podpis. Kromě jednotného písma, zarovnání textu viz oddíl Písmo, manuál 

předepisuje podpis v následujícím tvaru:

Titul Jméno Příjmení

pozice

JIMI CZ, a.s.

Ulice orientační číslo, směrovací číslo, Město

tel: 123 456 789, fax: 123 456 789

mobil: 604 605 606, e-mail: jméno.prijmeni@jimi.cz

www.jimi.cz

Tzv. vlastnoruční podpis manuál doporučuje psát modrou barvou vpravo od fi remního podpisu.

Případné razítko pak zcela vpravo.

Technická specifi kace: Bezdřevý ofset 90g.

Pravidla pro tvar zápisu a název společnosti užitý na fi remním papíře viz oddíl Název společnosti a bežný text.

Merkantilní tiskoviny JIMI CZ, a.s.

strana      18

U výčtů, seznamů atp lze používat sazbu na levý praporek:

- mezi odstavci není mezera, odstavec na novém řádku

- oslovení i pozdrav na konci textu jsou odděleny jednořádkovou mezerou

- osobní dopisy je vhodné opatřit vlastnoručním podpisem

Jednotný způsob vyplňování tiskovin je kromě typu a velikosti písma určen i jeho postavením na stránce. Je defi nován 

začátkem textu, vzdáleností textového bloku od levé strany dokumentu, jeho maximální šířkou a minimální vzdáleností 

od okraje stránky.

Tyto úpravy respektují účely, užívání a archivaci dokumentů.

JIMI CZ, a.s.

Butovická 296/14, 158 00 Praha 5

IČ: 25313436, DIČ: CZ25313436

Společnost zapsána v obchodním

rejstříku u Městského soudu v Praze,

spis. zn.: B 15272

www.jimi.cz

Vážený pane,

pro prezentaci značky JIMI security systems používáme jednotný vizuální styl administrativních

tiskových materiálů (merkantilních tiskovin) pro písemný styk s klienty, obchodními partnery i pro

interní komunikaci. Kromě jednotné aplikace všech prvků firemního stylu předepisuje grafický manuál

také způsob vyplňování tiskovin.

Merkantilní tiskoviny s předtištěnou značkou a nutnými textovými údaji se vyplňují na osobních

počítačích zaměstnanců společnosti písmem popsaným v kapitole „Písmo a Značka v psaném textu“

tohoto manuálu. Doporučená velikost běžně psaného textu je

11 b. Texty ve všech tiskových materiálech mají tzv. praporokovou úpravu, tzn., že text

vždy vychází zleva od svislice, zprava však zarovnaný není.

U výčtů, seznamů atp lze používat sazbu na levý praporek:

- odstavce v textu jsou odděleny jednořádkovou mezerou

- oslovení i pozdrav na konci textu jsou také odděleny jednořádkovou mezerou

- osobní dopisy je vhodné opatřit vlastnoručním podpisem

Jednotný způsob vyplňování tiskovin je kromě typu a velikosti písma určen i jeho postavením na

stránce. Je definován začátkem textu, vzdáleností textového bloku od levé strany dokumentu, jeho

maximální šířkou a minimální vzdáleností od okraje stránky.

Tyto úpravy respektují účely, užívání a archivaci dokumentů.

PS: Ukázka hlavičkového papíru je zmenšena na 95% z důvodů formátu a layoutu logomanuálu.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Michal Daneš
místopředseda představenstva

JIMI CZ, a.s.
Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov

tel: 517 350 204, fax: 517 351 060

mobil: 725 247 601, e-mail: danes@jimi.cz

Vážený pan

Ing. Jméno Příjmení

SPOLEČNOST

Na konci 10

621 00 BRNO 

Ve Vyškově 21. 11. 2008

firemní razítko
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VIZITKY
Pro prezentaci značky JIMI CZ, a.s. používáme pro osobní styk s klienty, obchodními partnery 

i pro interní komunikaci jednotné vizitky. Vizitka obsahuje logotyp, vedlejší grafi cký prvek vizuál-

ního stylu společnosti JIMI CZ, a.s.

strana      19

Kontakty jsou uvedeny vždy pouze na konkretní pobočku společnosti. Podrobná struktura a hierarchie kontaktů je 

řešena na www stránkách.

Pravidla pro tvar zápisu a název společnosti užitý na vizitce viz oddíl Název společnosti a bežný text.

Technická specifi kace: Hello matt 350g křída matná, lak proti otěru +parciální lak na kostkách

Merkantilní tiskoviny

JIMI CZ, a.s.
Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov
tel.: 517 350 204, fax: 517 351 060
mobil: 739 647 602
e-mail: klvac@jimi.cz
www.jimi.cz

Ing. Martin Klvač
vedoucí projekce

JIMI CZ, a.s.
Hostinského 8, 150 00 Praha 5
tel.: 235 510 876, fax: 235 510 890
mobil: 739 647 609
e-mail: las@jimi.cz
www.jimi.cz

Bohuslav Ježek
vedoucí montáže

JIMI CZ, a.s.
Škroupova 673, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 444 457, fax: 495 444 456
mobil: 739 647 662
e-mail: jimi@jimi.cz
www.jimi.cz

Bohuslav Ježek
vedoucí montáže
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NABÍDKA – KRYCÍ LIST
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Pravidla pro tvar zápisu a název společnosti užitý v nabídkách viz oddíl Název společnosti a bežný text.

Ukázka Krycího listu cenové nabídky je zmenšena na 90% z důvodů formátu a layoutu logomanuálu.

Merkantilní tiskoviny

www.jimi.cz
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NABÍDKA – KRYCÍ LIST
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Pravidla pro tvar zápisu a název společnosti užitý v nabídkách viz oddíl Název společnosti a bežný text.

Ukázka Krycího listu cenové nabídky je zmenšena na 90% z důvodů formátu a layoutu logomanuálu.

Merkantilní tiskoviny

www.jimi.cz

NABÍDKA – KRYCÍ LIST
Výstavba fi remního objektu ve Vyškově

2009-2011

Zpracoval: Mgr. Michal Daneš

Ve Vyškově 15. 1. 2009
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NABÍDKA – KRYCÍ LIST
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Pravidla pro tvar zápisu a název společnosti užitý v nabídkách viz oddíl Název společnosti a bežný text.

Ukázka Krycího listu cenové nabídky je zmenšena na 90% z důvodů formátu a layoutu logomanuálu.

Merkantilní tiskoviny

www.jimi.cz

Zpracoval: Mgr. Michal Daneš

Ve Vyškově 15. 1. 2009

NABÍDKA – KRYCÍ LIST
Výstavba fi remního objektu ve Vyškově

2009-2011
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PPT PREZENTACE
Pro některé případy prezentace užívá společnost JIMI CZ, a.s. standardní aplikaci

Microsoft Powerpoint. Pro tyto účely defi nuje tento manuál fi remní šablonu a styl.

V případě, že nelze principielně použít předepsané písmo HELVETICA se doporučuje používat dostupné 

systémové písmo bezpatkové Arial.

Velikost písma u titulu prezentaci volíme citlivě cca v rozpétí 26 až 40 bodů.

Při nadpisu kapitol v prezentaci volíme písmo o velikosti 22 bodů a u textu písmo o velikosti  10 bodů.

strana      23

Dalsí aplikace vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.
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OBÁLKY C4
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Merkantilní tiskoviny JIMI CZ, a.s.

Technická specifi kace: ELCO made in Schwizerland diskrétní

www.jimi.cz

Vážený pan

Ing. Jméno Příjmení

SPOLEČNOST

Na konci 10

621 00 BRNO 

� SÍDLO SPOLEČNOSTI
 JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5

� POBOČKA VYŠKOV
 JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov

� POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ
 JIMI CZ, a.s., Škroupova 673, 500 02 Hradec Králové

� POBOČKA OSTRAVA
 JIMI CZ, a.s., Krmelínská 22, 720 00 Ostrava – Hrabová
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OBÁLKY C5 A DL
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Merkantilní tiskoviny JIMI CZ, a.s.
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www.jimi.cz

Vážený pan

Ing. Jméno Příjmení

SPOLEČNOST

Na konci 10

621 00 BRNO 

� SÍDLO SPOLEČNOSTI
 JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5

� POBOČKA VYŠKOV
 JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov

� POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ
 JIMI CZ, a.s., Škroupova 673, 500 02 Hradec Králové

� POBOČKA OSTRAVA
 JIMI CZ, a.s., Krmelínská 22, 720 00 Ostrava – Hrabová
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Technická specifi kace: ELCO made in Schwizerland diskrétní.
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FIREMNÍ SLOHA
Standardní sloha formátu A4 s klopami, 350g/m2 matný křídový papír, matné lamino a lesklý par-

ciální lak. Ukázka fi remní slohy na této stránce je zmenšena na 50% z důvodů formátu a layoutu 

logomanuálu.
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Merkantilní tiskoviny JIMI CZ, a.s.

parciální lesklý lak

Technická specifi kace: Hello matt 350g křída matná, lamino matné, lokální lak UV.
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KOMPLIMENTKA
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Merkantilní tiskoviny JIMI CZ, a.s.

Technická specifi kace: Hello matt 350g křída matná, lak proti otěru.

www.jimi.cz

DĚKUJEME   |   THANKS   |   DANKE

� SÍDLO SPOLEČNOSTI
 JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5
 Telefon: 235 510 876   Fax: 235 510 890

� POBOČKA VYŠKOV
 JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov
 Telefon: 517 350 204   Fax: 517 351 060

� POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ
 JIMI CZ, a.s., Škroupova 673, 500 02 Hradec Králové
 Telefon: 495 444 457   Fax: 495 444 456

� POBOČKA OSTRAVA
 JIMI CZ, a.s., Krmelínská 22, 720 00 Ostrava – Hrabová
 Telefon: 595 781 853   Fax: 595 781 853

SECURITY, COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS IN WORLD

www.jimi.cz

DĚKUJEME   |   THANKS   |   DANKE

� SÍDLO SPOLEČNOSTI
 JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5
 Telefon: 235 510 876   Fax: 235 510 890

� POBOČKA VYŠKOV
 JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov
 Telefon: 517 350 204   Fax: 517 351 060

� POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ
 JIMI CZ, a.s., Škroupova 673, 500 02 Hradec Králové
 Telefon: 495 444 457   Fax: 495 444 456

� POBOČKA OSTRAVA
 JIMI CZ, a.s., Krmelínská 22, 720 00 Ostrava – Hrabová
 Telefon: 595 781 853   Fax: 595 781 853

SECURITY, COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS IN WORLD

JIMI_corporate_identity_IV.indd   27JIMI_corporate_identity_IV.indd   27 8. 7. 2009   13:23:458. 7. 2009   13:23:45



FIREMNÍ SAMOLEPKY
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Merkantilní tiskoviny JIMI CZ, a.s.

POZOR
OBJEKT MONITOROVÁN SYSTÉMEM 

PRŮMYSLOVÉ TELEVIZE

SERVIS  517 330 220

www.jimi.cz

OBJEKT 
ELEKTRONICKY ZABEZPEČEN

POZOR

SERVIS  517 330 220

www.jimi.cz
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POZNÁMKOVÝ BLOK A4 / A5
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Merkantilní tiskoviny JIMI CZ, a.s.

www.jimi.cz

SECURITY, COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS IN WORLD

www.jimi.cz

SECURITY, COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS IN WORLDwww.jimi.cz

SECURITY, COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS IN WORLD

www.jimi.cz

SECURITY, COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS IN WORLD

Technická specifi kace: Blok trhací A4, 4+0 obálka 250g křída matná, slepeno v hlavě, papírový blok 50 listů 80g, 

barevnost 1+0 /Pantone Cool Gray 4/, ofsetový papír bezdřevý, podlepeno kartonem.

Ukázka poznámkových bloků je zmenšena na 50% z důvodů formátu a layoutu logomanuálu.

BLOK A4

BLOK A5
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FIREMNÍ BROŽURKA
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Merkantilní tiskoviny JIMI CZ, a.s.

doplňková stříbrná barva

Technická specifi kace: Brožura 250g křída matná, natíraný ofset, lakování lak ofsetový.
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ROLLBANNER 100 × 200 cm
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Další aplikace vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.

Technická specifi kace: Tisk na banner 550g.
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REKLAMNÍ POUTAČ
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Další aplikace vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Technická specifi kace: ORACAL 073/dark grey, ORACAL 332/deep orange, bílá refl exní fólie, šedá refl exní fólie pro 

text „www.jimi.cz“ a „BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY“
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CD/DVD, mini CD
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Další aplikace vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.
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AUTOMATICKÝ PODPIS 

MICROSOFT OUTLOOK
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Další aplikace vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.
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fofografi e: „HUB 02“

IMAGE FOTOGRAFIE 01

Dalsí aplikace vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.

fofografi e: „Kufřík“

fofografi e: „Manažer 03“

fofografi e: „Parabolická anténa 01“

fofografi e: „Manažer 04“

fofografi e: „Parabolická anténa 02“

fofografi e: „Budovy“fofografi e: „Kamerový systém 05“ fofografi e: „Mobilní komunikace“ fofografi e: „Manažer 05“

fofografi e: „Komunikační družice 01“fofografi e: „Parabolická antén 03“
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fofografi e: „Jednání 01“

IMAGE FOTOGRAFIE 02

Dalsí aplikace vizuálního stylu JIMI CZ, a.s.

fofografi e: „Parabolická anténa 04“ fofografi e: „Jednání 02“fofografi e: „Po jednání!“

fofografi e: „Ruka“
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PEUGEOT BOXER

DETAIL

Vozový park společnosti tvoří osobní a užitkové vozy stříbrné barvy. Vozy jsou označeny hori-

zontální variantou logotypu, www adresou a doprovodným grafi ckým prvkem. Při instalaci lepené 

fóliové grafi ky je nutno se vyvarovat lepení na skleněné a gumové části automobilu. Při imple-

mentaci dodržovat fólie stanovené vizuálním stylem společnosti: ORACAL 073/dark grey, ORA-

CAL 332/deep orange, ORACAL 724/ice grey

Označené plochy v grafi ce kostek

se nelepí. Barva fi remních vozů je

světle šedá resp. stříbrná.
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Označení užitkových vozů
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PEUGEOT PARTNER

DETAIL

Vozový park společnosti tvoří osobní a užitkové vozy stříbrné barvy. Vozy jsou označeny hori-

zontální variantou logotypu, www adresou a doprovodným grafi ckým prvkem. Při instalaci lepené 

fóliové grafi ky je nutno se vyvarovat lepení na skleněné a gumové části automobilu. Při imple-

mentaci dodržovat fólie stanovené vizuálním stylem společnosti: ORACAL 073/dark grey, ORA-

CAL 332/deep orange, ORACAL 724/ice grey

Označené plochy v grafi ce kostek 

se nelepí. Barva fi remních vozů je 

světle šedá resp. stříbrná.
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Označení užitkových vozů
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PEUGEOT 307 SPORTWAGON
Vozový park společnosti tvoří osobní a užitkové vozy stříbrné barvy. Managerské vozy jsou

označeny pouze logem a www adresou.

strana      39

Označení managerských vozů

www.jimi.cz

www.jimi.cz
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Tričko bez límečku jako součást pracovního oděvu Tričko s límečkem/ polokošile

TRIČKA A POLOKOŠILE
Na všechny oděvy, včetně pracovních, lze aplikovat logotyp JIMI CZ, a.s., přičemž zde platí pra-

vidla barevnosti popsaná v úvodu tohoto manuálu.
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Tričko bez límečku jako součást pracovního oděvu 

doporučujeme označit malým horizontálním logotypem 

na levé části hrudi a větším horizontálním logotypem na 

zádech mezi lopatkami. Navrhovaná technoiogie v tomto 

případě je sítotisk.

Kvalitnější textil – tričko s límečkem/ polokošile, určená 

jako dárek pro zaměstnance nebo obchodní partnery 

je vhodnější označit decentněji, doporučujeme pouze 

drobné logo umístěné na levou část hrudi. Navrhovaná 

technoiogie v tomto případě je výšivka nití.

Další označení – Pracovní oděvy

Při potisku pracovního oděvu, třeba přihlížet na možnosti tisku na různé druhy materiálů a tak volit velikost loga.  

Standardní velikost loga na potisk přední části pracovního oděvu je délka potisku 10 cm a na zadní část je 25 cm.
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TRIČKA A POLOKOŠILE
Na všechny oděvy, včetně pracovních, lze aplikovat logotyp JIMI CZ, a.s., přičemž zde platí 

pravidla barevnosti popsaná v úvodu tohoto manuálu.
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Tričko bez límečku jako součást pracovního oděvu 

doporučujeme označit malým horizontálním logotypem 

na levé části hrudi a větším horizontálním logotypem na 

zádech mezi lopatkami. Navrhovaná technologie v tomto 

případě je sítotisk. 

Kvalitnější textil – tričko s límečkem / polokošile určená 

jako dárek pro zaměstnance nebo obchodní partnery je 

vhodné označit méně nápadně, doporučujeme pouze 

drobné logo umístěné na levé část hrudi. Navrhovaná 

technologie v tomto případě je výšivka nití.

Při potisku pracovního oděvu je nutné přihlížet na možnosti 

tisku na různé druhy materiálů a tak volit velikost loga.

Standardní velikost loga na potisk přední části pracovního 

oděvu je délka potisku 10 cm a na zadní část 25 cm.

Další označení – Pracovní oděvy
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PRACOVNÍ ODĚV A KOMBINÉZA
Na všechny oděvy, včetně pracovních, lze aplikovat logotyp JIMI CZ, a.s., přičemž zde platí pra-

vidla barevnosti popsaná v úvodu tohoto manuálu.
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Tričko bez límečku jako součást pracovního oděvu 

doporučujeme označit malým horizontálním logotypem 

na levé části hrudi a větším horizontálním logotypem na 

zádech mezi lopatkami. Navrhovaná technoiogie v tomto 

případě je sítotisk.

Další označení – Pracovní oděvy

Při potisku pracovního oděvu, třeba přihlížet na možnosti tisku na různé druhy materiálů a tak volit velikost loga.  

Standardní velikost loga na potisk přední části pracovního oděvu je délka potisku 10 cm a na zadní část je 25 cm.
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2009

www.jimi.cz

www.jimi.cz

POTISK REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
Na všechny oděvy, včetně pracovních, lze aplikovat logotyp JIMI CZ, a.s., přičemž zde platí pra-

vidla barevnosti popsaná v úvodu tohoto manuálu.
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Tričko bez límečku jako součást pracovního oděvu 

doporučujeme označit malým horizontálním logotypem 

na levé části hrudi a větším horizontálním logotypem na 

zádech mezi lopatkami. Navrhovaná technoiogie v tomto 

případě je sítotisk.

3D reklamní předměty
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POTISK REKLAMNÍCH KALENDÁŘŮ
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3D reklamní předměty

JIMI CZ, a.s.

Kroměřížská 11

682 01 Vyškov

tel.: 517 350 204

fax: 517 351 060

e-mail: jimi@jimi.cz

JIMI CZ, a.s.

Krmelínská 22

720 00 Ostrava – Hrabová

tel.: 595 781 853

fax: 595 781 853

e-mail: jimi@jimi.cz

JIMI CZ, a.s.

Butovická 296/14

158 00 Praha 5

tel.: 235 510 876

fax: 235 510 890

e-mail: jimi@jimi.cz

JIMI CZ, a.s.

Škroupova 673

500 02 Hradec Králové

tel.: 495 444 457

fax: 495 444 456

e-mail: jimi@jimi.cz

www.jimi.cz

SECURITY, COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS IN WORLD
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OZNAČOVÁNÍ BUDOV
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3D reklamní předměty

Provedení: materiál Styrodur s kombinací 2mm plastu zepředu. Nátěr exteriérovou barvou.
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ZÁVĚR
Rozměry, velikosti atd.:

Manuál plně nevyčerpává všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy 

nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografi ckými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací 

dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. Při tvorbě tohoto manuálu jsme nepředpokládali, 

že by podle něj byly znovu vytvářeny např. jednotlivé merkantilní tiskoviny apod. Pravidla pro užití 

prostředků jednotného vizuálního stylu, včetně předloh v příslušných formátech a šablonách ob-

sahuje digitální část tohoto manuálu.

Design manuál rozhodně neobsahuje data připravená pro tisk.

Kontakty:

Kontaktní údaje (adresy, telefony, e-mail, ...) odpovídají době vzniku manuálu a tudíž je nutné 

pravdivost těchto údajů ověřit.

Autorská práva:

Na dílo se v plném rozsahu vztahují příslušné části autorského zákona, jakékoli kopírování, 

přejímání díla nebo jeho částí bez vědomí autorů a majitele je v rozporu s jeho platným zněním. 

Tento design manuál je majetkem společnosti JIMI security systems.

Závěr:

Logo manuál společnosti JIMI CZ, a.s. je určen k usnadnění komunikace mezi společností 

a veřejností, a je pro všechny závazný.
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Logomanuál společnosti JIMI CZ, a.s.
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