ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z. s.
Psárská 1347/1, 141 00 Praha 4 - Michle

NÁRODNÍ REGISTR VLAJEK A PRAPORŮ
Národní registr vlajek a praporů (NRVP) registruje vlajky/prapory a garantuje tak jejich
odbornou správnost a zaručuje, že do registru nebudou vloženy shodné vlajky/prapory ani vlajky
shodné s vlajkami České republiky stanovených zákonem či vlajkami krajů, měst, a městských částí,
obcí a vojenských újezdů udělenými předsedou PS PČR na základě zákonů ČR.
V registru je možno evidovat např. vlajky a prapory organizací, společností, sdružení, stran,
klubů, rodů a osob a jiné s výjimkou vlajek České republiky stanovených zákonem a vlajek
udělovaných na základě zákonů ČR.
NRVP vede Česká vexilologická společnost z. s.
Činnost NRVP zajišťuje kolegium NRVP, jehož tři členy schvaluje na návrh výboru VČS
ČVS.
V žádosti o registraci je třeba uvést:
•
•
•
•
•
•
•
•

Název či jméno žadatele
Adresa
Datum vzniku vlajky/praporu (schválení, resp. první použití apod.)
Autor či autoři návrhu
Fotografii vlajky/praporu (líce i rubu, nejsou-li shodné) s uvedením data a místa pořízení
fotografie
Barevnou kresbu (líce i rubu, nejsou-li shodné) o délce listu 10 cm na papíru formátu A4
s uvedením názvu společnosti, resp. jména rodu či jména osoby
Černo-bílou kresbu (pérovku) o délce listu 10 cm s uvedením poměru šířky k délce listu a
popisu geometrické konstrukce listu
Popis symboliky vlajky/ praporu

Žadatel zašle žádost včetně potřebných příloh na adresu České vexilologické společnosti o. s.
písemně nebo mailem na adresu info@vexilologie.cz. Vzor žádosti a je možné stáhnout z webových
stránek ČVS nebo na požádání obdržet poštou na adrese ČVS. Žádost včetně příloh zůstávájí v archivu
NRVP
O vložení záznamu do registru rozhoduje předseda České vexilologické společnocti na
základě projednání žádosti v kolegiu NRVP. Kolegium nedoporučí zápis do NRVP, pokud
vlajka/prapor neodpovídá vexilologickým pravidlům. Žádost však bude evidována v archivu NRVP.
Registrace vlajky či praporu se nezpoplatňuje.
Žadatel obdrží od ČVS listinu s oznámením o registraci v NRVP obsahující dále oficiální
vexilologický popis vlajky/praporu, číslo záznamu, datum vydání rozhodnutí, podpis předsedy ČVS,
podpis a razítko NRVP. Listina je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden bude zaslán žadateli
a druhý uschován u ČVS.
NRVP také zajistí zveřejnění registru na webových stránkách ČVS
Razítko správce registru (modré)

