
UŽÍVÁNÍ RAZÍTEK 
1. Organiza ční jednotky ČSCH jako právnické osoby užívají svá vlastní razítka. 
 
2. Razítko musí obsahovat : 
- označení názvu Svazu slovy ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, 
- určení organizační jednotky /Okresní organizace, základní organizace, Klub chovatelů….,  
  Oblastní sdružení …./ 
- sídlo organizační jednotky – identifikační číslo. Razítko může obsahovat pořadové číslo  
  podle počtu zhotovených razítek 
 
3. Tvar razítka  má být především hranatý, velikost není stanovena, sjednává se s výrobcem. 
Pokud výbor organizační jednotky rozhodne také o užívání razítka kulatého, platí pro jeho 
zhotovení závaznost textu podle bodu 2. 
     Rozdíl mezi užitím kulatého a hranatého razítka není v podmínkách ČSCH výsovně 
stanoven. Určující je vhodnost užití. Pro běžnou korespondenci a účetnictví je vhodnější 
razítko hranaté z důvodu snazší čitelnosti. Kulaté razítko se může připojit k podpisům smluv, 
dohod a jiných zásadních dokumentů. 
 
4. Užívání razítek s vyznačením odlišného textu než je uvedeno v bodě 2 /např. razítka 
jednotlivých odborných či pracovních komisí nebo jednotlivých  funkcionářů/ nemá 
opodstatnění. 
 
5. Razítka  si opatřují organizační jednotky na své náklady. Výbor organizace určí svým 
usnesením, kteří členové výboru mohou razítka užívat a za jakých podmínek. Porušení 
usnesení výboru může být považováno za provinění podle kárného řádu. 
 
6. Likvidace poškozených nebo neplatných razítek se provádí protokolárně. 
 
7. Vzory užití razítek : 
 

Oblastní /okresní, m ěstské/ organizace 
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 

Okresní organizace 
256 01  Benešov 

IČ 00448133 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 
Oblastní organizace 

Plotní 69 
602 00  Brno 
IČ 66599938 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 
Městská organizace 

Maškova 3 
182 53  PRAHA 8 

IČ 00448125 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 
Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů 

STŘEDOČESKÉ 
251 01  ŘÍČANY u Prahy 

IČ 66778899 
 

Základní organizace 
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 

Základní organizace 
747 06 OPAVA-KYLEŠOVICE 

IČ 68941943 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 
Základní organizace II. Chovatelů okrasného 

ptactva 
516 01  RYCHNOV nad Kněžnou 

IČ 70188335 
 

Chovatelský klub 
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 

Klub chovatelů okrasných a užitkových 
holubů 

českých čejek a lysek běloocasých 
182 00  PRAHA 

IČ 66000173 



 


