SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Návrh na udělení: ČU okrsku, ČU OSH, ZPP, ZZ, ČU KSH, Medaile sv. Floriána, ČU SH ČMS, ZMZ,
Medaile Za věrnost, Za zásluhy o výchovu, Za záchranu života, Za odvahu a statečnost,
Medaile Za mezinárodní spolupráci III.stupně, II.stupně, I.stupně, Pamětní medaile,
Řád sv. Floriána, Záslužný řád českého hasičstva, Titul Zasloužilý hasič, Titul Čestný člen
SH ČMS, Titul Čestný funkcionář (starosta, velitel .. SDH, okrsku, OSH, KSH, SH ČMS),
Stuha III.st. k Historickému praporu, Stuha II.st. k HP, Stuha I.st. k HP, Čestný prapor SH
ČMS, Stuha III.st. k ČP, Stuha II.st. k ČP, Stuha I.st. k ČP
zde označit druh = podtrhnout, zvýraznit apod.

VZOR
Jméno a příjmení (nebo název SDH):
(čitelně-hůlkovým písmem)
Rodné číslo (nebo rok založení SDH):

- vyplnit - vyplnit RČ, ne datum narození -

Povolání:

- vyplnit -

Adresa bydliště (okres):

- vyplnit celou adresu -

Členství ve SH ČMS (od kdy a funkce):

- vyplnit -

Členství v SDH (název, event. adresa SDH):

- vyplnit -

Státní příslušnost: - vyplnit -

Jaká má vyznamenání (rok udělení)
NENÍ PODMÍNĚNO ROKY! Nejdříve v 18 letech – platí i pro ostatní – lze udělit opakovaně
1. Čestné uznání SDH - vyplnit - vyplnit - podepsat Rok udělení
ověřil za SDH
jméno a podpis

2. Čestné uznání OSH PODMÍNĚNO: 1 a dále není podmíněno roky – může se udělovat opakovaně
Rok udělení

ověřil za OSH

jméno a podpis

3. Medaile
Za příkladnou práci

PODMÍNĚNO: 1+2 a nejdříve po 10 letech nepřetržité aktivní práce a 5 let po udělení č. 2
Rok udělení
ověřil za OSH
jméno a podpis

4. Medaile Za zásluhy PODMÍNĚNO: 1+2+3 a nejdříve po 5 letech po udělení č. 3
Rok udělení

ověřil za OSH

jméno a podpis

5. Čestné uznání KSH PODMÍNĚNO: 1+2+3+4 a dále není podmíněno lety – může se udělovat opakovaně
Rok udělení

ověřil za KSH

jméno a podpis

6. Medaile sv. Floriána PODMÍNĚNO: 1+2+3+4+5 a nejdříve po 5 letech po udělení č. 4 a 1 rok po udělení č. 5
Rok udělení

ověřil za KSH

jméno a podpis

7. Čestné uznání ÚSH PODMÍNĚNO: 1+2+3+4+5+6 a dále není podmíněno léty – může se udělovat opakovaně
Rok udělení

ověřil za SH ČMS

jméno a podpis

8. Medaile
Za mimořádné zásluhy PODMÍNĚNO: 1+2+3+4+5+6+7 a nejdříve po 5 letech po udělení č. 6 a 1 rok po č. 7
Rok udělení
ověřil za SH ČMS
jméno a podpis

Zdůvodnění návrhu na vyznamenání podle Statutu o udělování vyznamenání SH ČMS:

Zdůvodnit návrh pro udělení daného ocenění, vypsat zásluhy oceněného a jeho činnost pro sbor apod.
V případě žádostí od č. 2 uvést podrobnější informace, nelze uvést strohé „aktivní člen“.
Nedostatečné informace mohou být jedním z důvodů zamítnutí žádosti.

Předpokládaný termín předání
Vyjádření výboru SDH:

- vyplnit Datum projednání: - vyplnit -

schvaluje - neschvaluje

Podpis starosty
- podepsat Vyjádření VV OSH:

Razítko SDH

- orazítkovat -

Podpis člena výboru - podepsat Datum projednání:

Podpis starosty
Vyjádření VV KSH:

Razítko OSH

Podpis nám. starosty
Datum projednání:

Podpis starosta
Vyjádření VV SH ČMS:

Razítko KSH

Podpis nám. starosty
Datum projednání:

Podpis starosty

Razítko SH ČMS

Podpis nám. starosty

