
Jak na věrnostní vyznamenání a vyznamenání členů 
 

Vyznamenání se uděluje dle statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS a jeho doplňků, který je 
ke stažení na webových stránkách OSH Prachatice v záložce „KE STAŽENÍ – VYZNAMENÁNÍ“ 
https://www.osh-pt.cz/download-vyznamenani/ 

Stručný přehled nároku na vyznamenání Vám přikládáme v příloze. 

Návrh na udělení vyznamenání se předkládá na předepsaném tiskopise. Tiskopis si můžete stáhnout 
a hůlkovým písmem vyplnit nebo ho zpracovat v programu evidence SDH. 

V kartě člena si v Návrhu na vyznamenání vyberete, jaký druh vyznamenání budete udělovat. Vyplníte 

předpokládané datum předání a vypíšete zdůvodnění návrhu. Po uložení se Vám vygeneruje vyplněný 

návrh k tisku. Podepsaný a orazítkovaný návrh odevzdáte v kanceláři OSH. 

Vzor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.osh-pt.cz/download-vyznamenani/


V případě, že chcete udělit vyznamenání v působnosti SDH či okrsku, návrh na udělení vyznamenání 
nezpracovávejte. Žádost zpracujte volnou formou viz. níže. Jedná se o věrnostní vyznamenání a o čestné 
uznání sboru nebo okrsku.  

 
Věrnostní vyznamenání 
 
-  pro věrnostní vyznamenání po Vás nepožadujeme žádost přes oficiální tiskopis „Návrh na 

vyznamenání“  
- výrazem věrnostního vyznamenání je stužka za počet let (při prvním udělení společně s medailí za 

věrnost) 
- žádost napište volnou formou s razítkem a podpisem starosty ve znění:  

− Název SDH, které vyznamenání uděluje    

− Datum předání vyznamenání     

− Jméno a příjmení člena 

− Evidenční číslo člena 

− Počet let 
 
Čestné uznání SDH nebo okrsku 
 
- pro Čestné uznání SDH nebo okrsku po Vás nepožadujeme žádost přes oficiální tiskopis „Návrh na 

vyznamenání“  
- vyznamenání uděluje SDH nebo okrsek 
- výrazem čestného uznání SDH nebo okrsku je diplom, který si může SDH (okrsek) vystavit sám nebo 

Vám ho na vyžádání zpracuje pracovnice kanceláře 
- žádost o zadání do programu evidence napište volnou formou s razítkem a podpisem starosty SDH 

či okrsku ve znění:  

− Název SDH (okrsku), který toto ocenění uděluje    

− Datum předání ocenění     

− Jméno a příjmení člena 

− Evidenční číslo člena 

-       na základě Vaší žádosti pracovnice kanceláře uznání zadá do programu evidence SDH 

- Žádáme sbory, aby provedly kontrolu udělení čestného uznání sboru v programu evidence SDH. 
Pokud zjistíte nesrovnalosti, kontaktujte pracovnici kanceláře e-mailem a ta sjedná nápravu. 

 

Všechna ostatní vyznamenání podávejte do kanceláře OSH přes oficiální tiskopis. 

 


