
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 
                                  VŽDY ZVÝRAZNIT NEBO PODTRHNOUT NAVRHOVANÉ VYZNAMENÁNÍ 

 

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 

                                

Celý tiskopis vyplňte ČITELNÉ – hůlkovým písmem, nejlépe v PC !!! 

 

Jméno a příjmení (nebo název SDH):  příklad : Josef  Dvořák  (  pokud se žádá pro sbor - SDH Horní Dolní ) 

 

Rodné číslo (nebo rok založení SDH):    990101/1111   ( v případě sboru např. r.1945 ) Státní příslušnost: ČR 

 

Povolání:  vždy vypsat, pokud je v důchodu vypsat důchodce ( kyně ) 

 

Adresa bydliště (okres): vždy vyplnit  

 

Členství ve SH ČMS ( od kdy a funkce): 1. 1. 1975, příklad 1980 -1990 velitel, 1991 – 2005 starosta  

               

Členství v SDH ( název, event. adresa SDH ): uvádět SDH, kde byl a v současné době je navrhovaný člen registrován 

 

Jaká má vyznamenání (rok udělení) :  vypíšete roky udělení pouze těch vyznamenání, která již jmenovaný(á) má  

 

Čestné uznání SDH         vždy vyplnit             razítko SDH                     podpis starosty SDH  

 Rok udělení  ověřil za SDH  jméno a podpis 

 

Čestné uznání OSH                    

 Rok udělení  ověřil za OSH  jméno a podpis 

Medaile  

Za příkladnou práci              

 Rok udělení  ověřil za OSH  jméno a podpis 

 

Medaile Za zásluhy              

 Rok udělení  ověřil za OSH  jméno a podpis 

 

Čestné uznání KSH        

případně ČU KV SPO             Rok udělení  ověřil za KSH           jméno a podpis 

 

Medaile sv. Floriána  

případně odznak sv. Floriana Rok udělení  ověřil za KSH jméno a podpis 

 

Čestné uznání ÚSH 

 Rok udělení  ověřil za SH ČMS  jméno a podpis 

Medaile  

Za mimořádné zásluhy 

 Rok udělení  ověřil za SH ČMS  jméno a podpis 

 



 

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

 

Několika větami vypsat aktivitu navrhovaného člena, jeho funkce ve sbsoru, okrsku, případně 

okresních a vyšších orgánech, funkce v JPO, apod. sportovní úspěchy, získání odborností          

( preventista, strojník, velitel, hasič, vedoucí mládeže atd. ), dále při jaké příležitosti navrhujete 

ocenění ( výročí založení sboru, životní jubileum navrhovaného člena ) a další „zásluhy“.  

Statut vyznamenání doznal změn, najdete jej na www.dh.cz v dokumentech !!! Důsledně jej 

dodržujte, vyhnete se tak nepříjemnostem s opětovným přepracováváním návrhu ! Pokud si 

s vyplněním návrhu nevíte rady či potřebujete jinak poradit a pomoci, obraťte se na pracovnici 

kanceláře OSH !!! 

Doporučujeme při udělování republikových vyznamenání dodat také vyjádření – doporučení, 

příslušného obecního nebo městského úřadu a okrsku ! 

 

 

 

 
Předpokládaný termín předání  VŽDY VYPLNIT !!! Návrhy na KSH a ÚSH podávat s dostatečným předstihem 

 

Vyjádření výboru SDH: Datum projednání: 

vypsat : doporučujeme ke schválení vypsat 
 

 

 

 

Podpis starosty                                            Razítko SDH                                             Podpis člena výboru  

Vyjádření VV OSH: Datum projednání: 

 
 

 

 

 

Podpis starosty                                            Razítko OSH                                                        Podpis nám. starosty 

Vyjádření VV KSH:                                                                                          Datum projednání:  

 

 
 

 

 

Podpis starosta                                             Razítko KSH                                                       Podpis nám. starosty 

Vyjádření VV SH ČMS: Datum projednání: 

 

 
 

 

 

Podpis starosty                                            Razítko SH ČMS                                               Podpis nám. starosty 

 

Tiskopis naleznete na internetové adrese – www.dh.cz (dokumenty) 

http://www.dh.cz/

