
Návrhy na vyznamenání se řídí statutem vyznamenání SH ČMS.  
Jeho celé znění naleznete zde: 
 

https://www.dh.cz/index.php/usek-vnitroorganizacni/dokumenty/25-statut-cestnych-

vyznamenani-a-titulu-sh-cms        

 

 

- Obecně platí, že lhůta mezi medailemi je min. 5 let, mezi Čestným uznáním OSH a medailí     

  Za příkladnou práci je min. 5 let, mezi vyššími medailemi je nutné Čestné uznání KSH a   
  Čestné uznání SH ČMS – platí datum schválení ocenění, ne datum návrhu nebo předání.  
 
- Pozornost věnujte i věku navrhovaného člena. Některá ocenění (MZV a ZPP) jsou limitována  
  věkem 
 
- Při udělování je možné udělat jednou výjimku (zkrátit lhůtu nebo dokonce jedno vyznamenání  
  přeskočit), ale jen v odůvodněných případech (z důvodu závažných životních situací - nemoc   
  a vysoké stáří, případně z důvodu ocenění zvláště významného činu nebo zásluh). 
 
- Pokud bude výjimka udělena, bude při příštím návrhu na další stupeň ocenění automaticky   
  uděleno ocenění (vyznamenání) chybějící. 
 
- Nepodceňujte zdůvodnění návrhu na druhé straně formuláře. Je to klíč k tomu, že návrh bude   
  schválen. Čím vyšší navržené ocenění, tím obsáhlejší by mělo být zdůvodnění. Zdůvodnění by  
  mělo být jakýmsi „hasičským životopisem“ oceňovaného člena nebo členky. 
 
- Návrhy na ocenění podávejte na OSH s náležitým předstihem. 
  Nezapomeňte, že schválení vyznamenání nějakou dobu trvá – ČU OSH, medaili Za příkladnou  
  práci a medaili Za zásluhy schvaluje Okresní sdružení. Čestné uznání KSH a Medaili 
  sv. Floriána schvaluje OSH a následně Krajské sdružení. Čestné uznání SH ČMS, medaili  
  Za mimořádné zásluhy, Řád sv. Floriána a titul Zasloužilý hasič schvaluje OSH, poté KSH a  
  nakonec i ústředí. V případě schvalování ústředím to může trvat i tři měsíce, záleží na tom,  
  jaké jsou termíny výkonných výborů. Pokud je nutné přepracování návrhu (např. nedostatečné  
  zdůvodnění návrhu), musíte doplněný návrh podat znovu a doba schvalování je rázem i půl  
  roku 
 
-Ten kdo vyznamenání navrhuje, ten ho i platí.  
  VV OSH Brno – město, na svém zasedání konaném 12.12.2017, schválil  příspěvek   
  na náklady spojené s vyznamenáními udělovanými  OSH ve výši  50% nákupní ceny. 
  ( bod 7/ zápisu z jednání VV) 
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