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sTATuT črsrlrÝcn \ryzNAMENÁNí a TITuLů sII čMs

Řaani členové Sdružení hasičů Č..t,LVto,aw aSlezska vsouladu se Stanovami

sdružení, zikonnýmí předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní

ěinnost zaměřenou na ocbranu životu, zdtavi a majetku před požáry, jejich následky a Před
jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasantjí vlastní zdtaví i Život, obětují

mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznžni společnosti, ale také

ocenění sdružení. Sdružení spolupracuje při plnění sqých úkolů s občany, institucemi a

ostatními sdruženími občanů. Yyrazem ocenění této spolupráce mtĚe byr éŽ udělení

někteqich druhů vyznamenárlt.

lI.
Sdru:žení hasičů, Čech, Moravy a Slezska uděluje následující uznáni,vyznamenáni a tituly:

a) česúré uználi Sboru dobrovolných hasičů, okrsku, OSH - MSH, výjimka u MSH Praha' 
- ČU IL Stupně, KSH, rnýjimka u MSH Praha - ČU L Stupně a SH ČMS

b) medaile
ZapřihJadnou práci
Zazásltlby
Medaile sv. Floriána
Zamimoíádné zásluhy
za věnrost
Zazásluhy o výchovu
zazácltranuživota
zaodvahu a statečnost
Za mezinárodní spolupráci
pamětrrí medaile

c) Řaay
- řád sv, Floriána
- zásltůný řád českého hasičstva

Tituly
- Zaslovžilý hasič
- Čestný funkcionář (starosta, velitel ...SDH, okrsku, oSH, KSH, SH CMS)
- Čestný člen SH ČMS

Prapory a stuhy
Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a,Slezska

- Stuha bČestrrému praporu SH ČMS
- Stuha k HistorickéŤu praporu SDH, OSH - MSH a KSH
- Pamětní stuha Srr ČrraŠ iorganizačních jednotek SH ČMS

Odznaky
- ěestné
- paměbrí
_ odbomostí

d)

e)



K bodu a')

čestné uznání:

- uděluje se členům-hasičům a organizačnímjednotkám za aktivničinnost
- Čestné vnáni SDH je podmínkou pro udělení Cestného uzná"ni oSH - MSH
- návrh na udělení Čestného :uřflání Sboru dobrovolných hasičů projednává rr'ýbor SDH
- čestrré vzláli OSH - MSH (yýjimka u MSH Praha - CU [I. Stupně) je podmínkou pro

udělení medailí ZapŤíHadnou práci aZa Zásblhy
- čestrré lznánlKSH (výjimka u MSH Praha - CU L Stupně) je podmínkou pro udělení

medaile sv. Floriána
- čestné uznánt Sdružení hasičů ČUS 3e podmínkou pro udělení medaile Zamimořádné

zásluby
- na návrb SDH (okrsku,) uděluje výkonný qýbor OSH _ MSH Cestné uznání OSH

(výjimka u MSH Praha - CU tr. Stupně)
- na náwh SDH (okrsku, OSH - MSH) po vyjádření O§H- MSH uděluje T ,ýkonný v,ýbor

KSH Čestné uznáni KSH, (wýjimka u MSH Praha - CU I. Stupně) nejdříve vŠak po

udělení všech ocenění na úrovni OSH - MSH
- na náwh SDH (okrsku, OSH -MSH, KSH) po vyjádření OSH _ MSH a KSH uděluje

Výkonný v,ýbor SH ČMS Čestné lznáni SH ČMS, nejdříve však po udělení všech

ocenění na úrovni OSH - MSH a KSH
- počet udělovanýcn ČU3e na rozhodnutí orgánu, kter! ČU

uděluje
- doba mezi udělením ČU a příslušnou medailí je nejméně 5 let - ZPP au ostatních

medailí - MSF a ZMZnejméně jeden rok
- vyrazemČestného umání SDH a okrskuje diplom. YýtazemČestrrého lznániosH-

MSH, KSH a SH ČMS je diplom a samostatná stužka
- Čestná uznánilze udělit opětovně
- uděluje se i jiným.právnim subjektům a3izim státním příslušníkum, kteří významnou

měrou přispivají k rozvoji činnosti SH ČMS.

K bodu b)
1. Medaile Za příkladnou práci:

- uděluje se členům-hasičům aorganízaěním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10

letech nepřetržité aktivní práce (u členů hasičů nejdříve po dowšení věku 28 let)

- podmínkou pro udělení medaile?apříkladnou práci je udělení Cestného uznáni OSH -

MSH (výjimka u MSH Praha - ČU II. Stupně) a doba 5-ti let, kíerá od prvního udělení

tohoto Čestného uztániuplynula
- uděluje se jinym právním subjektům ac,izim státním přislušníkům, kteří qýznamnou

měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS
- na návrh SDH (okrsku,OsH - MSH, KSH), po vyjádření OSH- MSH ji uděluje výkonný

qýbor OSH - MSH
- medaile se neuděluje opětovně
- Lze jiudělit in memoriam

2. Medaile Zazás|uhy:

- uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se vyrazně
zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, ato nejdříve za 5letpo udělení medaile

ZapřitJadnou práci
- uděluje se i jiným právním subjektum a cizim stáfuím příslušníkum, kteří rnýznamnou



měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS
na návrh SDH (okrsku, OSH - MSH, KSH), po vyjádření OSH - MSH ji uděluje výkonný
v,ýbor OSH - MSH
medaile se neuděluje opětovně
lze ji udělit in memoriam

3. Medaile sv. Floriána:

udětuje se členům-hasičům aorgalizaěním jednotkám SH ČMS, kteří se vÝazně
zasloužilio rozvoj dobrovolného hasičstva a to nejdříve za 5let po udělení medalle Za
zásluhy k ocenění jejich další aktivnipráce ve prospěch dobrovolného hasičstva

podmínkou pro uděliní Medaile Sv. Floriána je předchozí udělení Čestného uznání KSH
(rgir"tu u MSH Praha - ČU L Stupně) a doba jednoho roku, která od udělení tohoto

Č e stného uznáni upllmula
uděluje se i jiným právním subjektům a cízím státrím přístušníkum, kteří rryznamnou
měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS
na náwh SĎH (okrsku, OSH - MSH, KSH) po vyjádření OSH - MSH ji uděluje KSH
medaile se neuděluje opětovně.
lze ji udělit in memoriam
medaile nahraruje Odznak sv. Floriána

4. Medaile Za mimořádné zásluhy:

uděluje se členům-hasičům aorganizačním jednotkám SH ČMS, kteří se mimořádně
zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, ato nejdříve za 5letpo udělení
Medaile sv. Floriána
podmínkou pro udělení medaile Zamimořádné zásluhy je předchoziudé|eni Čestného
lynánisH ČMS adoba jednoho roku, která od udělení tohoto Čestného ur,nániuplynula
uděluje se i jin;ýtn právním subjektům a cizim státrím příslušníkům, kteří významnou
měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS
na náwh sĎH (okrsku, OSH - MSH, KSH, W SH ČvtSl po vyjádření OSH - MSH, KSH
ji uděluje v}konný v,ýbor SH CMS
medaile se neuděluje opětovně
lze ji udělit in memoriam.

5. Medaile Za věrnost:

uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům nejdříve po dovršení věku 15ti let

na návrh SDH ji uděluje qfkonný qýbor OSH - MSH
medaile se uděluje vždy při prvním udělení, zpravidlapo deseti letech
dále se udělují jen stužky (za20,30, 40, 50,60,70 a 80 let)

6. Medaile Za zás|ahy o výchovu:

uděluje se členům-hasičům, kíeří ve funkcích vedoucich kolektivů mládeže a dorostu
nejméně 10 let dosahují příkladných výsledku, a nebo kíeří svou dlouholetou ěinností
wlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem

podmínkou pro udělení medaile Zazáshlby o qfchovu je předchozí uděleni medaileZa
příkladnou práci
nanávrh SDH (okrsku, OSH MSH, KSH) po vyjádření OSH -MSH a KSH ji uděluje
v}konnýv,ýbor.,SH ČMS

- medaile se neuděluje opětovně



lze ji udělit in memoriam

7. Medaile Zazáck,ranu života:

uděluje se členům-hasičům a mladým hasičům , ve qýjimečnýcb píipaďechtéž
občanům, kteří nejsou členy sH cMs acizímstátrím příslušníkům

uděluje se těm, kteří zachrránili lidslcý žjvot:
na náirrh SDH (okrsku, OSH - MSH., KSH, W SH ČtttS; po vyjádřeni OSH - MSH a
KSH ji uděluje v,ýkonnýv,ýbor SH CMS
jednotlivcům se uděluje peněžní odměna do 2 000,- Kč nebo věcný dar

cizímstátním příslušnílcum se finanční odměna neuděluje

medaili lze udělit opětovně
lze ji udělit in memoriam.

8. Medaile Za odvahu a statečnost:

uděluje se ělenům-hasičům a mlad;im hasičům , ve qýjimečných případech též

občanům a cizím státrím příslušníkum, kteří s nasazením vlastního života pÍi poŽáru,

výbuchu, havrárii či živelní pohromě prokázalimimořádnou statečnost a odvahu

ná náwh SDH (okrsku, osH - MSť, KSH, W SH Čus) po vyjádření oSH - MSH a

KSH ji uděluje qýkonný v,ýbor SH CMS
jednotlivcům se uděluje penéžní odměna do 2 000,- Kč nebo věcný dar

cizím státním příslušníkům se finanční odměna neuděluje
medaili lze udělit opětovně
lze ji udělit in memoriam,

" 
g.Medaile Zameňnárodní spolupráci:

_ uděluje se cizím státním příslušníkrim, členům zahranléntch partnerských hasiČských a

záchtanářsloých organizaciave qirjimečných přípaďech též$zickým a právnickým

osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasiěŮ a

zácbranářú,
- medailemá tři stupně zntcltž 1. stupeňjenejvyšší

- 3. stupeň uděluje OSH - MSH (na návrh SDH, okrsku, OSH - MSH)
- 2. stupeň uděluje KSH (na návrh SDH, okrsku, OSH - MSH, KSH) po

vyjádření OSH - MSH
- l. stupeň uděluje W SH ČtrrtS 1na návrh SDH, okrsku, OSH - MSH, KSH) po

vyjádření OSH - MSH a KSH
- medaili nelze udělit opětovně
- |ze ji udělit in memoriam

10. pamětní medaile SH ČMS a organaačních jednotek SH ČVrS:

- SH Čus a organizační jednotky SH ČMS si mohou u ruzných příležitostí aqhočí vydat

pamětní medaile



K bodu c) 
r. Řaa svatého Floriána:

- rnýběrov évyznamenání, které se uděluje členům-hasičům a organtzačnlm jednotkám

SH ČVtS za mimořádné qýsledky v činnosti a to nejdříve za 5let po udělení medaile
ZamlmoŤádné zásluhy

- podmínkou pro uděleni Řaau sv. Floriána je udělení všech předchozíchvyznamenání ( ČU
ÓsH (r"ýji-t u u MSH praha - Ču II' Stupně) , Zpp, ZZ, ČlJ KSH (výjimka u MSH Praha

- Ču L Štupně), MSv.F, Ču sH Čus a ZMZ), dále doba minimálně 30 let
členství a dosažení věku 50 let.

- uděluje se právniclo.ftn a ffzichým osobám v ČR i zahraniči
, kteři rnfunamnou měrou přispívaji k rozvoji činnosti SH ČMS

- na návrh SDH (okrsku, OSH - MSH, KSH, W SH CMS) po vyjádření OSH - MSH a

KSH jej uděluje t'konnýv,ýbor SH ČMS
- řád se neuděluje opětovně
- Ize jejudělitinmemoriam.

2, ZástažnY Řea českého hasičstva:

- qýběrovévyznamenání, které se uděluje právnic§ým afuzickymosobám v ČR i
v zahranlči za mimoŤádné zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičsťva a zácbranářttv České
republice či proslavení vlasti pfi mezinárodní spolupráci hasičů azáchraniřů

- náwh předkládá příslušné KSH na návrh SDH, okrsku, OSH - MSH a KSH
- Řaa uděluje Výkonný výbor SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zlrlášté vynikající zásluhy

o rozvoj Dobrovolného hasičstvaazáchranářů v České republice či proslavení vlasti
v zabrarltči

- při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí ,,in natura"
- Ťád se neuděluje opětovně
- Lze jejudělit inmemoriam

K bodu d)
1. Titul Zas|otňilý hasič

- výběrové vyznamenání,lríeré se uděluje jen členům-hasičům, kteří svou celoživotní
prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva

- uděluje se nejdřive po 5 letech po udělení medaile ZMZpři dodržení délky
40-ti let členství a dovršení 65{i let věku

- na náwh SDH (okrsku, OSH - MSH, KSH) po vyjádřeni OSH - MSH a KSH uděluje titul
v}konnývýbor SH ČMS

- při předání tifulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH
- výrazemtitulu je medaile, diplom a klopoqý odznak
- titul se neuděluje opětovně
- lze jej udělit in memoriam

2. Titul Česfuý funkcionář (starostan velitel ... SDH, okrskuo OSH, KSH, Srr ČmS):

- uděluje se členům-hasičům, kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji
dobrovolného hasičstvaa již nemohou aktivně pracovat v dané funkci

- uděluje výbor SDH, okrsku nebo příslušný v,ýkonný v,ýbor SH ČMS
- výrazemtituluje" diplom vydávaný schvalovacím orgánem organizaénijednotky SH ČMS

a propůjčené příslušné funkčni označení.



3. titul Čestný člen SH ČvrS:

- uděluje se fyzic§fon osobám, které nejsou, nikd} nebyly nebo nemohou být členy SH
čtrrts a přesto se v,ýznamn;fin způsobem zasIolňily o prospěch nebo postavení obce, SDH
či hasičstva vůbec, ke sdružení se hlásí, podporují jeho činnost a sqýrni občans§foni postoji

a aktivitami podpoří poslání sdružení
- titul udělují roáodovací orgány všech stupňů: valnáhromada SDH, shromaždění delegátu

sboru a shromaždění představitelů sboru v okrese dále shíomáĚdéní starostu OSH, nebo

sjezd, Pokud titul udělí rozhodovací orgány gSH - MSH, KSH nebo ústřední rozhodovací

&gárrry zajistievidenci,,Česfirého člena SH ČMS" u zvoleného SDH.
- vyrazem titulu je medaile a jmenovací dekret nebo diplom, jehož obsahem je definice

postavení, práv apovinností ,,Česfirého člena SH ČMS", které mohou b}t u kaŽdého

ťuzné,musi však b;ýt dodrženo ustanovení Stanov, ó1.26, odst.1- 3.

K bodu e)
l. Čestný prapor SU ČVrS:

- propůjčuje se Sboru dobrovolných hasičů a dalším orgaruzačnim jednotkám SH ČVtS za

dtouhodobé úspěchy při plnění úkolů dobrovolného hasičstva a to nejdřive za 10 let od

udělení medaile Zamimořádné zásluhy. Při předání lzepředat finanční odměnu nejméně

ve rnýši 2000,- Kč
_ propůjčení Čestného praporu schvaluje výkonný výbor Sdružení hasičů ČMS
- ,ra*}roa propůjčení Čestného praporu SH ČMS podávánejbližší lyšší organizační

j9dnotkaadotganizační jednotkyvyznamenávané
- Cestný prapgť se nepropůjčuje opětovně
- propůjčený Čestný prapor nesmí býžádnýmzpůsobem upravován alenahrazuje prapor

SDH nebo jiné organizace.

2. Stuha k Čestnému praporu I. - UI. Stupně:

- propůjěuje se Sboru dobrovolných hasiěů a dalším organizačnímjednotkám SH ČMS
jako projev ocenění dlouholeté práce a to nejdříve za 1,0let po udělení Cestného praporu.

Při předání lzepředat finanční odměnu nejméně ve v,ýši 1000,-. Jako první se uděluje

stuha III. sfupně, další stuhy II. a I. stupně se udělují vždy nejdříve po deseti letech další
aktivní činnosti oceňované-organizačú j.ednotky. jednotlivé stupně stuhy k Čestrrému

praporu budou rozlišeny jednak barvou stuhy a dále vyznaěenim daného stupně na vlastní
stuze

- propůjěgní Stuhy k Čestnému praporu SH ČMS schvaluje výkonný výbor Sdružení
hasičů CMS

_ náwh na propůjěení Stuhy k Čestrrému praporu SH ČMS podává nejbližší vyšší
orgalizaěníjednotka od organizační jednotky vyznamenávané

3. Stuha k Historickému prapbru SDII, OSH - MSH a KSH I. - ilL Stupně:

_ propůjčuje se Sboru dobrovolných hasičů a dalšim organizačním jednotkám SH ČMS
jako projev ocenění dlouholeté práce a to nejdříve za 5let po udělení medaile
Zamimořádné zásluhy. Při předání lze předat finanční odměnu maximálně ve v,ýši

1 000,- Kč. Jako první se uděluje sfuha IIL stupně, další stuhy II. a I. stupně se udělují
vždy nejdříve po deseti letech další aktivní činnosti oceňované organizační jednotky.

Jednotlivé stupně'šfuhy k }Iistorickému praporu jsou rozlišeny barvou stuhy.

- propůjčení Stuhy k Historickému praporu SDH, OSH - MSH a KSH schvaluje uýkonný



rnýbor Sdružení hasičů ČMS
- návrh na propůjčení stuhy k Historickému praporu podává nejbližší vyšší organízaéní

j ednotka od organizační j ednotky vy znamenáv ané.

4. pamětní stuha SH čMs a organwačních jednotek sH čtvts:

- uděluje SH ČMS a příslušná orgaruzaónijednotka dle svého rozhodnutí u příleŽitosti

významných událostí

Kbodu fl
1. Česfué odznaky:

- sH Čirrts a organizaěnijednotky sH ČMs si mohou vydat své vlastní čestrré orlznaky

kdalšímu ocenění záslužnépráce sqých členů i spolupracujících právnicloých afyzických
osob

2. Pamětní odznaky:

- SH Čus a organizačnijednotky SH ČMS si mohou vydal u příležitosti výroční vzniku
pamětní odznaky

3. Odznaky odborností:

- SH Čus aieno organizační jednotky udělují za stanovených podmínek odznaky
odbornosti

III.

1. Návrh na udělení rryzrramenáníz

- nawhovatel uznání, vy,znamenaní a titulů svůj návrh citlivě zváůi s ohledem na věk,

zdravotní stav, aktivifu a zásluhy oceňovaného
- 1rauděleni vyznamenáni v působnosti SDH a okrsku se návrh nezpracovává:

- na udělení.rryrznamenání v působnosti OSH - MSH, KSH a SH CMS se zpracovává

návrh na předepsaném tiskopise (příloha č. 1) a pro udělení Záslužného řádu českého

hasičstva (příloha č. 2).

- předkladatel zodpovídá zaúplné zpracovini náwhu včetně jeho řádného zdŮvodněnÍ.

- výše poplatků spojená s nákupem ocenění dle ,,Stafufu" bude určoviána

uitoároo ,,Cenířein,ry"ou*.o,ioí SH ČMS" vydávaným v,ýkonn;im výborem SH ČMS.
- součástí návrhu na udělení vyznanenání může být v taxativně vl,rnezeném rozsahu Žádost

o udělení vYjimky z důvodu:
- závažných životních sifuací (nemoc a vysoké stáří)

- ocenění zvláště qýznamného činu nebo zásluh
- pokud bude výjimka udělena, bude při příštím návrhu na další stupeň ocenění

automaticky uděleno ocenění - vyznamenání chybějící. Sleduje udělující organizačni
jednotka SH CMS.

- výjimku lze udělit pouze jednou v rámci celého SH ČMS



2.' Udělování vyznamenání:

udělení vyznamenáni musí schválit v,ýbor SDH nebo příslušný výkonný rnýbor Před jeho

udělením, výjimečně může roáodnout pfiďu_šn} starosta o tom, že udělení vyznametáni

lze schválit dodatečně. Výkonné vYbory SH ČMS, KSH, OSH - MSH mobou udělit

vyznamenánive své působnosti ibezpožaďovaného návrhu nižšího orgánu. Yždy si vŠak

pied rozhodnutím vyžádajístanovisko nižšího orgánu SH ČMS podle m§la§OH, jehož je

vyznamenávaný členem,o svém rozhodnutí opět vyrozumí nižší orgán SH CMS
evidenci o udělených vyznamenáních vede orgán, kter"ý vyznamenání udělil
při udělení medaile je pro jednotlivce vydávan v zásadéprtkaza pro kolektiv diplom,

neroáodne-li udělující orgán jinak
udělení všech vyznamenátni s9 zaznamenává do evidenční karty člena, nebo do programu

evidence ke jménu člena, kterému bylo rryznamenárrí uděleno. Záznam provede OSH -
MSH, KSH a SH CMS
při ztráté,poškození nebo zcizenivyznamenání poslqrtne příslušný orgán naŽádost

nositele náhrartní lyznamenáni za stanovenou cenu.

3. Předávání vyznamenání:

vyznamenálipředávápředstavitel orgánu, ktery vyznamenání udělil nebo z pověření

představitel nižšího orgánu
pi"aa.raoi vyznamenání se provádí důstojně piivýznanných akcích (o qíjimkách
iozhodne udělující orgán), ato vždy v pořadí vyznamenání udělená SDH, OSH - MSH,
KSH a VV SH CMS
titul Zasloužilý hasič se předává slavnosbím způsobem zpravidlav CHH v Přibyslavi
2 x ročně. výjimka k předání v osH se povoluje jen v případé važných
zdr av otnich p otíží, o ceněného
medaile ZZŽ aZOaS se předává slavnostním způsobem zpravidla v CHH Přibyslav 1 x
ročně, Výjimka k předání v OSH se povoluje jen v případě važných zdravotních potíŽi

oceněného
Zás\;;ržný řád českého hasičstva se uděluje zpravidla 1x roěně u příleŽitosti svátku

sv. Floriána, nebo na sjezdu SH ČMS.
vyznamenániudělená in memoriam se předávají pozůstal;im.

4. Nošení lyznamenání:

vyznamenáníse nosí na stejnokroji podle stejnokrojového předpisu. Při zvláštrúch

příležitostech se mohou nosit i na občanském oděvu, nosí se in natura nebo jen jeho

stužky
člen může nosit všechny medaile, které obdržel nebo podle vlastního rozhodnutí jen

nejvyšší
příslušníci státní správy a ozbrojených složek CR nosí vyznamenání na sluŽebních

stejnokrojích v souladu s předpisysvého resortu
zemíe-Ii nositel vyznamenáni, ztstávaji tato jeho pozůstal;ýrn.

5. Provedení a výroba vyznamenání:

Čestné uznáns může zabezpečitkaždý orgán, který je ur_Cěluje samostatně

stužky uznítní,odznaky a medaile, Čestný prapor SH ČMS a Stuhy k Čestrrému praporu

SH ČMS i Historiekému praporu SDH, OSH _ MSH, KSH včetně příslušenství
zabezpečuje Kancelář SH CMS a provádí jejich distribuci nižším orgánům



. k čestrrému uznání QSH-MSII" KSH a SH ČMS paří stužka, k medailÍm patří stuŽka"

obal, průkaz s obalem nebo diplom
- při yydáLlpamětní medaile, čestrrého nebo pamětního oclznaku odevzdá přísluŠná

árgaaizařiijednotka SH čMs minimálně 3 ks. do CHH přibyslav

- při vydání pamětní Stuhy odevzdápříslušná organizačnijednotka minimálně 1 ks do

CHH Přibyslav

6. Odnětí vyznamenání:

- dopustí-li se člen SH ČMS činů neslučitelných se ctí člena SH ČMS nebo byl-li soudně

tresán apod., ztrácíprávo na všechna vyznamenánl
o odebrání vyzaamenántroáoduje orgán, kteďje udělil

- vyšší orgán oznamuje své rozhodnutí o odnětí vyznameniání dotěené osobě a niŽŠÍmu

orgánu podle ízemi příslušnosti
- oriuoou"ní tohoto odstavce platí přiměřeně na všechny osoby, které jsou nositeli

vyznamenáti a nejsou členy SH CMS.

Iv.
závéreěná ustanovení

- Statut čestných vyznamenánia titulů SH ČMS" byl schválen shromáŽděním starostu

oSH dne 19.Ťijna2013.Nabývá účinnosti 1. ledna. 2014 a souČasně se ruŠÍ platnost

Statutu vyznamenáníze dne |4.iijna2006, ktený nabyl účinnosti 1. ledna 2007 a

schválený doplněk Statutu ze dne 23.íijna2010, kter,_i, nabyl účinnosti 1. ledna 2011.

Lubomír Janeba v.r.
I. náměstek starosty SH ČMS

Ing.Karel Bichter v.r.
starosta SH CMS
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