Statut o udělování medailí a čestných titulů
České hasičské jednoty
Článek 1
1. Udělením medailí České hasičské jednoty jednotlivcům a kolektivům se oceňují jejich
výsledky práce v požární ochraně, mimořádné činy a zásluhy o rozvoj ČHJ.
2. Medaile ČHJ jsou medaile:
- Za věrnost
- Za příkladnou práci
- Za zásluhy
- Záslužný kříž za mimořádné zásluhy
- Pamětní medaile a stužky k významným výročím ČHJ
Článek 2
Medaile za věrnost se zřizuje jako ocenění aktivní činnosti v řadách dobrovolných hasičů ČHJ
po dosažení stanovené doby v hasičských sborech v následujících stupních vyznačených na
náprsních stužkách k medaili:
I
II
III
IIII

po dosažení 10 let
po dosažení 20 let
po dosažení 30 let
po dosažení 40 let

Medaile za věrnost má průměr 37 mm a je ražena v patinované bronzové barvě, kroužkem
zavěšena na 37 mm široké náprsní průvlečné stuze. Předává se s první stužkou při dosažení
stanovené doby aktivní činnosti. Může být udělena řádným i přispívajícím členům ČHJ.
Společně s medailí je předáván i diplom.
Při dosažená dalšího stupně podle doby aktivní činnosti se předává k medaili pouze náprsní
stužka s vyznačením dosaženého stupně spolu s příslušným diplomem k udělení této stužky.
Článek 3
Medaile za příkladnou práci se zřizuje jako vyznamenání řádných členů ČHJ, kteří dlouhodobě
a obětavě plní své povinnosti v dobrovolných hasičských sborech ČHJ, podílejí se na jejich
rozvoji a propagaci.

Medaile za příkladnou práci má průměr 37 mm a je ražena v barvě bílého kovu a kroužkem
zavěšena na 37 mm široké náprsní průvlečné stuze. K ní je náprsní stužka shodných barev o
rozměru 37x10 mm. Společně s medailí je předáván i diplom.
Článek 4
Medaile za zásluhy se zřizuje jako vyznamenání členům ČHJ a fyzickým i právnickým osobám,
které se zvlášť zasloužily o rozvoj požární ochrany a dobrovolných hasičských sborů.
Medaile za zásluhy má průměr 37 mm a je ražena v barvě žlutého kovu a kroužkem zavěšena na
37 mm široké náprsní průvlečné stuze. K ní je náprsní stužka shodných barev o rozměru 37x10
mm. Společně s medailí je předáván i diplom.
Článek 5
Záslužný kříž za mimořádné zásluhy se zřizuje jako vyznamenání členům ČHJ a fyzickým i
právnickým osobám, které se zvlášť mimořádně zasloužily o rozvoj požární ochrany a
dobrovolných hasičských sborů, finančně je podporují a propagují jejich činnost.
Medaile za zásluhy má tvar rovnoramenného paprskovitého kosočtverce o úhlopříčce 37 mm a je
ražena v barvě bílého a žlutého kovu a kroužkem zavěšena na 37 mm široké náprsní průvlečné
stuze. K ní je náprsní stužka shodných barev o rozměru 37x10 mm. Společně s medailí je
předáván i diplom.
Článek 6
Pamětní medaile jsou zřízeny k významným výročím ČHJ za účelem ocenění práce jejich členů
v uplynulých letech a ocenění osob, které svými činy nebo podporou přispěly k úspěšné činnosti
ČHJ, k podpoře dobrovolných hasičských záchranných sborů a rozvoji požární ochrany.
Pamětní medaile mají průměr 42 mm s lipovými ratolestmi po obvodu a jsou raženy ze žlutého
kovu a kroužkem zavěšena na 37 mm široké náprsní průvlečné stuze. Uprostřed medaile je pod
znakem ČHJ vyznačeno výročí ke kterému jsou uděleny. K nim je náprsní stužka shodných
barev o rozměru 37x10 mm. Společně s medailemi je předáván zpravidla i diplom. Pamětní
medaile se udělují jednorázově v roce daného výročí a to pouze jednou.
Článek 7
Pamětní stužky organizačních jednotek ČHJ můžou být zřízeny a vydávány k významným
výročím hasičských sborů ČHJ za účelem ocenění práce jejich členů i dalších osob se kterými
spolupracuje.
- návrh na jejich provedení před vydáním předkládá daná organizační jednotka ke schválení
sekretariátu ČHJ.
- zřizuje a uděluje je příslušná organizační jednotka dle svého rozhodnutí u příležitosti významných
událostí.

-při vydání pamětní Stuhy odevzdá příslušná organizační jednotka minimálně 2 ks na prezidium ČHJ
k evidenci a archivaci.

Článek 8
Záslužné medaile nebo náprsní stužky se nosí pouze na vycházkovém stejnokroji na levé straně
prsou za všemi státními a resortními vyznamenáními a před všemi pamětními medailemi. Na
pracovním stejnokroji, bundokošili, košili a plášti se medaile a stužky nenosí.
Medaile je oprávněn nosit pouze vyznamenaný člen, nebo osoba, která vyznamenání obdržela.

Článek 9
Jestliže se uděluje medaile in memoriam, převezmou vyznamenání, které bylo uděleno pozůstalí.
V případě úmrtí nositele zůstávají vyznamenání a listiny o udělení pozůstalým.
Pokud osoba nebo člen ČHJ spáchá trestný čin, nebo hrubě poruší stanovy ČHJ může mu
prezidentem ČHJ být vyznamenání odejmuto.
Článek 10
Titul Zasloužilý člen ČHJ: Je výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří
svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
- uděluje se nejdříve po 3 letech po udělení medaile „Za mimořádné zásluhy“ při dodržení délky 40
let členství a dovršení věku 70 let. Ha návrh hasičského sboru, nebo župy ČHJ uděluje titul
prezidium ČHJ.
- výrazem titulu je diplom
- titul se neuděluje opětovně
- lze jej udělit in memoriam.
Článek 11
Titul Čestný funkcionář ČHJ(starosta, velitel sboru, župy, člen prezidia, prezident ČHJ):
- uděluje se členům – hasičům, kteří svou dlouholetou činností zvláště mimořádným způsobem
přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva a již nemohou aktivně pracovat v dané funkci
- titul uděluje příslušný výbor hasičského sboru, župy nebo prezidium ČHJ.
- výrazem titulu je diplom vydávaný schvalovacím orgánem organizační jednotky ČHJ a propůjčené
příslušného funkční označení.
Článek 12
Titul Čestný člen ČHJ: - uděluje se fyzickým osobám, které nejsou členy ČHJ, a přesto se
významným způsobem v obci, nebo regionu zasloužily o prospěch a postavení České hasičské

jednoty či hasičstva, podporují jeho činnost a svými občanskými postoji a aktivitami podporují
poslání ČHJ.
- titul uděluje na doporučení hasičského sboru, nebo župy ČHJ prezidium ČHJ. Sekretariát prezidia
ČHJ zajistí evidenci „Čestného člena“ u příslušného hasičského sboru a župy ČHJ.
- výrazem titulu je jmenovací dekret nebo diplom.

Článek 13
Právo udělovat medaile a čestné tituly přísluší prezidentu ČHJ, který k tomu může zmocnit i jiný
orgán ČHJ.
Návrhy na udělení medailí a čestných titulů předkládají prezidentu ČHJ, po projednání ve
výboru, starostové hasičských sborů ČHJ nebo starostové žup ČHJ v písemné formě s krátkým,
výstižným zdůvodněním.
Článek 14
Medaile a čestné tituly se předávají slavnostním způsobem zpravidla na výročních valných
hromadách nebo při významných hasičských událostech a státních svátcích. Výjimka k předání se
povoluje v případě vážných zdravotních potíží oceněného.
Oceněnému předává zpravidla president ČHJ nebo jeho náměstci. Jménem, prezidenta ČHJ
může medaile předat i další osoba jim zmocněná.
Článek 15
Výše příspěvků spojená s nákupem ocenění dle „Statutu“ bude určována aktuálně „Ceníkem
vyznamenání ČHJ“ vydávaným prezidiem ČHJ.

Evidenci udělených medailí ČHJ spravuje sekretariát ČHJ.
Tento statut o udělování medailí České hasičské jednoty nabývá účinnosti dnem schválení.

Schváleno Prezidiem ČHJ
V Praze dne 6. 3. 2016

