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Sm rnice Rady

RS

pro ud lování vyznamenání

Tato sm rnice byla schválena Radou RS dne 5. dubna 2012
a nabývá ú innosti od 6. dubna 2012.

Sm rnice Rady RS pro ud lování vyznamenání
___________________________________________________________________________
Osobám nebo organizacím, které významn p isp ly nebo p ispívají k rozvoji
eského rybá ského svazu lze ud lit nebo prop it na návrh kterékoliv organiza ní
jednotky vyznamenání eského rybá ského svazu.

l. 1
Druhy vyznamenání v rámci RS
1. estné uznání
2. Odznak „Za dlouholeté lenství“
3. Odznak „Za významnou pomoc“
4. estný odznak RS III. stupn - bronzový
5. estný odznak RS II. stupn - st íbrný
6. estný odznak RS I. stupn - zlatý
7. Medaile „Za mimo ádné zásluhy o rozvoj eského rybá ského svazu“

l.2
estné uznání
a) estné uznání mohou ud lit všechny organiza ní jednotky RS, a to:
- MO RS a ÚS RS jen svým jménem,
- Rada RS svým jménem a jménem Svazu.
b) estné uznání (dále jen U) lze ud lit jak za výkon funkce i práci pro RS, tak i
jednorázov jako ocen ní výkonu, zásluhy, apod.
c) O ud lení U rozhoduje výbor té organiza ní jednotky, která se rozhodla jej ud lit.
d) estné uznání nelze ud lit lenovi, proti kterému je vedeno p estupkové ízení nebo
kárné ízení.

l. 3
Odznak „Za dlouholeté lenství“
a) Odznak „Za dlouholeté lenství“ se ud luje lenovi, který je v RS nep etržit
organizován nejmén 20 let, a to zpravidla p i životních jubileích.
b) O ud lení tohoto odznaku rozhoduje výbor té organiza ní jednotky, která se rozhodla
jej ud lit.
c) Odznak nelze ud lit lenovi, proti kterému je vedeno p estupkové ízení nebo kárné
ízení.
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l. 4
Odznak „Za významnou pomoc“
a) Odznak za významnou pomoc se ud luje fyzickým nebo právnickým osobám, které
isp ly nebo p ispívají rozvoji RS.
b) O ud lení tohoto odznaku rozhoduje výbor té organiza ní jednotky, která se rozhodla
jej ud lit.

l.5
Bronzový odznak RS
a) Odznak se ud luje jako ocen ní za významný p ínos innosti RS.
b) Bronzový odznak RS ud luje výbor ÚS, na návrh výboru MO, jíž je navrhovaný
lenem.
c) Navrhovaný musí být ádným nebo estným lenem RS nejmén 10 let.
d) V p ípad funkcioná a len výboru ÚS, DK ÚS, Rady RS a RDR m že návrh
podat i tento orgán RS nebo jeho odbor, komise nebo klub.
e) Odznak nelze ud lit lenovi, proti kterému je vedeno p estupkové ízení nebo kárné
ízení.

l. 6
St íbrný odznak RS
a) Odznak se ud luje zpravidla jako ocen ní za práci ve funkci v rámci n které
z organiza ních jednotek RS.
b) St íbrný odznak RS ud luje výbor ÚS, na návrh výboru MO, jíž je navrhovaný
lenem.
c) Navrhovaný musí být nositelem Bronzového odznaku RS, a to zpravidla po dobu
nejmén 5 let.
d) V p ípad funkcioná a len výboru ÚS, DK ÚS, Rady RS a RDR m že návrh
podat i tento orgán RS nebo jeho odbor, komise nebo klub.
e) Odznak nelze ud lit lenovi, proti kterému je vedeno p estupkové ízení nebo kárné
ízení.

l. 7
Zlatý odznak RS
a) Odznak se ud luje jako ocen ní za významný p ínos innosti
b) Zlatý odznak RS ud luje Rada Svazu, na návrh výboru
lenem. P ed odesláním návrhu Rad
RS s ním musí
íslušného ÚS.
c) Navrhovaný musí být nositelem St íbrného odznaku RS,
nejmén 10 let.
d) V p ípad funkcioná a len výboru ÚS, DK ÚS, Rady
podat i tento orgán RS nebo jeho odbor, komise nebo klub.

2

RS.
MO, jíž je navrhovaný
vyslovit souhlas výbor
a to zpravidla po dobu
RS a RDR m že návrh

e) Odznak nelze ud lit lenovi, proti kterému je vedeno p estupkové ízení nebo kárné
ízení nebo tomu, kdo byl v posledních 10 letech potrestán správním orgánem nebo
dozor í komisí za p estupek na úseku rybá ství.
f) V p ípad , že je vyznamenaný pravomocn potrestán kárným opat ením dle Stanov
RS nebo v rámci p estupkového ízení na úseku rybá ství nebo pravomocn
odsouzen za úmyslný trestný in, m že Rada RS rozhodnout o odejmutí odznaku.
g) Pokud je vyznamenaný lenem místní organizace sdružené ve spole ném hospoda ení
a rybolovu na rybá ských revírech, náleží mu zdarma (obdrží od p íslušného ÚS RS)
územní mimopstruhová nebo pstruhová povolenka na jeden kalendá ní rok (dle
vlastního výb ru).

l. 8
Medaile „Za mimo ádné zásluhy o rozvoj RS“
a) Medaili „Za mimo ádné zásluhy o rozvoj RS“ prop uje Rada RS na návrh
výboru MO nebo výboru ÚS nebo lena Rady RS.
b) Navrhovaný musí být nositelem Zlatého odznaku RS zpravidla po dobu nejmén 5
let. V p ípad , že návrh byl podán výborem MO, musí s ním vyslovit souhlas výbor
íslušného ÚS.
c) V p ípad , že je vyznamenaný pravomocn potrestán kárným opat ením dle Stanov
RS nebo v rámci p estupkového ízení na úseku rybá ství nebo pravomocn
odsouzen za úmyslný trestný in, m že Rada RS rozhodnout i o odejmutí medaile.
d) Pokud je vyznamenaný lenem místní organizace sdružené ve spole ném hospoda ení
a rybolovu na rybá ských revírech, náleží mu zdarma (obdrží od Rady RS) po dobu
lenství ve svazu celosvazová pstruhová nebo mimopstruhová povolenka (dle
vlastního výb ru).
e) Ve výjime ných a zvlášt od vodn ných p ípadech lze ud lit Medaili „Za mimo ádné
zásluhy o rozvoj RS“ i t m osobám, které nespl ují podmínky vyplývající z l. 5
písm. c), l. 6 písm. c), l. 7 písm. c) a l. 8 písm. b).

l. 9
Ostatní vyznamenání
Všechny organiza ní jednotky RS mohou vydat na vlastní náklady své vlastní
odznaky, estná uznání a diplomy. Podmínky pro jejich ud lení i p ípadné požitky z nich
plynoucí, stanoví výbor p íslušné organiza ní jednotky.

l. 10
Požitky spojené s ud lením vyznamenání
Výbory všech organiza ních jednotek mohou v p ípad ud lení vyznamenání RS,
uvedených v l. 3, 4, 5 a 6 rozhodnout o druhu, výši a dob poskytnutí požitk
s vyznamenáním spojených. Náklady na tyto požitky hradí organiza ní jednotka, která je
navrhla.
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l. 11
Postup p i podání návrhu na vyznamenání
a) Sekretariát Rady RS a sekretariáty územních svaz
vyznamenání uvedených v l. 5-8 Sm rnice.
b) Návrh se podává na stanoveném tiskopisu (viz. p íloha).

Tato sm rnice byla schválena Radou RS dne 5. dubna 2012
a nabývá ú innosti od 6. dubna 2012.

íloha: tiskopis návrhu vyznamenání
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vedou databázi držitel

MO RS ………...............................

NÁVRH NA VYZNAMENÁNÍ RS
NAVRHOVANÉ VYZNAMENÁNÍ ………………………………………………………….
estné uznání, Odznak „Za dlouholeté lenství“, Odznak „Za významnou pomoc“, estný odznak RS III.
stupn – bronzový, estný odznak RS II. stupn - st íbrný , estný odznak RS I. stupn – zlatý, Medaile „Za
mimo ádné zásluhy o rozvoj eského rybá ského svazu“)

Jméno a p íjmení navrhovaného:
Datum narození:
Adresa bydlišt :

PS :

V RS organizován od :
íve zastávané funkce v RS:
Sou asná funkce v RS:
Dosud obdržená vyznamenání RS:
Druh vyznamenání:
Druh vyznamenání:
Druh vyznamenání:
Druh vyznamenání:
Druh vyznamenání:

rok ud
rok ud
rok ud
rok ud
rok ud

lení:
lení:
lení:
lení:
lení:

Stru né zd vodn ní návrhu:

Projednáno ve výboru MO RS dne:

Vyjád ení výboru ÚS RS (u Zlatého odznaku
rozvoj RS):

Razítko a podpisy MO:

RS a Medaile za mimo ádné zásluhy o

