
Směrnice pro udělování vyznamenání ČSCH 

Podle Stanov ČSCH se udělují za obětavou práci pro Svaz a za dosažené 
výsledky v chovu zvířat svazová vyznamenání. 
Pro udělování vyznamenání platí tyto zásady: 

Druhy vyznamenání  

I. Ústřední výbor ČSCH uděluje členům ČSCH vyznamenání: 

ČESTNÉ UZNÁNÍ  
při dosažení mimořádných výsledků: 
- v chovu zvířat 
- v organizátorské a řídící práci 
- za reprezentaci na mezinárodních výstavách a soutěžích 
- při dosažení životního jubilea nebo při skončení výkonu funkce (po více funkčních 
obdobích) 

Vyznamenání ZA ZÁSLUHY O CHOVATELSTVÍ s propůjčením 
odznaku: 
I. stupně /zlatý/ 
II. stupně /stříbrný/ 
III. stupně /bronzový/ 
- za příkladný přínos Svazu 
- za trvalé /dlouhodobé/ úspěchy v chovatelství 
- za úspěšnou reprezentaci na mezinárodních výstavách a soutěžích 
- za mimořádně úspěšný čin pro ČSCH. 
Vyznamenání II. stupně je udělováno nejdříve za 5 let po udělení vyznamenání III. 
stupně a vyznamenání I. stupně je udělováno nejdříve za 10 let po udělení 
vyznamenání II. stupně. 
Výjimka: Chovatelům starším 70 let může být prominut časový odstup při udělování 
vyšších stupňů vyznamenání. 

Ústřední výbor uděluje organizacím ČSCH vyznamenání: 

ČESTNÁ VLAJKA za dlouholetou úspěšnou činnost. 

II. 
Organizační jednotky ČSCH udělují vyznamenání: 

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ podle kritérií, které stanoví členská schůze organizační 

jednotky. 

UDĚLOVÁNÍ VYZNAMENÁNÍ 
 

Vyznamenání jsou udělována členům nebo organizačním jednotkám podle 
uvedených kritérií. 
Vyznamenání lze udělit i osobám či kolektivům, které nejsou členy nebo jednotkami 



ČSCH, které však mimořádnou měrou přispěly k rozvoji chovatelství nebo je 
spolupráce s nimi na úseku chovatelství dlouhodobě prospěšná.  
Podkladem pro udělení vyznamenání je zdůvodněný návrh předkladatele /výboru 
příslušné organizace/. 
Podkladem pro udělení vyznamenání ústředním výborem ČSCH je zdůvodněný 
návrh předkladatele, k němuž dokládá své stanovisko příslušná okresní organizace 
nebo ÚOK, a to i v případě, že stanovisko není doporučující. 

PŘEDÁVÁNÍ VYZNAMENÁNÍ 
 
Vyznamenání ČESTNÉ UZNÁNÍ a ČESTNÁ VLAJKA je předáváno jako diplom. 
Vyznamenání ZA ZÁSLUHY O CHOVATELSTVÍ je předáváno s odznakem a 
diplomem. 
Vyznamenání mají být předávána při slavnostních či významných příležitostech. 
Vyznamenání předávají zpravidla předsedové organizačních jednotek, případně 
členové vyšších svazových orgánů, pokud jsou předání přítomni. 

EVIDENCE UDĚLENÝCH VYZNAMENÁNÍ 
 

Evidenci udělených vyznamenání vede organizační jednotka ČSCH, která 
vyznamenání udělila a organizace, která je k udělení navrhla.  

Směrnice pro udělování vyznamenání ČSCH byla schválena usnesením ÚV ČSCH č. 
j.104/4/6.1/01 
ze dne 28. 6. 2001. 
Platnost pozbývá Směrnice pro udělování vyznamenání ÚV ČSCH ze dne 8. 11. 
1986. 

Diplom ČESTNÉ UZNÁNÍ se uděluje: 
 

a/ zahraničním hostům a občanům ČR, kteří nejsou členy ČSCH za přínos 
chovatelství, 
b/ členům ČSCH při dosažení mimořádného úspěchu např. za úspěšnou 
reprezentaci chovatelství v zahraničí apod., nebo jako mimořádné ocenění práce při 
dosažení životního jubilea nebo při skončení výkonu funkce apod.  
Vyznamenání ZA ZÁSLUHY O CHOVATELSTVÍ 
s propůjčením odznaku I. stupně /zlatý/ 
II. stupně /stříbrný/ 
III. stupně /bronzový/ 
se uděluje členům Svazu za příkladný přínos Svazu, trvalé úspěchy v chovatelství, 
dlouholetou činnost, úspěšnou reprezentaci, atp. 
Vyznamenání II. stupně se uděluje nejdříve za 5 let po udělení vyznamenání III. 
stupně a vyznamenání I. stupně se uděluje 10 let po udělení vyznamenání II. stupně. 
Výjimka: Chovatelům starším 70 let může být prominut časový odstup při udělování 
vyšších stupňů vyznamenání. 

 


