
  

 
 
 
 
 

VYHLÁŠKA č. 2/2015 K VYZNAMENÁNÍM JUNÁKA - 
PARDUBICKÉHO KRAJE 

1. Úvodní ustanovení 
(1) Touto vyhláškou se ustavují čestná vyznamenání Junáka - Pardubického kraje.  

(2) Čestná vyznamenání Junáka - Pardubického kraje mají regionální charakter a využívají se 
k ocenění významných zásluh a počinů, práce a přínosů jak členů, tak nečlenů Junáka ve prospěch 
skautingu v Pardubickém kraji. 

(3) Pokud se ve vyhlášce používá názvosloví a rod odpovídající chlapeckému kmeni, platí ustanovení 
stejně i pro kmen dívčí. 

2. Vyznamenání Junáka - Pardubického kraje 
(4) Touto vyhláškou se ustavují tato vyznamenání: 

a) Medaile oblasti Stříbrné řeky; 

b) Medaile Junáka - Pardubického kraje; 

c) Medaile za činovnickou službu; 

d) Příležitostné pamětní medaile. 

2.1 Medaile oblasti Stříbrné řeky 
(5) Medaile se ustanovuje jako třístupňová. Zřizuje se bronzový, stříbrný a zlatý stupeň.  

(6) Medaile se sestává z kovové insignie na náprsní stuze, přídavné stužky a případně hvězdičky 
v barvě stříbrné a zlaté. Barevnost náprsní stuhy je následující: zelený základ, 2 pruhy stejné šířky 
– červený a bílý; umístění barev: z,b,č,z. Červený a bílý pruh jsou vycentrovány, každý je široký 5 
mm. Zelené boční pruhy jsou široké 14 mm. Souhrnný poměr je 14:5:5:14. 

(7) Pro označení stupně se využijí příslušné barvy kovu insignie a hvězdičky na přídavnou stužku. 
Zlatému stupni přísluší elox a lipový lístek ve zlaté barvě. Stříbrnému pak elox a lipový lístek ve 
stříbrné barvě. 

(8) Počet nositelů není určen, zvláštní práva nositelů se neustavují. 

(9) Medaili je možno udělit pouze členům Junáka. Při udělení vyššího stupně se nosí pouze nejvyšší. 

(10) Medaili podle bodu 2.1 je možné udělit v případě, že jsou splněny níže uvedené podmínky v bodě 
3.1. Zvláštní podmínkou pro tuto medaili je osvědčený významný přínos skautingu na celém 
území Pardubického kraje, případně skautingu v národním, resp. mezinárodním měřítku. 

2.2 Medaile Junáka - Pardubického kraje 
(11) Medaile Junáka - Pardubického kraje se zřizuje jako jednostupňová. 

(12) Tato medaile se sestává pouze z kovové insignie bez závěsné stuhy a přídavné stužky. 

(13) Počet nositelů není určen, zvláštní práva nositelů se neustavují. 

(14) Medaili je možno udělit jak členům, tak nečlenům Junáka. 
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(15) Medaili podle bodu 2.2 je možné udělit v případě, že jsou splněny níže uvedené podmínky v bodě 
3.2. Zvláštní podmínkou pro tuto medaili je významný přínos pro skauting v Pardubickém kraji. 

2.3 Medaile za činovnickou službu 
(16) Medaile za činovnickou službu se zřizuje jako jednostupňová, bez závěsné insignie a vyjadřuje 

poděkování za službu po mimořádně dlouhé období v činovnické funkci. 

(17) Poděkování za činovnickou službu se vyjadřuje pouze dekretem a stužkou vyznamenání. Stužka je 
vyvedena v barvách Pardubického kraje, tj. modro-žluto-modré, v poměru 5m-5ž-18m-5ž-5m. Na 
stužce je římskou číslicí zobrazen počet let, za které byla medaile udělena. 

(18) Počet nositelů není určen, zvláštní práva nositelů se neustavují. 

(19) Medaili je možno udělit jen členům Junáka. 

(20) Medaile dle bodu 2.3 se uděluje těm činovníkům, kteří pracují v činovnické funkci1 déle než 10 let 
(počínaje rokem 2001). Za každých pět let dalších náleží činovníkovi odpovídající označení počtu 
odsloužených let na stužce. 

2.4 Příležitostná pamětní medaile  
(21) Pamětní medaile jsou ustavovány na základě rozhodnutí předsedy KRJ Pardubického kraje. 

(22) Předseda KRJ může pamětní medaili dle bodu 2.3 ustanovit v případě významné události, resp. 
výročí skautingu. 

(23) Pro ustanovení medaile dle bodu 2.3 musí předseda KRJ vydat písemné rozhodnutí, ve kterém 
stanoví vzhled medaile, název, počet vyrobených kusů a způsob udělování. 

(24) Pamětní medaili Pardubického kraje je možné udělit pouze v rok, kdy byla ustavena. Uděluje se 
bez ohledu na členství v Junáku. 

3. Podmínky udělování vyznamenání  Junáka - Pardubického kraje 

3.1 Podmínky udělování Medaile oblasti Stříbrné řeky 
(25) Navrhovatelem je kterýkoliv člen Junáka – svazu skautů a skautek ČR starší 18 let, který je  

registrován v Pardubickém kraji. 

(26) Navrhovaný 
a) musí být členem Junáka – svazu skautů a skautek ČR starší 18 let 
b) nemusí být registrován v Pardubickém kraji 
c) musí být morálně čistý a připraven být nositelem čestných vyznamenání dle této vyhlášky 
d) jeho návrh musí být podpořen dle instančních postupů bez výhrad a připomínek 

(27) Každý návrh musí být podpořen minimálně jednou organizační jednotkou Junáka. Každý návrh 
musí mít svého navrhovatele, kterým je osoba zjevná. Návrh musí být doručen na předepsaném 
formuláři a musí být řádně vyplněn.  

(28) Schvalovatelem a udělovatelem Medaile oblasti Stříbrné řeky je Krajská rada Junáka 
Pardubického kraje. Pro schválení návrhu a udělení této medaile musí hlasovat alespoň  ¾ 
přítomných členů KRJ. Hlasování o návrhu může být provedeno i elektronickou formou. 

(29) O výsledku rozhodnutí KRJ je neprodleně informován navrhovatel. 

                                                 
1 Činovnickou funkcí se rozumí činovnická funkce popsaná v OŘJ, kdy daný činovník byl do této funkce zvolen, jmenován či 
jinak ustaven orgánem střediska a okresu spadající pod Junák – Pardubický kraj, resp. orgánem Junáka – Pardubického kraje.  



  

   

3.2 Podmínky udělování Medaile Junáka - Pardubického kraje 
(30) Navrhovatelem je kterýkoliv člen Junáka – svazu skautů a skautek ČR starší 18 let, který je  

registrován v Pardubickém kraji. 

(31) Každý návrh musí mít svého navrhovatele, kterým je osoba zjevná. Návrh musí být doručen na 
předepsaném formuláři a musí být řádně vyplněn.  

(32) Schvalovatelem Medaile Junáka – Pardubického kraje je Krajská rada Junáka Pardubického kraje. 
Udělovatelem je předseda KRJ. Pro schválení návrhu na udělení této medaile musí hlasovat 
alespoň ½ přítomných členů KRJ. Hlasování o návrhu může být provedeno i elektronickou 
formou. 

3.3 Podmínky pro udělování Medaile za činovnickou službu 
(33) Navrhovatelem je předseda okresní rady pro činovníky středisek spadající pod daný okres, resp. 

předseda krajské rady pro činovníky přímo podřízených středisek, okresů, resp. kraje. 

(34) Návrhy se podávají nejčastěji k 30. 6. a 31. 12. roku. Návrh se doručuje do sídla kraje ve volné 
formě, který obsahuje zejména tyto údaje – jméno, příjmení navrhovaných činovníků, přehled 
jejich činovnických funkcí, počet let v jednotlivých funkcích a OJ, kde působili, podpis 
navrhovatele. 

(35) Schvalovatelem Medaile za činovnickou službu je Krajská rada Junáka Pardubického kraje. 
Udělovatelem je předseda KRJ. Pro schválení návrhu na udělení této medaile musí hlasovat 
alespoň ½ přítomných členů KRJ. Hlasování o návrhu může být provedeno i elektronickou 
formou.  

3.4 Podmínky udělování příležitostné pamětní medaile 
(36) Navrhovatelem Pamětní medaile Junáka – Pardubického kraje je kterýkoliv člen KRJ. 

(37) Návrh je možné podat s odůvodněním volnou písemnou formou. 

(38) Návrh schvaluje a medaili uděluje předseda KRJ svým písemným rozhodnutím. 

4. Závěrečná ustanovení 
(39) Ke každé medaili zřízené touto vyhláškou náleží dekret označený razítkem Junáka – Pardubického 

kraje, podpisem předsedy KRJ a matričním číslem. 

(40) Každá medaile zřízená touto vyhláškou musí být předána, resp. udělena při vhodné slavnostní 
příležitosti ideálně za přítomnosti předsedy KRJ, resp. jím pověřeného činovníka. 

(41) KRJ vede evidenci o návrzích, udělených a neudělených medailích. 

(42) Náklady na medaile udělené podle této vyhlášky nese Junák – Pardubický kraj, pokud KRJ svým 
usnesením nestanoví jinak. 

(43) Touto vyhláškou se nahrazuje vyhláška č. 2/2002 k čestným vyznamenáním Pardubického kraje, 
která byla schválena KRJ Pardubického kraje dne 18. prosince 2007 a doplněna dne 10. června 
2009. 

(44) Přílohou této vyhlášky je formulář návrhu na medaile zřízené touto vyhláškou. 
 
Schváleno KRJ dne 07. 12. 2015. Účinnost vyhlášky se stanovuje na 1. ledna 2016.  
 

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v.r. 
předseda KRJ Pardubického kraje 

Příloha: formulář návrhu na medaili 


