ŘÁD ČSV, z. s.
PRO UDĚLOVÁNÍ ČESTNÝCH OCENĚNÍ
Článek 1

1.
Jako projev uznání včelařům – členům svazu, funkcionářům svazu, případně jiným osobám, kteří
vykazují delší dobu úspěšnou či zvlášť záslužnou práci v oboru včelařství nebo kteří získali mimořádné zásluhy
v práci pro Český svaz včelařů, z. s. (ČSV, svaz) uděluje ČSV v souladu s článkem 7 Stanov ČSV tato ocenění:
čestné uznání (diplomy), čestnou vlajku, čestný odznak „Vzorný včelař“, „Vzorný včelařský pracovník“,
„Zasloužilý včelařský pracovník“, „Za zásluhy o včelařství“. Zvlášť zasloužilým funkcionářům může být
uděleno čestné členství v orgánu svazu, případně nejvyšší svazové ocenění – titul „Čestný člen Českého svazu
včelařů“.
2.
Svaz je též oprávněn udělená vyznamenání odejmout v případě, že se nositel zvlášť závažným
způsobem provinil proti ČSV. O odejmutí rozhoduje orgán, který vyznamenání udělil.

Článek 2
1.

Čestná uznání, čestné vlajky a čestné odznaky se udělují zejména:

a)
organizačním jednotkám ČSV, členům a funkcionářům svazu, jakož i bývalým členům ČSV za
dlouholeté zásluhy o včelařství, i když pro stáří či nemoc pozbyli členství v ČSV;
b)
jiným osobám, nečlenům svazu, které se význačně zasloužily o včelařství nebo včelařskou organizaci;
c)
cizím státním příslušníkům – včelařům, vědeckým a organizačním pracovníkům.

Článek 3
1.

Čestná uznání, čestné vlajky a čestné odznaky udělují svaz a organizační jednotky svazu takto:

a)
čestné uznání uděluje předsednictvo republikového výboru ČSV (PRV) osobám dle článku 2.
Předsednictvo okresní organizace ČSV uděluje čestné uznání funkcionářům své okresní organizace ČSV (OO)
a funkcionářům a členům základní organizace ČSV (ZO) ve své působnosti. Výbor nebo členská schůze ZO
ČSV uděluje čestná uznání svým funkcionářům a členům;
b)
čestnou vlajku uděluje RV ČSV nejlepším okresním a základním organizacím ČSV, nebo i jiné
právnické osobě zabývající se včelařstvím;
c)
čestný odznak s titulem „Vzorný včelař“ uděluje předsednictvo OO ČSV funkcionářům OO a
funkcionářům a členům ZO ve své působnosti;
d)
čestný odznak s titulem „Vzorný včelařský pracovník“, čestný odznak s titulem „Zasloužilý včelařský
pracovník“ uděluje PRV ČSV,
e)
čestný odznak s titulem „Za zásluhy o včelařství“ uděluje RV ČSV členům a funkcionářům svazu
a jiným osobám zasloužilým o včelařství, včetně cizích státních příslušníků.

Článek 4
1.
Návrh na udělení čestných uznání podávají svazu základní nebo okresní organizace, okresní organizaci
základní organizace v její působnosti a základní organizaci její členové.
2.
Návrhy na udělení čestných vlajek a čestných odznaků „Vzorný včelařský pracovník“, „Zasloužilý
včelařský pracovník“, „Za zásluhy o včelařství“ podávají svazu okresní, základní organizace a PRV po
souhlasném vyjádření okresní a základní organizace.
3.
Návrhy vyznamenání, které uděluje předsednictvo OO, PRV a RV ČSV podávají okresní nebo základní
organizace na tiskopisu, který tvoří přílohu tohoto řádu. Návrh musí obsahovat vyjádření jak ZO, tak příslušné
OO. V návrhu musejí být důsledně zhodnoceny zásluhy navrhovaného a uvedeno, jakých výsledků dosahuje.
4.
Při udělování vyznamenání je třeba přihlížet k tomu, jaká uznání – vyznamenání byla navrhovanému
svazem nebo organizačními jednotkami svazu již udělena.

Článek 5

1. Dosažené výsledky při plnění úkolů okresních a základních organizací ČSV a jejich orgánů, které jsou
rozhodující pro udělení čestných uznání a čestných vlajek, hodnotí orgány svazu podle těchto hledisek:
a)
b)
c)
d)

příprava a plnění odborně výchovné činnosti;
plnění úkolů ukládaných vyššími orgány organizace ve vlastních a nižších organizačních složkách;
zapojení organizačních jednotek a členstva do celospolečenských úkolů;
účelnost a hospodárnost ve vydávání finančních prostředků a pořádek v administrativě;

e)
spolupráce se zájmovými organizacemi, orgány obecních a krajských úřadů, agrárními komorami,
zemědělskými a lesními podniky apod.

Článek 6
1. Dosažené výsledky v práci organizační jednotky, člena a funkcionáře, které jsou rozhodující pro udělení
čestného uznání, hodnotí orgány svazu, případně orgány organizační jednotky, které udělení navrhují nebo
schvalují tak, že přihlédnou:
a)
b)
c)
d)
e)

k plnění úkolů organizační jednotky, v níž je navrhovaný zapojen;
k výsledkům jeho vlastní práce v oboru včelařství;
k jeho zásluhám o činnost organizační nebo odbornou;
k osobním vlastnostem jmenovaného;
k tomu, jak předává zkušenosti a pomáhá ostatním funkcionářům a členům apod.

Článek 7
1.
Dosažené výsledky v práci funkcionářů a členů základních organizací, které jsou rozhodující pro udělení
čestného odznaku a titulu „Vzorný včelař“, hodnotí předsednictvo OO ČSV, které jej uděluje za:
a)
b)
c)
d)
e)

vzornou práci v oboru včelařství;
využívání pokrokových metod a jejich propagaci;
předávání zkušeností apod.;
dlouholetou činnost při výchově mládeže ve včelařských kroužcích;
iniciativní a aktivní činnost v ZO, při plnění členských povinností apod.

Článek 8

1.
Dosažené výsledky v práci včelařských funkcionářů, které jsou rozhodující pro udělení čestného odznaku
a titulu „Vzorný včelařský pracovník“, hodnotí PRV ČSV a uděluje jej za:
a)
b)
c)
d)

dlouholetou úspěšnou organizační nebo odbornou práci v rámci ČSV;
dlouholetou rozsáhlou propagační nebo dopisovatelskou činnost;
zvláštní zásluhy o včelařství a výchovu včelařského dorostu;
zásluhy o splnění jiných význačných úkolů daných stanovami, usneseními sjezdu, konferencí apod.

Článek 9
1.
Dosažené výsledky v práci včelařských funkcionářů, které jsou rozhodující pro udělení čestného
odznaku a titulu „Zasloužilý včelařský pracovník“, hodnotí PRV ČSV a uděluje jej za:
a)
rozsáhlou a dlouholetou činnost organizační, vědeckou, literární a osvětovou;
b)
činnost se zvláštním společenským a hospodářským významem;
c)
činnost mimořádně rozsáhlou nebo zvláště důležitou a přinášející významný užitek včelařství a
zemědělství.

Článek 10

1.
Dosažené výsledky v činnosti funkcionářů, které jsou rozhodující pro udělení čestného odznaku „Za
zásluhy o včelařství“, hodnotí RV ČSV a uděluje jej za podmínek dle čl. 9 s tím, že tato činnost:
a)
je trvale dlouhodobého a širokého rozsahu;
b)
přináší upevnění a rozšíření spolupráce, zvláště pak mezi členskými organizacemi světové federace
včelařských svazů Apimondia a federace evropských včelařských organizací Apislavia;
c)
je oceňována a přináší prospěch společnosti.
2.
Cizím státním příslušníkům se odznak uděluje za zásluhy o včelařství a spolupráci mezi včelařskými
organizacemi.

Článek 11
1.
Za mimořádně významný přínos pro včelařství a včelařskou organizaci uděluje sjezd ČSV na návrh RV
ČSV čestný titul „Čestný člen Českého svazu včelařů“.
2.
S titulem čestného členství ČSV je spojeno právo doživotně užívat všech výhod členství ČSV včetně
práva účasti na zasedáních nejvyšších orgánů ČSV s hlasem poradním.
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Článek 12
1.
Zasloužilým členům, kteří se významně podíleli na práci pro obor včelařství a včelařskou organizaci
může být uděleno čestné členství v RV ČSV, v ÚKK nebo v orgánech organizačních jednotek svazu.
2.
Čestné členství v orgánech ČSV a v orgánech organizačních jednotek svazu muže být uděleno členům
zejména:
a)
za účelem vytvoření vetší možnosti účelného využití zkušeností a odborných znalostí dlouholetých
aktivních a zasloužilých funkcionářů ve prospěch včelařství a ČSV;
b)
pro umožnění toho, aby se tito členové podle svého zájmu a možností nadále podíleli na práci a činnosti
orgánů ČSV;
c)

k vyjádření uznání zasloužilým funkcionářům.

3.

Čestný člen orgánu svazu má právo:

a)
účastnit se jednání a činnosti příslušného orgánu, pokud byl k jednání pozván nebo jestliže byl tímto
orgánem pověřen konkrétní činností;
b)

účastnit se rozhodování orgánu, jehož je čestným členem s hlasem poradním.

4.

Čestné členství v RV ČSV a ÚKK uděluje na návrh RV (popř. ÚKK) sjezd ČSV.

5.

Čestné členství v OO ČSV a OKK uděluje na návrh OO (popř. OKK) okresní konference.

6.

Čestné členství v orgánech ZO ČSV uděluje na návrh výboru (popř. KK ZO) členská schůze.

1.

Čestný odznak „Vzorný včelařský pracovník“ lze udělit jen držiteli čestného odznaku „Vzorný včelař“.

Článek 13
2.
Čestný odznak „Zasloužilý včelařský pracovník“ lze udělit jen držiteli čestného odznaku „Vzorný
včelařský pracovník“, a to po uplynutí 10 let od jeho udělení nebo před uplynutím lhůty 10 let na návrh PRV po
souhlasném vyjádření okresní a základní organizace.
3.
Čestný odznak „Za zásluhy o včelařství“ lze udělit jen držiteli čestného odznaku „Zasloužilý včelařský
pracovník“, a to po uplynutí 10 let od jeho udělení, nebo před uplynutím lhůty 10 let při úspěšném splnění
mimořádného úkolu s celosvazovým dopadem, na návrh PRV po souhlasném vyjádření okresní a základní
organizace.

Článek 14
1.
Čestné uznání, diplom o čestném členství, čestné vlajky a čestné odznaky předává vyznamenanému
zástupce orgánu, který toto vyznamenání udělil.
2.
Předání se provede slavnostním způsobem na zasedání příslušného orgánu svazu, popř. orgánu
organizační jednotky svazu. V případě dlouhodobé nemoci nebo jiných překážek na straně vyznamenaného
funkcionáře muže se provést předání jiným způsobem.
3.

Při udělení čestného odznaku se předává vyznamenanému doklad o jeho udělení.

1.

S udělením čestné vlajky a čestných odznaků mohou být uděleny věcné nebo peněžité odměny :

a)
b)
c)
d)

k čestné vlajce odměna do výše 500 Kč;
k čestnému odznaku „Vzorný včelařský pracovník“ odměna do výše 1 000 Kč;
k čestnému odznaku „Zasloužilý včelařský pracovník“ odměna do výše 1 500 Kč;
k čestnému odznaku „Za zásluhy o včelařství“ odměna do výše 2 000 Kč.

2.

Cizím státním příslušníkům se peněžité odměny neudělují.

Článek 15
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Článek 16
1.
O udělení čestných uznání, čestných vlajek a čestných odznaků vede evidenci sekretariát RV ČSV,
případně organizační jednotka, která vyznamenání udělila.
2.

Ztráta čestného odznaku musí být ihned hlášena. Při nezavinění ztráty může být vydán náhradní odznak.

Článek 17
Udělení čestného členství, čestných uznání, čestných vlajek a čestných odznaků může být zveřejněno v
odborném včelařském časopisu.

Článek 18

1.
V případě úmrtí vyznamenané osoby se ponechá čestný odznak pozůstalým, kteří však nejsou oprávněni
jej nosit.
2.

Odměna náležející vyznamenanému dle článku 15 řádu se pozůstalým nepřiznává.

Článek 19
Čestná uznání, čestné vlajky a čestné odznaky organizačním jednotkám dodává sekretariát RV ČSV.

Článek 20

1.

Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení RV ČSV, tj. 25. 3.2017.

2.
Tímto dnem se zároveň ruší řád pro udělování čestných uznání, čestných vlajek a čestných odznaků
ze dne 13. 8. 2011, ve znění změn účinných dnem 10. 8. 2014.
Mgr. Jarmila Machová v.r.
předsedkyně

Ing. Petr Šerák v.r.
tajemník
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