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ČÁST I. 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 písm. t) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto Zásady 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro udělování ceny Královéhradeckého kraje (dále 

jen „Zásady“) ve formě „Záslužné medaile Královéhradeckého kraje (dále jen „Záslužná 

medaile“). 

 

Čl. 2 

Smysl a účel udělování Záslužné medaile 

 

1. Záslužná medaile je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je 

zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. 

2. Záslužná medaile je udělována s ohledem na míru zásluhovosti buď jako Záslužná 

medaile I. stupně nebo jako Záslužná medaile II. stupně, z nichž Záslužná medaile I. 

stupně je oceněním vyšším. 

3. Záslužná medaile se uděluje fyzickým osobám – členům složek Integrovaného 

záchranného systému Královéhradeckého kraje nebo kolektivům zařazeným do 

Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, ve výjimečných 

případech i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. 

4. Záslužná medaile se uděluje zejména těm, kteří: 

a) se příkladným plněním pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činností 

či účinnou spoluprácí výrazně zasloužili o rozvoj integrovaného záchranného 

systému, 

b) se mimořádným výkonem ve službě nebo prokázáním rozvahy a osobní statečností 

významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události, 

c) se úspěšnou reprezentací na republikové nebo mezinárodní úrovni významně 

zasloužili o propagaci složek Integrovaného záchranného systému 

Královéhradeckého kraje. 

5. Záslužnou medaili lze udělit také in memoriam. V takovém případě převezmou 

medaili příslušní pozůstalí. 

6. V případě, že oceněný již Záslužnou medaili II. stupně má, může obdržet Záslužnou 

medaili I. stupně nejdříve po pěti letech. Vyjímečně ji lze udělit i dříve.  Medaile 

stejného stupně se neudělují opakovaně. 

7. Záslužnou medaili je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Při udělování Záslužné 

medaile oceněnému kolektivu je předáván pouze jeden kus medaile. 



 

ČÁST II. 

 
Čl. 3 

Provedení Záslužné medaile 

 

1. Záslužná medaile I. stupně je tvořena kovovou medailí kruhového tvaru (průměr 40 

mm) z tombaku CuZn10 s povrchovou úpravou „pozlacení“. Hlavním motivem je 

znak Královéhradeckého kraje umístěn uprostřed v prstenci, který je tvořen nápisem 

„INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM“. Po obvodu medaile je umístěn nápis  

„ZÁSLUŽNÁ MEDAILE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“,  který je rozdělen 

tečkou.  Kovová medaile je  pohyblivým  průvlečným  závěsem  připevněna  ke  stuze 

(šířka 37 x 55 mm) ukončené připínací jehlicí. Základní barvy stuhy červené a modré 

pruhy o šířce 8,5 mm, oddělené bílým proužkem 1 mm a žlutým proužkem 1 mm. 

Zvolené tinktury stuhy respektují oficiální tinktury Královéhradeckého kraje. Součástí 

medaile je stužka (šířka 37 mm, výška 11 mm) ve stejném provedení jako stuha. 

Uprostřed stužky je ztvárnění loga Královéhradeckého kraje ve shodné povrchové 

úpravě jako medaile. Grafické vyobrazení Záslužné medaile I. stupně je uvedeno 

v příloze č. 1 těchto Zásad. 

2. Záslužná medaile II. stupně je tvořena kovovou medailí kruhového tvaru (průměr 40 

mm) z tombaku CuZn10 s povrchovou úpravou - starobronz. Hlavním motivem je 

znak Královéhradeckého kraje umístěn uprostřed v prstenci, který je tvořen nápisem 

„INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM“. Po obvodu medaile je umístěn nápis 

„ZÁSLUŽNÁ MEDAILE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“ který je rozdělen 

tečkou. Kovová medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke stuze 

(šířka 37 x 55 mm) ukončené připínací jehlicí. Základní barvy stuhy červené a modré 

pruhy o šířce 8,5 mm, oddělené bílým proužkem 1 mm a žlutým proužkem 1 mm. 

Zvolené tinktury stuhy respektují oficiální tinktury Královéhradeckého kraje. Součástí 

medaile je stužka (šířka 37 mm, výška 11 mm) ve stejném provedení jako stuha. 

Uprostřed stužky je ztvárnění loga Královéhradeckého kraje ve shodné povrchové 

úpravě jako medaile. Grafické vyobrazení Záslužné medaile II. stupně je uvedeno 

v Příloze č. 1 těchto Zásad. 

 

3. K Záslužné medaili patří obal a diplom.    

4. Medaile „in natura“ nebo stužka se nosí na levé straně prsou. Při slavnostních 

příležitostech se medaile nosí "in natura". Na občanském společenském oděvu se 

může nosit na levé straně prsou pod kapsičkou na kapesníček. 

 

Čl. 4 

Systém navrhování a schvalování oceněných 

 

1. Návrhy na udělení Záslužné medaile předkládají představitelé základních složek 



 

Integrovaného systému Královéhradeckého kraje hejtmanovi kraje prostřednictvím 

oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Návrhy na 

udělení medaile předkládají představitelé základních složek Integrovaného 

záchranného systému Královéhradeckého kraje na formuláři podle Přílohy č. 2 těchto 

Zásad. 

2. Hejtman kraje může předložené návrhy projednat s představiteli Hasičského 

záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Krajského sdružení hasičů (KHS), Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého 

kraje a Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje (např. na společném 

zasedání, elektronicky apod.). 

3. Hejtman kraje předloží návrhy Radě Královéhradeckého kraje k projednání. 

4. Rada Královéhradeckého kraje návrhy hejtmana projedná a následně předloží tyto 

návrhy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k rozhodnutí o udělení ceny 

Královéhradeckého kraje ve formě Záslužné medaile. 

 

Čl. 5 

Předávání Záslužné medaile 

 

1. Záslužnou medaili předává za Královéhradecký kraj hejtman kraje, případně jím 

pověřený člen Rady Královéhradeckého kraje. 

2. Záslužné medaile budou zpravidla udělovány jedenkrát ročně při příležitosti 

společného setkání představitelů Královéhradeckého kraje se zástupci složek 

Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, popřípadě při jiných 

slavnostních příležitostech.  

 
ČÁST III 

 

Čl. 6 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Oddělení krizového řízení Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje. 

2. Nedílnou součástí těchto Zásad je příloha č. 1 – Grafické vyobrazení Záslužné 

medaile a příloha č. 2 – Návrh na udělení Záslužné medaile I. stupně / II. Stupně. 

3. Zásady byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením  

      č. 13/883/2010 ze dne 6. 5. 2010 a nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2010. 

 

      

Bc. Lubomír Franc 

hejtman Královéhradeckého kraje 



 

      

Příloha č. 1 

 

„Záslužná medaile Královéhradeckého kraje“ 

 

 

 
      I.stupeň                                 II.stupeň 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

NÁVRH NA UDĚLENÍ ZÁSLUŽNÉ MEDAILE 

l. STUPNĚ / ll. STUPNĚ  

 

 

 

 

 
Údaje o navrhovaném: 

 

 

Jméno, příjmení, titul:………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum narození…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresa:…………………………………………………………………………………PSČ:……………………… 

 

Telefon: ………………………………. E-mail…………………………………………………………………….. 

 

Je zařazen ve složkách IZS Královéhradeckého kraje             ANO       NE 

 

Pokud ANO – v jaké? ………………………………………………………………………………………………. 

 

Zdůvodnění návrhu (viz čl. 2 odst. 4 Zásad): 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh zpracoval:       jméno: ………………………………………………………………………………………. 

 

                                   funkce: ………………………………………………………………………………………. 

 

                                   složka IZS:………..………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Dne: …………………… 

 

Podpis: ……………………………………….     

 

 

 

* nehodící se škrtněte 

 


