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STATUT A ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ MEDAILÍ SVAZDAP 
  

Statut a řád pro udělování medailí SvazDaP určuje a řeší postup při udělování medailí 
SvazDaP v řadě bronzové, stříbrné a zlaté. Popis medaile: jednostranná medaile kruhového 
tvaru o průměru 33 mm, ražená z kovu s příslušnou povrchovou úpravou (zlatá, stříbrná a 
bronzová patina). Avers medaile je tvořen znakem SvazDaP. Medaile je zavěšena na kroužku 
procházejícím horní částí jílce na zelené stuze s trikolorami (zelená-bílá-modrá-červená-
zelená-červená-mpodrá-bílá-zelená) o rozměrech 33 x 55 mm. Stužka o rozměrech 33 x 10 
mm ve stejné barvě je doplněna kovovou miniaturou znaku SvazDaP ve stejné barvě (zlatá, 
stříbrná a bronzová patina).  

I. 

Medaile je udělována členům i nečlenům SvazDaP, občanům České republiky i významným 
zahraničním pracovníkům a institucím za mimořádné zásluhy o propagaci armády ve 
společnosti a v rámci Evropské unie a NATO. Společně s medailí je vydáván certifikát pravosti 
se jménem držitele. 

II. 

Medaile SvazDaP je udělována: bronzová medaile (ražená s povrchovou bronzovou patinou), 
stříbrná medaile (ražená s povrchovou stříbrnou patinou) a zlatá medaile (ražená 
s povrchovou zlatou patinou).   

III. 

Jedna sada medailí z první ražby bude protokolárně předána k archivaci Vojenskému 
historickému ústavu ČR.  

IV. 

Návrh na udělení medailí SvazDaP podléhá schválení Předsednictva Ústřední rady SvazDaP. 

V. 

Bronzová medaile bude udělována na základě návrhu členům i nečlenům odboru SvazDaP za 
významné zásluhy o rozvoj a propagaci SvazDaP ve společnosti. Udělení bronzové medaile 
podléhá schválení Předsednictvem SvazDaP. Předání medaile se uskuteční na jednání Valné 
hromady SvazDaP, případně na jednání Ústřední rady SvazDaP, nebo na členské schůzi 
jednotlivých poboček SvazDaP. 



 

  

VI. 

Stříbrná medaile bude udělována na základě návrhu pobočky SvazDaP nebo Předsednictva 
SvazDaP. Udělení stříbrné podléhá schválení Předsednictvem SvazDaP. Stříbrná medaile je 
udělována členům i nečlenům SvazDaP a institucím za mimořádné zásluhy o rozvoj SvazDaP. 
Předání medaile se uskuteční na jednání Valné hromady SvazDaP.  

VII. 

Zlatá medaile je udělována na základě návrhu pobočky SvazDaP, Předsednictva SvazDaP 
nebo Ústřední rady SvazDaP. Udělení zlaté medaile podléhá schválení Předsednictvem 
SVAZDAP a Ústřední radou SvazDaP Zlatou medaili je možno udělit jak institucím, tak 
fyzickým osobám tuzemským i zahraničním za zcela mimořádné výsledky na úseku 
propagace armády. Předání medaile je možné na Valné hromadě SvazDaP, na mezinárodních 
konferencích neb při jiných významných příležitostech v České republice i v zahraničí. Zlatou 
medaili předávají v České republice společně předseda SvazDaP a první místopředseda 
SvazDaP. V zahraničí i samostatně ve vzájemném zastoupení.  

VIII. 

Autorské právo k ražbě medailí bude zajištěno písemnou dohodou s autorem námětu pro 
užití SvazDaP bez časového omezení a bez dalších finančních nároků na autorské honoráře. 
Originální raznice budou uloženy v sekretariátu SvazDaP. Předsednictvo a sekretariát 
SvazDaP odpovídají za zachování umělecké kvality a hodnoty ražených plaket, a to v souladu 
s tímto Statutem a řádem.IX. 

Ražbu nových medailí schvaluje na návrh Předsednictva SvazDaP Ústřední rada SvazDaP. 
Ústřední rada SvazDaP je oprávněna limitovat ražbu a počet udělených medailí pro příslušné 
Ústřední radou SvazDaP určené období.   

X. 

Na Návrh Předsednictva SvazDaP je možno udělit výjimky z pravidel tohoto Statutu a řádu 
pro udělování medailí pouze po souhlasu většiny členů Ústřední rady SvazDaP. Souhlas je 
možno vyžádat korespondenčně od všech členů Ústřední rady SvazDaP současně, a to 
elektronickou poštou.  

XI. 

Statut a řád pro udělování medailí SvazDaP schvaluje Ústřední rada SvazDaP. Tento Statut a 
řád nabývá účinnosti po schválení Ústřední radou SvazDaP stává se součástí Organizačního a 
jednacího řádu SvazDaP. 

 

 

Schváleno na Ústřední radě SvazDaP dne 20. 4. 2017 

 


