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SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ PAMĚTNÍCH MEDAILÍ 

SPOLKU CELNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Čl. 1 
Druh pamětních medailí 

(1) Spolek celníků České republiky (dále jen „Spolek“) uděluje pamětní medaile 
svým členům, čestným členům a všem, kteří se zasloužili význačnou měrou o rozvoj a 
prestiž Spolku. Pamětní medaile se zpravidla udělují ke dni patrona celníků – sv. 
Matouše. 

(2) Druhy pamětních medailí 

a) stříbrná pamětní medaile – za práci ve prospěch Spolku celníků České republiky 
a Celní správy České republiky, 

b) stříbrná zlacená pamětní medaile – za vynikající práci spojenou s podporou potřeb 
členů Spolku celníků České republiky na úrovni společenské, kulturní a odborné. 

 
Čl. 2 

Pamětní medaile 

(1) Pamětní medaile „Za zásluhy o rozvoj Spolku celníků České republiky“ je 
zhotovena ze stříbra a pozlaceného stříbra. Medaile má kruhový tvar o průměru 
28 mm. 

(2) Na lícové straně je v kruhovém poli znázorněna hlava boha Merkura. Na 
rubové straně je stylizovaný znak Spolku. K pamětní medaili náleží stužka o rozměrech 
32 x 12 mm v barvě světle modré s náložkou dle typu pamětní medaile. 

 
Čl. 3 

Certifikát o udělení pamětní medaile 

Součástí pamětní medaile je certifikát o jejím udělení. Tento certifikát obsahuje 
identifikační údaje osoby, které byla pamětní medaile udělena, podpis předsedy 
Spolku a datum udělení pamětní medaile. 

 
Čl. 4 

Návrh na udělení medaile 

(1) Návrh na udělení pamětní medaile a jeho odůvodnění se podává písemně 
na formuláři, který je uveden v příloze č. 1 k této Směrnici. Návrhy na udělení pamětní 
medaile podávají Kluby Spolku a členové předsednictva Spolku nejpozději do 
31. března běžného roku. 

(2) O udělení rozhoduje předsednictvo Spolku tak, aby pamětní medaile mohla 
být nejpozději k 21. září běžného roku předána. 
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Čl. 5 
Účinnost 

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 20. března 2016. 
 

 

 

 

JUDr. Marie BUBENÍKOVÁ 

předsedkyně 

Spolek celníků České republiky 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Formulář – Návrh na udělení pamětní medaile 

Příloha č. 2 – Vzor dokladu o udělení medaile 

Příloha č. 3 – Vyobrazení udělovaných medailí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


