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Statut Medaile Antonína Benjamina Svojsíka

1. Historie a způsob zřízení

(1) Medaile A. B. Svojsíka (dále jen Medaile ABS) jako vyznamenání Pražského kraje A. B. Svojsíka byla
zřízena v roce 2003 rozhodnutím krajské rady (dále jen PRJ) usnesením ze dne 7. 4. 2003 jako vyzname-
nání udělované touto organizační jednotkou. Statut Medaile ABS byl následně schválen usnesením PRJ ze
dne 5. 5. 2003. Zřízení krajského vyznamenání vychází z Řádu o skautských vyznamenáních schváleného
Náčelnictvem Junáka dne 23. 11. 2002, který byl nahrazen novým Řádem o skautských vyznamenáních dne
29. 11. 2015.

2. Instanční postup

(2) Návrh na udělení Medaile ABS podává kterýkoliv dospělý činovník kraje Praha (dále Kraje). K návrhu se
vyjádří středisko, okres či kraj, a předá jej kanceláři PRJ. Schválením a předložením návrhu se tato organi-
zační jednotka stává navrhovatelem. Návrh na udělení vyznamenání se předkládá na formuláři (k dispozici
na webu Kraje).

(3) Návrh posuzuje Komise (ustanovená dle kapitoly 4) a schvaluje PRJ.

(4) Vyznamenání uděluje předseda PRJ. Vyznamenání předává předseda PRJ nebo jím pověřený činovník.
Předáním může předseda PRJ pověřit i příslušné středisko nebo jednotku, které je vyznamenaný členem.

(5) Vyznamenání se uděluje ve významných dnech Junáka (22. února, 24. dubna, 5. září, 28. října), dále při
příležitosti sněmu Kraje, na zasedání PRJ, při významných akcích Kraje, u příležitosti životního jubilea
vyznamenaného a významných událostech jednotky, jejíž je členem.

(6) Navrhovatel se podílí na úhradě nákladů spojených s výrobou medailí po schválení návrhu PRJ.

(7) PRJ o návrhu hlasuje zpravidla po obdržení stanoviska Komise na nejbližší krajské radě, případně elektro-
nicky.

(8) Kancelář PRJ informuje do 10 dnů navrhovatele o usnesení PRJ ohledně návrhu na udělení Medaile ABS,
případně zajistí předání medaile a dekretu.

(9) Kancelář Kraje archivuje návrh na udělení Medaile ABS a zajistí zapsání udělení Medaile ABS do skautISu.

3. Udělení

(10) Medaile ABS se uděluje činovníkům Kraje, členům Junáka z jiných krajů i nečlenům Junáka, kteří se
výrazně zasloužili o skauting v Kraji. Vyznamenaný by měl splňovat podmínku, že se v občanském životě
nezpronevěřil ideálům svobody, demokracie, humanity a lidské slušnosti a nepošpinil svou čest.

(11) Medaile ABS se uděluje členům registrovaným v Kraji za:

a) úspěšné dlouhodobé vedení skautské organizační jednotky v Kraji nebo působení v ní,
b) úspěšné dlouhodobé působení při výchovných a vzdělávacích akcích pořádaných Krajem,
c) činy prospěšné vlasti (účastníkům odboje, perzekvovaným, ilegální činnost),
d) zásluhy o obnovu skautingu a následnou práci v hnutí v Kraji,
e) významnou reprezentaci Kraje na celostátních a mezinárodních skautských akcích,
f) významnou práci a pomoc při krizových, živelných a humanitárních akcích,
g) celoživotní přínos skautskému hnutí v Kraji,
h) vzornou a dlouhodobou propagaci Junáka na veřejnosti,
i) významnou uměleckou činnost, publicistiku a historické mapování dějin hnutí.

(12) Medaili ABS lze udělit podle odstavce (11) písmen a), b) a g) i členům Junáka z jiných krajů.

(13) Medaile ABS se uděluje nečlenům Junáka za:

a) účinnou pomoc, posilování dobrého jména Junáka nebo podporu jeho organizačním jednotkám,
b) příkladnou činnost ve skautském hnutí v Kraji v dobách, kdy byli členy Junáka.
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(14) Medaile ABS se neuděluje in memoriam.

4. Komise

(15) Komise pro řády a vyznamenání, která posuzuje návrhy na udělení Medaile ABS, musí být nejméně tříčlenná
a je jmenována PRJ.

(16) Komise se schází dle potřeby a je usnášení schopná při nadpolovičním počtu členů. Komise posuzuje návrhy
na udělení Medaile ABS a vydává pro PRJ písemné doporučení k udělení Medaile ABS. Komise je oprávněna
vrátit navrhovatelům předložený návrh na vyznamenání, pokud neobsahuje potřebné náležitosti anebo není
v souladu se statutem vyznamenání.

(17) Komise přijímá i návrhy na udělení celostátních vyznamenání, u kterých je schvalovatelem PRJ. Tyto návrhy
posuzuje a doporučuje PRJ dle statutu příslušného ocenění.

(18) Komise své stanovisko předloží PRJ nejpozději 30 dní od obdržení návrhu. Pokud komise stanovisko ne-
předloží, může PRJ rozhodnout i bez jejího stanoviska.

(19) Komise ze svého středu volí předsedu a zpravidla i tajemníka.

(20) Komise vede evidenci nositelů.

5. Stupně vyznamenání

(21) Medaile ABS má dva stupně – I. stříbrný a II. bronzový.

6. Počet vyznamenaných

(22) Medaile ABS I. stupně se ročně uděluje max. 13 vyznamenaným. Nečlenové Junáka se do tohoto počtu
nezahrnují. Celkový počet nositelů není omezen. Nevyčerpaný počet medailí k udělení se nepřevádí do
dalšího roku.

(23) Počet ročně udělovaných Medailí ABS II. stupně není omezen.

7. Oprávnění nositelů

(24) Nositelé Medaile ABS mají právo účastnit se všech akcí, které Kraj pořádá, včetně zasedání PRJ a krajského
sněmu s hlasem poradním.

(25) Medaile ABS může být také odejmuta v souladu s Disciplinárním řádem Junáka.

8. Popis vyznamenání

(26) Insignii tvoří na aversu plastický portrét A. B. Svojsíka, revers je odvozen od znaku Kraje a obsahuje
gravírované pořadové číslo. Insignie má průměr 40 mm, provedena je v bronzové a vyšší stupeň ve stříbrné
povrchové úpravě.

(27) Insignie je zavěšena na stuze dlouhé 60 mm a šířce 40 mm. Barvy stuhy jsou žlutá : červená : žlutá : červená :
: žlutá : červená v poměru 3:1:16:16:1:3 mm.

(28) Stužka na kroj odpovídá stuze a má rozměry 40 × 10 mm.

(29) Stužka stříbrného stupně je opatřena stříbrnou hvězdičkou.

(30) Insignie se nosí na levé straně hrudi pouze na kroji a jen při významných akcích Kraje, na krajském sněmu
a Valném sněmu Junáka.

(31) Stužka se nosí nad levou kapsou krojové košile v pořadí za celostátními vyznamenáními Junáka.

(32) K medaili se předává dekret (grafický list) potvrzující udělení vyznamenání.

9. Závěrečná ustanovení

(33) Přílohou statutu je zobrazení medaile, stužky a dekretu.

(34) Statut byl schválen krajskou radou dne 3. 5. 2018 a k tomuto datu také nabývá účinnosti. Nabytím účinnosti
statutu se zrušuje Statut Medaile A. B. Svojsíka, schválený dne 3. 12. 2012.

Přílohy statutu:
Příloha A – zobrazení medaile, stužky a dekretu.

Ing. Hana Bejčková, v. r.
předsedkyně krajské rady
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Příloha A – zobrazení medaile, stužky a dekretu
Medaile

(a) Líc (b) Rub

Obrázek 1: Zobrazení lícové (a) a rubové (b) strany bronzového stupně Medaile ABS.

(a) Bronzový stupeň (b) Stříbrný stupeň

Obrázek 2: Porovnání obou stupňů Medaile ABS. II. stupeň – bronzový (a) a I. stupeň – stříbrný (b).
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Stužka

(a) Stříbrný stupeň (b) Bronzový stupeň

Obrázek 3: Zobrazení stužky pro stříbrný stupeň (a) a bronzový stupeň (b).

Dekret

Obrázek 4: Dekret pro bronzový stupeň Medaile ABS. Dekret pro stříbrný stupeň Medaile ABS se liší uvedením
stupně v pravém horním rohu.


