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PODMÍNKY PŘIJETÍ NOVÉ JEDNOTKY K USAREUR(cz)
1. průběh přijetí nové jednotky
Jednotka bude po přijetí zařazena do zkušební doby - PROBATION. Po uplynutí zkušební
doby a splnění stanovených podmínek jednotka získá plnohodnotné členství v USAREUR(cz)
se všemi právy a povinnostmi.

2. podmínky zařazení do PROBATION období
- splňovat pravidla dle GO 1-2006
1. název jednotky
2. struktura jednotky
3. ústroj, výstroj a výzbroj
4. kariérní systém

- dodržení pravidel je během PROBATION období na poctivém jednání jednotky.
- jednotka dodá (nejlépe v elektronické verzi) 5ks fotografií dostatečně zřetelných a
výmluvných, ze kterých bude možno předběžně posoudit oprávněnost žádosti o zařazení k
USAREUR(cz) s ohledem na Reenacting. Uzná-li velení USAREUR(cz), že fotografie
nedostačují k posouzení kvalit jednotky, má právo žádat další.
- správný název jednotky, odpovídající hodnostní označení velitele jednotky a fotografie
prověří CO nebo XO (případně pověřený člen štábu) a po té se jednotka stává členem
USAREUR(cz) s členstvím v PROBATION období.

3. Podmínky ukončení PROBATION období a získání plnohodnotného
členství v USAREUR(cz)
- během PROBATION období vyplnit do DIMHRS údaje o všech členech jednotky a
minimálně těch akcí z nichž příslušníkům plyne nárok na CD (viz. AR 525-1 (cz)). Toto
poslouží velení USAREUR(cz) k posouzení dodržování pravidla 4 z GO 1-2006.
- splnění podmínek pro posouzení aktivity dle Základních pravidel USAREUR(cz). Toto
poslouží velení USAREUR(cz) k posouzení dodržování pravidla 2 - 3 z GO 1-2006.
- schválení přijetí jednotky CO USAREUR(cz), velitelem sekce, do které jednotka spadá,
nadpoloviční většinou jednotek příslušné sekce, a uvedení této skutečnosti v patřičném
rozkaze.
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- nesplní-li jednotka v době do dvou let stanovené podmínky pro plnohodnotné přijetí do
USAREUR(cz) automaticky končí jejich členství v PROBATION období.

4. Zrušení rozkazu GO 2010-02
- tímto rozkazem se ruší rozkaz GO 2010-02.

By Order of the Headquarters of USAREUR(cz):

David O’Neill
First Lieutenant, Infantry
Commanding Officer, USAREUR(cz)

DISTRIBUCE:
Tato publikace je dostupná pouze v elektronické podobě a je určena pro členské jednotky
USAREUR(cz).
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