Podmínky pro získání rodového či osobního erbu v ZSRU
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

písemná žádost o udělení / přiznání / uznání / polepšení erbu
splnění čekací lhůty jednoho roku členství v ZSRU
splnění věkové hranice 21 let (platí i pro „potvrzení erbovního certifikátu“)
kompletní vývod ze čtyř generací předků (do 16-ti předků) - v závažných a odůvodněných případech nedostupnosti
získání potřebných údajů, je možné chybějící údaje nahradit údaji o osobách v 5. generaci, které jsou dosažitelné.
Pokud ani tento způsob není prokazatelně možný, může po bedlivém zvážení Zemská stavovská rada na popud H-G
komory, navrhnout udělení dispense, kterou uděluje Zemský starosta. (FORMULÁŘE část 1.a 2. pro vyplnění vývodu
je možné stáhnout z internetu, nebo vyžádat jejich zaslání)
úředně ověřené kopie rodných (křestních) listů
a) žadatele
b) otce žadatele
c) matky žadatele
návrh erbu (štít + klenot) se zdůvodněním
návrh hesla (osobního nebo rodového) se zdůvodněním - tento bod není nutnou podmínkou
návrh predikátu (přídomku) se zdůvodněním - tento bod není nutnou podmínkou
a) úhrada taxy ZSRU za vystavení erbovního certifikátu (taxa je stanovena Zemským sněmem na každý následující
rok).
b) úhrada nákladů spojených s výtvarným zpracováním erb.certifikátu (+ duplikátu, pérovky a barevné kresby)

Výše uvedené podmínky platí pro udělení erbu Zemskou stavovskou rodovou unií.
V případě přiznání je nutné prokázat genealogickou návaznost na alespoň jednoho předka prokazatelně držícího erb (např.
od panovníka, palatina, či z dochované pečetě, nebo náhrobku). Klíčové materiály prokazující návaznost musí být úředně
ověřeny. Erb příslušného předka bude pozměněn, nebo použit jako součást erbu žadatele.
V případě uznání je nutné prokázat úředně ověřenou genealogickou návaznost v otcovské linii (po meči) na držitele erbu,
který jej získal do r. 1918.
Polepšené mohou být jak novodobé občanské erby udělené ZSRU, tak erby získané přiznáním / uznáním v ZSRU.
K polepšení novodobých občanských erbů může dojít po písemné žádosti erbovníka, buď na základě nového zjištění
v minulosti nobilitovaného předka, nebo prokázáním alespoň 300-leté usedlosti rodu na jedné lokalitě (případně její držby),
nebo za významné zásluhy při obnovování rodových tradic v rámci ZSRU.
U potomka, jehož rodiče jsou erbovníky a jehož matka je poslední svého rodu může dojít k polepšení rozhojněním erbu
zděděného po otci o erb matčin po jejím úmrtí, je nutný však přiložit k žádosti její souhlas sepsaný za jejího života.
POZNÁMKA:
Žádný z erbů vydaných ZSRU nesmí být shodný s jakýmkoliv živým erbem ani s erby mrtvými, vydanými do r.1918,
pokud žadatel neprokáže návaznost v přímé otcovské linii na rod již vlastnící erb.
Přímí potomci erbovníka v linii po meči nedostávají nový erbovní certifikát (formátu A3 na ručním papíře), ale pouze
potvrzení erbovního certifikátu (formátu A4 tištěné) a musí splnit podmínky 1), 2), 4) a 8) a), výše uvedené.
Barevné kopie duplikátů erbovních certifikátů a kopie vývodů z předků, jsou evidovány a ukládány v SÚA Praha - Milady
Horákové 133, Praha 6.
Ostatní podkladové materiály jsou ukládány do archivu ZSRU na zámku ve Svijanech.
Veškeré erby vydávané ZSRU mají statut občanských erbů.

