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1. 
 
 

Směrnice ČUS 
ze dne 14.5.2013 

 
 

 
 

o pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění 
a o zásadách pro převzetí záštity a udělení ceny 

 
 
 
 
 

část první 
 

Zásady pro udělování vyznamenání a ocenění 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Vyznamenání a ocenění České unie sportu (ČUS) lze udělit osobám za jejich významnou, 

dlouhodobou či jinak záslužnou činnost a práci, anebo za výjimečný dosažený úspěch 
v oblasti sportu, a to v případě, jsou-li vykonány nebo dosaženy : 

 
a) v členských národních sportovních svazech 
b) v členských sportovních klubech a tělovýchovných jednotách 
c) v okresních sdruženích či krajských organizacích 
d) v orgánech a komisích ČUS 
e) v jiných sportovních spolcích či organizacích 

 
2. O udělení vyznamenání a ocenění rozhoduje Výkonný výbor ČUS (VV ČUS). Návrhy na 

udělení vyznamenání mohou předkládat : 
 

a) předseda ČUS 
b) místopředsedové ČUS 
c) národní sportovní svazy 
d) okresní sdružení a krajské organizace ČUS 
 
Navrhovatelé dbají o výjimečnost, vážnost, důstojnost a věcnou průkaznost svých návrhů 
a odpovídají nejen za sportovní, ale i etickou a občanskou bezúhonnost osoby či osob, 
které jsou jimi navrhovány na udělení vyznamenání. 
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3. Návrhy na udělení vyznamenání jsou VV ČUS předkládány v písemné podobě a musí 
splňovat veškeré podmínky stanovené touto směrnicí. VV ČUS je oprávněn údaje 
uvedené v návrhu na vyznamenání prověřit a vyžádat si od navrhovatele jejich doplnění či 
doložení. 
 

4. Na udělení vyznamenání a ocenění není právní nárok. 
 

 
Čl. 2 

Druhy vyznamenání ČUS 
 

1. Čestné uznání ČUS 
2. Čestný odznak ČUS 
3. Medaile ČUS 

 
 

Čl. 3 
Čestné uznání ČUS 

 
1. Čestné uznání ČUS lze udělit osobě, která svou činností a prací výjimečným způsobem 

přispívá k rozvoji sportu. 
 

2. Čestné uznání se uděluje zpravidla při příležitostech jako jsou : 
 

a) životní jubilea (40, 50, 60 let); 
b) významné celostátní či mezinárodní sportovní akce; 
c) oslavy významných výročí existence sportovních spolků. 

 
 

Čl. 4 
Čestný odznak ČUS 

 
1. Čestný odznak ČUS lze udělit osobě, která svou činností a prací dlouhodobě a zvlášť 

výjimečně  přispívá k rozvoji sportu, nebo která dosáhla významného sportovního 
úspěchu. 

 
2. Čestný odznak se uděluje zpravidla při příležitostech jako jsou : 
 

a) životní jubilea, a to za předpokladu, že oceňovaná osoba je již držitelem čestného 
uznání dle čl. 3; 

b) významné sportovních úspěchy v souvislosti s reprezentací České republiky. 
 
 

Čl. 5 
Medaile ČUS 

 
Medaili ČUS lze udělit v následujících případech : 
 

a) za celoživotní zvlášť významnou činnost a práci pro sportovní prostředí a za 
výjimečný přínos pro rozvoj sportu; podmínkou udělení medaile je v tomto případě 
předchozí udělení čestného odznaku dle čl. 4 odst. 2 písm. a); 
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b) za dlouhodobou vynikající reprezentaci České republiky v oblasti sportu. 
 
 

Čl. 6 
Odnětí vyznamenání 

 
Udělené vyznamenání může být VV ČUS odňato : 
 

a) osobě, u které dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení 
vyznamenání nedošlo, nebo 

b)  osobě, která se následně dopustí takového jednání, které je neslučitelné se sportovní 
morálkou a zásadami fair play. 

 
 

Čl. 7 
Postup při předkládání návrhů; 

evidence a zhotovení vyznamenání 
 
1. Navrhovatel na udělení vyznamenání jej předloží VV ČUS, respektive určenému 

pracovišti, nejpozději 3 měsíce před zamýšleným předáním vyznamenání. VV ČUS může 
v odůvodněných případech prominout nedodržení stanovené lhůty. 

 
2. Navrhovatel současně s návrhem doporučí konkrétní způsob a formu předání 

vyznamenání. 
 
3. Evidenci podaných návrhů na vyznamenání, evidenci rozhodnutí o podaných návrzích a 

evidenci udělených vyznamenání zajišťuje ve své kompetenci VV ČUS. 
 
4. Zpracování a zhotovení čestných uznání, čestných odznaků a medailí zabezpečuje 

VV ČUS. 
 
 

 
 

část druhá 
 

Zásady pro převzetí záštity a udělení ceny předsedy ČUS 
 
 

Čl. 8 
Záštita 

 
1. Záštita může být převzata ČUS nebo předsedou ČUS nad sportovními akcemi pořádanými 
či organizovanými zejména subjekty sdruženými v ČUS, a to jako vyjádření podpory 
pořadateli a zároveň ve vztahu k veřejnosti jako vyjádření skutečnosti, že ČUS považuje 
sportovní akci za důležitou a hodnou pozornosti. 

 
2. Převzetí záštity může v konkrétních případech a za splnění níže uvedených podmínek 

zahrnovat mediální partnerství, účast na vyhlašování sportovní akce a poskytnutí loga 
ČUS na tiskoviny a propagační materiály akce.  
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3. Z převzetí záštity nevyplývá nárok na finanční ani jiné plnění, pokud není dále stanoveno 
jinak. 

 
 

Čl. 9 
Záštita ČUS 

 
1. Záštitu ČUS přebírá svým rozhodnutím (usnesením) Výkonný výbor ČUS na základě 

písemné žádosti zájemce. Písemná žádost musí být VV ČUS, respektive sekretariátu 
předsedy ČUS, doručena nejméně 3 měsíce před konáním sportovní akce. 

 
2. Záštita ČUS může být převzata nad významnými sportovními a obdobnými akcemi, jenž 

jsou pořádány v souladu s posláním ČUS. Současně s převzetím záštity může být 
VV ČUS udělen souhlas s užitím loga ČUS k propagačním účelům v souvislosti 
s pořádanou akcí. 

 
3. V tiskovinách, propagačních a souvisejících materiálech, reklamě či jiném způsobu 

prezentace vztahujícímu se k pořádané akci pořadatel uvede, že akce je pořádána pod 
záštitou ČUS či jiný způsob prezentace ČUS. Toto označení však musí být zcela odděleno 
od jakýchkoli reklamních textů či prezentace komerčních sponzorů. Je-li udělen souhlas 
s užitím loga ČUS, může být součástí tohoto označení logo ČUS v odpovídající grafické 
kvalitě a velikosti. 

 
 

Čl. 10 
Záštita předsedy ČUS 

 
1. Záštitu předsedy ČUS přebírá svým rozhodnutím předseda ČUS na základě písemné 

žádosti zájemce. Písemná žádost musí být předsedovi ČUS, respektive jeho sekretariátu, 
doručena nejméně 3 měsíce před konáním sportovní akce. 

 
2. Záštita předsedy ČUS může být převzata nad významnými sportovními a obdobnými 

akcemi, jenž jsou pořádány v souladu s posláním ČUS. 
 
3. V tiskovinách, propagačních a souvisejících materiálech, reklamě či jiném způsobu 

prezentace vztahujícímu se k pořádané akci pořadatel uvede, že akce je pořádána pod 
záštitou předsedy ČUS či jiný způsob prezentace ČUS. Toto označení však musí být zcela 
odděleno od jakýchkoli reklamních textů či prezentace komerčních sponzorů. Současně 
může být toto označení doplněno fotografií předsedy ČUS, jeho podpisem nebo projevem. 

 
 

Čl. 11 
Společná ustanovení pro převzetí záštity 

 
1. Spolu s převzetím záštity může být příslušným orgánem rozhodnuto, že součástí převzetí 

záštity bude i poskytnutí finanční nebo věcné ceny. Poskytnutí finanční nebo věcné ceny 
musí být v souladu se schváleným rozpočtem ČUS a musí se k němu vyjádřit generální 
ředitel ekonomických agend ČUS. 

 
2. ČUS a předseda ČUS si vyhrazují právo kdykoli odvolat převzatou záštitu i užití loga 
ČUS, pokud by dospěli k názoru, že pořádaná akce by se mohla dotknout jejich práv či by 
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mohlo být zneváženo jejich dobré jméno nebo v případě, kdy jsou porušena pravidla 
stanovená touto směrnicí. 

 
3. ČUS si vyhrazuje právo prezentovat své partnery na všech realizovaných způsobech 

prezentace akce pořádané pod záštitou ČUS. V takovém případě ČUS zajistí předání 
potřebných podkladů v domluveném formátu. 

 
 

Čl. 12 
Udělení ceny předsedy ČUS 

 
1. Cena předsedy ČUS může být udělena jako morální a věcné ocenění za významné počiny 

a zásluhy v oblasti sportu, včetně činnosti  dobrovolníků, trenérů mládeže a sportovcům 
z řad mládeže. Cena může být udělena jak jednotlivci, tak kolektivům. O udělení ceny 
rozhoduje předseda ČUS. 

 
2. Cena předsedy ČUS může být udělena maximálně do výše vyčleněného rozpočtu               

v jednom roce. Nejsou-li dostatečné důvody pro její udělení, nemusí být cena udělena 
v daném roce vůbec. 

 
3. Cenu předsedy ČUS představuje pohár s logem ČUS. Cenu předává předseda ČUS. 
 
 

Čl. 13 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zrušuje se Směrnice ČSTV č. 1/2006 o vyznamenáních ČSTV. 
 
2. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 14. května 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    JUDr. Miroslav  J a n s t a, v.r. 
                                                                                                                 předseda ČUS 
 


