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ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZA ČINNOST VE PROSPĚCH ČaSOD, z.s.
V této Směrnici jsou stanoveny zásady pro udělování ocenění členům České a Slovenské Obce
Dělostřelecké, z.s. (ČaSOD, z.s.), případně i nečlenům např. významným osobnostem veřejného života.

Jednotlivá ocenění udělovaná prezídiem ČaSOD, z.s. jsou výrazem ocenění úsilí a práce členů
ČaSOD, z.s.. V případech zvlášť hodného zřetele je lze udělit i jiným osobám (nečlenům ČaSOD, z.s),
které aktivně podporují činnost ČaSOD, z.s..
Oceňování členů i nečlenů ČaSOD, z.s. slouží ke zvýšení prestiže, uznání a zviditelnění
ČaSOD, z.s. v široké odborné, ale i laické veřejnosti.
Čl. 1
1. Ocenění udělované Kluby/Sekcemi ČaSOD, z.s.:
1.1. Čestné uznání, a další ocenění schválené Klubem/Sekcí.
2. Ocenění udělované prezidiem ČaSOD, z.s.:
2.1. Pamětní list nebo Čestné uznání.
2.2. Věcný dar.
2.3. Medaile ČaSOD, z.s..
2.4. Kříž rytíře dělostřelectva.
2.5. Čestné členství v ČaSOD, z.s..
3. Rezortní a stání ocenění (návrhy předkládá prezidium ČaSOD, z.s.):
3.1. Jmenování válečných veteránů do vyšší vojenské hodnosti.
3.2. Rezortní a státní vyznamenání.
Čl. 2
Ocenění udělované prezidiem ČaSOD, z.s.
1. Pamětní list nebo Čestné uznání ČaSOD, z.s. – se uděluje členovi ČaSOD, z.s. za dlouhodobou a
trvale prospěšnou práci ve prospěch ČaSOD, z.s.. Čestné uznání ČaSOD, z.s. se může udělit i nečlenovi
ČaSOD, z.s., např. významnému sponzorovi ČaSOD, z.s., představiteli místní samosprávy, představiteli státní
správy apod.
2. Věcný dar – se uděluje pouze členovi ČaSOD, z.s. za obdobné zásluhy jako v bodě 1. tohoto
článku.
3. Medaile ČaSOD, z.s.:
a) Uděluje se ve třech kategoriích: I. zlatá, II. stříbrná a III. bronzová:
● zlatá a stříbrná medaile ČaSOD, z.s.. Udělují se oceněným bezplatně. Jejich udělení není
nárokové.
● bronzová medaile ČaSOD, z.s.. Její udělení je podmíněno uhrazením manipulačního poplatku,
jehož výše je schválena Prezídiem ČaSOD, z.s..
b) Medaile ČaSOD, z.s. se členům ČaSOD, z.s. udělují za dlouholetou a trvale prospěšnou a aktivní
práci, podporu a propagaci ve prospěch ČaSOD, z.s. nebo za výrazný osobní podíl na rozvoji bývalého
i současného Raketového vojska a dělostřelectva, Služby raketového a dělostřeleckého vyzbrojování,
zbrojní a pyrotechnické služby.
c) Medaili ČaSOD, z.s. III. stupně lze výjimečně udělit i nečlenovi ČaSOD, z.s. (fyzické nebo
právnické osobě) za aktivní spolupráci s ČaSOD, z.s. nebo za materiální, finanční, morální, případně jinou
podporu. Zahraničním osobám se medaile uděluje především za vzájemnou spolupráci a šíření dobrého
jména ČaSOD, z.s. v zahraničí.
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d) Udělení medaile ČaSOD, z.s. vyššího stupně se schvaluje v pořadí dle kategorie III., II., I.
s minimálně ročním odstupem.
e) Medaile ČaSOD, z.s. se nosí "In natura" nebo ve stužce na levé straně prsou za státními
a rezortními vyznamenáními, v pořadí za Křížem rytíře dělostřelectva.
4. Kříž rytíře dělostřelectva se může udělit pouze členovi ČaSOD, z.s. jako ocenění za zvláště
významnou a dlouhodobě prospěšnou práci ve prospěch ČaSOD, z.s..
Kříž rytíře dělostřelectva se nosí "In natura" nebo ve stužce na levé straně prsou za státními
a rezortními vyznamenáními.
5. Medaili ČaSOD, z.s. a Kříži rytíře dělostřelectva po schválení v prezidiu ČaSOD, z.s. se
přiděluje nejnižší výrobní číslo, které je k dispozici. V případě, že je více žádostí, tak se přidělená čísla
v prezidiu losují.
6. Čestné členství ČaSOD, z.s. – se uděluje bývalým i současným zasloužilým příslušníkům
raketového vojska a dělostřelectva, specialistům raketového a dělostřeleckého vyzbrojování, zbrojní služby
i těm, kteří nejsou občany České republiky a významným osobnostem veřejného života.
Čestný člen ČaSOD, z.s. se může zúčastňovat všech akcí i jednání ČaSOD, z.s. jako kterýkoliv jiný
člen ČaSOD, z.s.. Čestný člen ČaSOD, z.s. neplatí členské příspěvky. Na jednáních orgánů ČaSOD, z.s.
má hlas poradní. Nemůže být volen do orgánů ČaSOD, z.s..
7. Návrh na udělení Pamětního listu, Čestného uznání Prezídia ČaSOD, z.s., Medaile ČaSOD, z.s.,
Kříže rytíře dělostřelectva a Čestného členství v ČaSOD,z.s. se zpracovává na formuláři, který je uveden
v příloze č. 8 této směrnice.
Čl. 3
Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD, z.s.
1. Návrh na ocenění udělované prezidiem ČaSOD, z.s. se předkládá na prezidium nejpozději
2 měsíce přede dnem udělení (ke květnovým výročím nejpozději do 15. března, k říjnovým výročím
nejpozději do 15. září). Návrh předkládá výbor Klubu/Sekce, nebo nejméně jeden člen prezidia
ČaSOD, z.s.. Navrhovatel nese osobní zodpovědnost za to, že ocenění bude uděleno v souladu
s ustanovením článku 2 této Směrnice a že ocenění nebude zneužito.
2. Návrhy na ocenění se v daném orgánu (výboru Klubu/Sekce) projednají a příslušný orgán
rozhodne, zda bude návrh postoupen k realizaci. Rozhodnutí orgánu musí být většinové.
3. Výbory Klubů/Sekcí postoupí své návrhy Prezídiu ČaSOD, z.s., které na svém jednání tyto
návrhy posoudí a vydá konečné stanovisko (rozhodne).
4. Všechna ocenění ČaSOD, z.s. se předávají oceněným při příležitosti konání významných akcí
ČaSOD, z.s. např. konání sněmu ČaSOD, z.s., plesu ČaSOD, z.s. apod., nebo při příležitosti životního
jubilea oceněného.
Čl. 4
Ocenění rezortní a státní
1. Ocenění rezortní udělovaná Ministerstvem obrany ČR:
a) Návrh na jmenování „válečných veteránů“ do vyšší vojenské hodnosti:
Do vyšší vojenské hodnosti může válečného veterána svým rozkazem jmenovat ministr obrany
(prezident republiky v případě jmenování generálů). Navrhovaný do vyšší vojenské hodnosti musí být
držitelem Osvědčení „válečný veterán“ podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění
pozdějších právních předpisů, a splňovat podmínku dosažení vojenské hodnosti před zánikem branné
povinnosti.
● Váleční veteráni mohou být navrhováni na jmenování do vyšší vojenské hodnosti:
- do hodnosti rotného – ve stávajících hodnostech vojín až četař,
- o jeden hodnostní stupeň výše – ve stávajících hodnostech rotný až podplukovník,
- do první generálské hodnosti (brig. gen.) – ve stávajících hodnostech plukovník, pokud vedle
podmínek profesních splňují i podmínku vysokoškolského vzdělání.
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● Jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti se realizuje zpravidla při příležitosti
Dne vítězství k 8. květnu nebo Dne válečných veteránů k 11. listopadu.
● Návrh na jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti se zpracovává na tiskopisu
uvedeném v příloze č. 9 této Směrnice.
b) Návrh na udělení vojenského rezortního vyznamenání:
Vojenská rezortní vyznamenání jsou udělována na základě rozkazu ministra obrany. Tato
vyznamenání lze, vedle vojáků z povolání a občanských zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany,
udělovat i dalším občanům České republiky nebo cizím státním příslušníkům, kteří se významným
způsobem podílejí na spolupráci s Armádou České republiky. Jedná se o následující vojenská rezortní
vyznamenání:
- Kříž obrany státu ministra obrany České republiky (dále jen Kříž obrany) – je občanům České
republiky a cizím státním příslušníkům udělován ministrem obrany výjimečně.
Kříž obrany je udělován za hrdinství v boji, za vynikající velitelskou činnost v boji nebo těm, kteří
se s nasazením vlastního života nebo zdraví zcela výjimečným způsobem zasloužili o obranu České
republiky a jejího ústavního pořádku, záchranu lidských životů nebo značných hodnot na majetku České
republiky, a to na jejím území i mimo něj.
Kříž obrany má jeden stupeň a lze jej udělit vícekrát.
- Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky (dále jen Vyznamenání Zlaté lípy) – je
občanům České republiky a cizím státním příslušníkům udělováno ministrem obrany pouze mimořádně.
Vyznamenání Zlaté lípy je udělováno za velmi významné zásluhy o ochranu základních lidských
práv a svobod, zejména lidského života, zdraví a majetku, základních principů demokratického a právního
státu nebo se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky a kteří vytvořili
vědeckou nebo odbornou práci zcela zásadního významu.
Vyznamenání Zlaté lípy má jeden stupeň a lze jej udělit vícekrát.
- Záslužný kříž ministra obrany České republiky (dále jen Záslužný kříž) – může ministr obrany udělit
občanu České republiky, cizímu státnímu příslušníku nebo územně samosprávnému celku České
republiky.
Záslužný kříž je udělován za záchranu lidských životů, statečnost a odvahu, za úspěšné plnění
bojových povinností, vynikající plnění služebních nebo pracovních povinností a jiné významné zásluhy
a rozvoj o rezort Ministerstva obrany.
Záslužný kříž má tři stupně, z nichž první je nejvyšší. Záslužný kříž vyššího stupně lze udělit pouze
tehdy, byl-li již udělen Záslužný kříž nižšího stupně. Územně samosprávným celkům České republiky se
uděluje pouze Záslužný kříž prvního stupně.
● Vojenská rezortní vyznamenání se udělují zpravidla při příležitosti Dne vítězství k 8. květnu,
Dne ozbrojených sil České republiky – k 30. červnu, Dne vzniku Československé republiky k 28. říjnu a
Dne válečných veteránů k 11. listopadu.
● Návrh na udělení vojenského rezortního vyznamenání se zpracovává na tiskopisu uvedeném
v příloze 10 této Směrnice.
c) Návrhy jmenování válečných veteránů do vyšší vojenské hodnosti a na udělení vojenského
rezortního vyznamenání zasílají Kluby/Sekce na Prezídium ČaSOD, z.s. nejméně 6 měsíců přede dnem
předpokládaného jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti nebo udělení vojenského
rezortního vyznamenání.
Po projednání a schválení v Prezídiu ČaSOD, z.s. se návrhy zasílají na Ministerstvo obrany ČR.
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2. Ocenění státní:
a) Státním oceněním se v této Směrnici rozumí státní vyznamenání České republiky, kterým stát,
ve smyslu zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních ČR, oceňuje vynikající občanské zásluhy
jednotlivců o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské
a jiné výjimečné činy.
Vyznamenání jsou řády a medaile. Řády jsou vyšší formou vyznamenání (občanům ČR se
propůjčují, těm, kteří nejsou občany ČR, se udělují). Medaile jsou nižší formou vyznamenání, udělují se.
Právo propůjčovat a udělovat státní vyznamenání přísluší prezidentu České republiky, nezmocní-li
k tomu jiný orgán. Řádovými dny pro propůjčování a udělování státních vyznamenání je 1. leden
a 28. říjen.
Řády:
- Řád Bílého lva – má dvě skupiny – občanskou a vojenskou. Každá ze skupin má pět tříd, z nichž
I. třída je nejvyšší. Občanům ČR může být propůjčen za zvlášť vynikající zásluhy o stát, zejména v oblasti
politiky, správy státu, rozvoje hospodářství, vědy techniky, kultury, umění, školství, za mimořádné zásluhy
o obranu a bezpečnost státu, za vynikající velitelskou a bojovou činnost, za vědeckou a odbornou práci
vojenského a branného charakteru a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Těm, kteří nejsou občany
ČR, může být udělen za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.
- Řád Tomáše Garrigua Masaryka – má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší. Občanům ČR může
být propůjčen, těm, kteří nejsou občany ČR, může být udělen, zasloužili-li se vynikajícím způsobem
o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Medaile:
- Medaile Za hrdinství – uděluje se za hrdinství v boji a těm, kteří se s nasazením vlastního života
zasloužili o záchranu lidského života nebo značných materiálových hodnot.
- Medaile Za zásluhy – má tři stupně, z nichž první je nejvyšší. Uděluje se za zásluhy o stát nebo
územní samosprávný celek v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy
a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů.
b) Návrhy na udělení státního vyznamenání zasílají Kluby/Sekce na Prezídium ČaSOD, z.s. na
tiskopise uvedeném v příloze č. 11 této Směrnice, nejdříve 12 měsíců a nejpozději 6 měsíců přede dnem
předpokládaného udělení státního vyznamenání.
Po projednání a schválení v Prezídiu ČaSOD, z.s. se návrhy zasílají Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Čl. 5
Evidence ocenění
1. Všechna udělená ocenění jsou evidována centrálně Prezídiem ČaSOD, z.s. a musí být evidována
i výborem Klubu/Sekce viz příloha č. 12 této směrnice, z něhož pochází oceněný člen ČaSOD, z.s..
Kříže rytíře dělostřelectva a medaile ČaSOD, z.s. jsou číslovány.
2. Součástí Kříže rytíře dělostřelectva a medaile ČaSOD, z.s. je i doklad o jejich vydání
(příloha č. 4 a příloha č. 6), ve kterém je uvedena hodnost, tituly, jméno a příjmení toho, komu je
Kříž rytíře dělostřelectva nebo medaile ČaSOD, z.s. vydána a evidenční číslo. Uvede se rovněž důvod
udělení. Součástí dokladu je datum vydání, podpis Prezidenta ČaSOD, z.s. a razítko ČaSOD, z.s.
(L. S. - locus sigilli - místo pro pečeť).

-5-

Čl. 6
Závěrečné ustanovení
1. Tato Směrnice byla schválena na Sněmu ČaSOD, z.s. v Praze dne ….....… dubna 2016
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem jejího schválení Sněmem ČaSOD, z.s.. Tímto dnem pozbývá
platnosti Směrnice pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD 2. vydání, která byla schválena
Sněmem ČaSOD dne 21. dubna 2012.
Přílohy
Příloha číslo
Příloha číslo
Příloha číslo
Příloha číslo
Příloha číslo
Příloha číslo
Příloha číslo
Příloha číslo

Pamětní list Prezídia ČaSOD,z.s. - vzor
Čestné uznání Prezídia ČaSOD, z.s. – vzor
Medaile ČaSOD, z.s..
Vzor dokladu o udělení Medaile ČaSOD, z.s..
Kříž rytíře dělostřelectva.
Vzor dokladu o udělení Kříže rytíře dělostřelectva.
Čestné členství v ČaSOD, z.s.
Formulář– Návrh na udělení:
Pamětního listu nebo Čestného uznání Prezídia ČaSOD, z.s..
Medaile ČaSOD, z.s. III., II., a I. st., Kříže rytíře dělostřelectva,
Čestného členství v ČaSOD, z.s.
Příloha číslo 9: Formulář – Návrh na jmenování válečného veterána do vyšší vojenské
hodnosti.
Příloha číslo 10: Formulář – Návrh na udělení vojenského rezortního vyznamenání.
Příloha číslo 11: Formulář – Návrh na propůjčení nebo udělení státního vyznamenání
Příloha číslo 12: Vzor evidenční knihy Křížů rytíře dělostřelectva a medailí ČaSOD, z.s..
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
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Příloha č. 1
V Z O R
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Příloha č. 2
V Z O R

ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELEC KÁ, z.s.
Prezídium ČaSOD, z.s.
UDĚLUJE

ČESTNÉ UZNÁNÍ

plk. v. v. Ing. Karlu HAVLÍČKOVI
Za aktivní práci v Klubu ČaSOD, z.s. ………… a tím udržování
národní hrdosti na české a slovenské dělostřelce při rozvoji dělostřelectva (nebo
zbrojní služby)
(blíže popsat důvod ocenění)
za Prezídium ČaSOD, z.s.

prezident
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Příloha č. 3

Medaile ČaSOD, z.s.
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Příloha č. 4

DOKLAD O UDĚLENÍ
„MEDAILE ČaSOD, z.s. III. st. (II. st., I. st.)“
Prezídium České a Slovenské Obce Dělostřelecké, z.s. uděluje

„BRONZOVOU MEDAILI ČaSOD, z.s.
III. st. (II. st., I. st.)“
číslo:……………

hodnost, titul, jméno a příjmení
Např.:
za jeho výrazný osobní podíl na rozvoji České a Slovenské Obce Dělostřelecké, z.s.
nebo
na rozvoji bývalého Raketového vojska a dělostřelectva, Služby raketového a dělostřeleckého
vyzbrojování, zbrojní a pyrotechnické služby.
nebo
za osobní podíl na přípravě a výchově vojenských profesionálů dělostřelectva AČR.
nebo
za výkon funkce, podíl na přípravě a výchově vojenských profesionálů zbrojní služby AČR.
nebo
za rozvoj soudobého dělostřelectva AČR, příkladnou službu a výkon funkcí v dělostřelectvu AČR
související současně s podporou ČaSOD, z.s. a dále za výrazné zásluhy o rozvoj, podporu a
propagaci dělostřelectva AČR.
nebo
jiné zdůvodnění, které jasně a stručně vystihne zásluhy, za které je medaile udělena.

V Praze, dne …………………..

………………………………………..
Prezident ČaSOD, z.s.
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Příloha č. 5

KŘÍŽ RYTÍŘE DĚLOSTŘELECTVA
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Příloha č. 6

DOKLAD O UDĚLENÍ KŘÍŽE RYTÍŘE DĚLOSTŘELECTVA
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Příloha č. 7
V Z O R
DOKLAD O UDĚLENÍ ČESTNÉHO ČLENSTVÍ V ČaSOD

Příloha č. 8
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________________________________________
Klub (Sekce) ČaSOD, z.s.

NÁVRH
na udělení

Pamětního listu nebo Čestného uznání Prezídia ČaSOD, z.s.*
/Medaile ČaSOD, z.s. *III. st. *II. st. *I. st./*
/Kříže rytíře dělostřelectva/*
/Čestného členství v ČaSOD, z.s./*

Hodnost, titul, jméno, příjmení:

________________________________________________________

Datum narození:

__________________________Číslo průkazu člena ČaSOD, z.s.:……………………

Adresa bydliště:

_____________________________________________________________________

Zastávaná funkce: _____________________________________________________________________

Zdůvodnění návrhu:

……..….………………………………………

Razítko

podpis předsedy navrhující organizace
klubu (sekce) ČaSOD, z.s.

Rozhodnutí Prezídia ČaSOD, z.s.:

Evidenční číslo:……..Razítko
………………………………………………...
Podpis Prezidenta ČaSOD, z.s.

*

nehodící se- škrtněte
Příloha 9
-14-

Vzor
--------------------------------------------------------(Název klubu /sekce/ ČaSOD, z.s.)

NÁVRH
na jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti dnem ……………………………..

1. Nejvyšší dosažená
vojenská hodnost
3. Jméno a příjmení (titul, vědecká hodnost)

2. Odkdy

4. Rodné příjmení
5. Datum a místo narození – úmrtí*)
6. Adresa trvalého pobytu – místo posledního
Pobytu
7. Navrhovaná vojenská hodnost
8. Účast v národním boji za osvobození
a doba účasti*)

Osvědčení dle zák. č. 255/1946 Sb. čj.:
Osvědčení dle zák. č. 170/2002 Sb. Ev. č.:

9. Přehled vojenských a jiných ocenění

10. Odůvodnění návrhu na jmenování do vyšší vojenské hodnosti

-15-

……..……………………………..
(datum zpracováni návrhu)

………………….…………………….……………………………………...
(titul, jméno, příjmení a podpis předsedy klubu /sekce/, člena prezidia /viceprezidenta/ ČaSOD, z.s.)

11. Seznam příloh

*)

Co se nehodí, škrtněte

Příloha 10
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Vzor
--------------------------------------------------------(Název klubu /sekce/ ČaSOD, z.s.)

NÁVRH
na udělení vojenského rezortního vyznamenání ………………………………………………………………………………..…
1. Nejvyšší dosažená
vojenská hodnost

2. Odkdy

3. Jméno a příjmení (titul, vědecká hodnost)
4. Rodné příjmení
5. Datum a místo narození – úmrtí*)
6. Adresa trvalého pobytu – místo posledního
pobytu

7. Navrhovaná vojenská hodnost

---------------------------------------------------------------

8. Služba v místě ozbrojeného konfliktu –
v mírových operacích, účast v národním boji za
osvobození*) a doba služby - účasti*)

Osvědčení dle zák. č. 255/1946 Sb. čj.:
Osvědčení dle zák. č. 170/2002 Sb. Ev. č.:

9. Přehled vojenských a jiných ocenění

10. Odůvodnění návrhu na udělení vojenského rezortního vyznamenání
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……..……………………………..
(datum zpracování návrhu)

….…………………………………………………..…………………………
(titul, jméno, příjmení a podpis předsedy klubu /sekce/, člena prezidia /viceprezidenta/ ČaSOD, z.s.)

11. Seznam příloh

________________
*)

Co se nehodí, škrtněte

Příloha č. 11
-18-

Návrh na udělení (propůjčení) státního vyznamenání
Evidenční číslo

1)

Název a třída / stupeň
Propůjčení – udělení

Řádový den

2)

Navrhovatel/é/

předkladatel

3)

Jméno a příjmení a úplné
tituly navržené osoby
Datum a místo narození,
rodné číslo
Národnost a státní
příslušnost
Úplná adresa a telefon

4)
Návrh
„in memoriam“

Datum úmrtí
Jméno
příbuzenský vztah osoby,
která má vyznamenání
přebírat
Adresa bydliště /pozvání/

telefon

-19-

5) Stručná charakteristika a životopis navrženého:

6) Odůvodnění návrhu:

Návrh schválen Stálou komisí dne:
Návrh schválen Poslaneckou sněmovnou dne:
Zpracoval:
Datum:

-20-

Příloha 12
Vzor
--------------------------------------------------------(Název klubu /sekce/ ČaSOD, z.s.)

EVIDENČNÍ KNIHA
Poř.
Čís.

Poř.
Čís.

Kříž RYTÍŘ DĚLOSTŘELECTVA
Datum zápisu

Hodn, PŘÍJMENÍ, Jméno

Čís. průkazu člena
ČaSOD, z.s.

Pozn.

Čís. průkazu člena
ČaSOD, z.s.

Pozn.

Medaile III.,II. a I. stupně ČaSOD, z.s.
Datum
zápisu

Stupeň
medaile

Hodn, PŘÍJMENÍ, Jméno
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