
 
S m ě r n i c e   o   v y z n a m e n á n í c h 

 
v Českém veslařském svazu 

 

Článek 1 – Úvodní ustanovení 
 

1. Tato směrnice určuje zásady pro udělování vyznamenání Českého 
veslařského svazu osobám za jejich významnou či jinak záslužnou práci nebo 
za jejich zvlášť výjimečnou činnost a sportovní úspěchy v oblasti veslařského 
sportu. 

 
2. Písemné návrhy předkládají předsednictvu ČVS předsedové veslařských 

klubů či oddílů, členové ČVS, předsedové odborných komisí, příp. členové 
předsednictva ČVS podle vlastního uvážení.  
Navrhovatelé přitom dbají na výjimečnost, vážnost a důstojnost a věcnou 
průkaznost svých návrhů a také ručí za etickou a občanskou bezúhonnost 
navrhované osoby. Předsednictvo ČVS je oprávněno údaje podaných návrhů 
prověřovat a žádat navrhovatele o jejich doložení. 
 

3. Na vyznamenání není právní nárok. 
 

Článek 2 – Druhy vyznamenání 
 
Jednotlivá vyznamenání jsou odstupňována (viz. Článek 3 této směrnice)  
 

1. Čestný odznak Českého veslařského svazu 
Uděluje se členům ČVS (výjimečně nečlenům) za záslužnou činnost pro 
veslařský sport, významné sportovní úspěchy apod. Ocenění uděluje 
předsednictvo ČVS z podnětů předsedů klubů či oddílů nebo podle 
vlastního uvážení. 
 

2. Čestná plaketa Českého veslařského svazu 
Uděluje se členům ČVS (výjimečně nečlenům) jako vyšší forma ocenění za 
celoživotní významnou dobrovolnou činnost pro veslařský sport, za 
dlouhodobou vynikající reprezentaci ČR ve veslařském sportu. Plaketu 
uděluje předsednictvo ČVS na návrh předsedů veslařských klubů či oddílů 
nebo podle vlastního uvážení. Podmínkou udělení plakety je předchozí 
udělení Čestného odznaku ČVS. Z vážných důvodů může být výjimečně 
prominuto předchozí udělení Čestného odznaku ČVS. 
 

3. Čestný člen Českého veslařského svazu 
Uděluje se členům ČVS (výjimečně nečlenům) jako nejvyšší forma ocenění  
za celoživotní dobrovolnou činnost pro veslařský sport.  Ocenění schvaluje 
Valná hromada Českého veslařského svazu na návrh předsednictva ČVS a 
to z podnětu předsedů klubů či oddílů, nebo podle vlastního uvážení, 
podmínkou je předchozí udělení Čestné plakety ČVS.  Součástí udělení 
titulu je medaile Čestný člen ČVS se jménem vyznamenaného. 
 
 



Článek 3 – Čestné uznání 
 

Ve zvláštních případech může udělit předseda ČVS Čestné uznání za 
vynikající zásluhy o veslařský sport. Toto ocenění je samostatné uznání 
a nijak nesouvisí s podmínkami pro udělování výše uvedených 
vyznamenání. ČVS zajistí důstojné předání při příležitosti významných 
celostátních akcí. 

 
Článek 4 – Všeobecná ustanovení 
 

1. Předsednictvo ČVS ve své kompetenci zajišťuje: 
a/ Zhotovení Čestného odznaku ČVS a Čestné plakety ČVS. 
b/ Zajištění vyrytí jména oceněného na stávající medaili Čestného člena 
 ČVS. 
c/ Důstojné předání Čestného odznaku ČVS při příležitosti klubových či
 oddílových akcích, životních jubileí apod. 
d/ Důstojné předání Čestné plakety ČVS při příležitosti významných 

celostátních veslařských akcí, životních jubileí apod. 
e/ Důstojné předání jmenování Čestný člen ČVS při příležitosti 

významných celostátních akcí. 
f/ Evidenci předaných vyznamenání a jejich číslování. 
g/ Veřejné oznámení o schválených vyznamenáních na oficiálních
 webových stránkách ČVS. 
h/ Případné zajištění vyznamenání v podobě věcného či finančního daru. 

2.      a/ Mezi udělením jednotlivých stupňů vyznamenání musí uplynout 
minimálně 5 let. 

b/ Minimální věk oceněného Čestným odznakem ČVS musí být 50 let, 
Čestnou plaketou ČVS 60 let a Čestným členem ČVS pak 65 let.  

3. Stejné udělení lze jedné a téže osobě udělit pouze jednou. Toto ocenění 
lze vyznamenané osobě odejmout, pokud by vyznamenaná osoba zatajila 
závažné údaje, které by jinak vyloučily její ocenění, nebo se následně 
dopustila činů, které by byly v zásadním rozporu se sportovní i občanskou 
morálkou a se zásadami fair play. Vždy se tak stane, pokud by tato osoba 
byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin. 

4. Práva Čestných členů ČVS jsou předmětem Stanov Českého veslařského 
svazu. 

 
 

Tímto se ruší Směrnice o vyznamenání v Českém veslařském svazu ze dne 11. 
dubna 2010. Na přechodnou dobu se však uznává dosažení stupňů ocenění 
podle dosavadní Směrnice z důvodu zachování kontinuity při oceňování podle 
zásad nové Směrnice. 
 
 
 
 
 
Schválilo Předsednictvo Českého veslařského svazu 25.května 2021  

 
 


