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ÚVOD 

 

Mezi členy AVZO TSČ ČR jsou osobnosti, které svým korektním vystupováním a celou svojí činností 

jsou vzorem pro ostatní, zárukou perspektivního rozvoje sportovní činnosti a objektivního průběhu 

soutěží. Za dlouhá léta se zasloužili o rozvoj sportovní a zájmové činnosti a dobré jméno našich 

sportovců, trenérů, rozhodčích a dalších činovníků, organizujících sportovní a zájmovou činnost v AVZO 

TSČ ČR. Tuto činnost vykonávají ve svém volném čase, mnohdy na úkor své rodiny. Za to jim přísluší 

morální ocenění, kterými jsou čestné tituly udělované AVZO TSČ ČR. 

Tato směrnice má všem, kteří se obětavě a zodpovědně podílejí na zabezpečování dalšího rozvoje 

sportovní a zájmové činnosti v AVZO TSČ ČR (dále jen AVZO), zajistit morální ocenění práce věnované 

ve prospěch druhých a kolektivu.  

 

VŠECHNY NÁVRHY SE PODÁVAJÍ 

JEDENKRÁT V ROCE VŽDY K 1. ZÁŘÍ DANÉHO ROKU 

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

AKTIVISTA SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

je aktivista, člen AVZO, který na úseku sportovně technického zajišťování sportovních soutěží 

vychovává sportovce, trenéry a rozhodčí, organizuje sportovní akce, podílí se na tvorbě směrnic a 

základních dokumentů AVZO, řídí průběh soutěže nebo sám výkonnostně provádí sportovní a zájmovou 

činnost při dodržování bezpečnostních předpisů a směrnic AVZO. 

Příslušné kvalifikace jsou aktivistům udělovány na základě splnění všeobecných, odborných a speciálních 

podmínek. Za takovouto dlouhodobou činnost může být aktivistovi udělen některý z čestných titulů a 

ocenění. 

 

 

II. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 

 

AVZO TSČ ČR z. s.:  

je nositelem výchovy mládeže, sportovců i veřejnosti v aktivitách sportovní a zájmové podle 

samostatných základních dokumentů a vlastních pravidel sportovní a zájmové činnosti i mezinárodních 

pravidel sportovní a zájmové činnosti ve vyšších soutěžích. 

 

Pobočné spolky AVZO (dále jen PS):   

Svoji činnost a cíle AVZO naplňuje prostřednictvím pobočných spolků, jejich klubů, kroužků a oddílů 

mládeže. 

 

III.VYZNAMENÁNÍ A OCENĚNÍ 

 

A) Čestné tituly udělované AVZO TSČ ČR: 

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ 

VZORNÝ AKTIVISTA 

VZORNÝ SPORTOVEC 

VZORNÝ TRENER 

VZORNÝ ROZHODČÍ 

ZASLOUŽILÝ AKTIVISTA 

ZASLOUŽILÝ TRENÉR 

ZASLOUŽILÝ ROZHODČÍ 

 

 



 

 

B) Kritéria udělení čestného titulu 

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ 

je písemné uznání udělované krajskými koordinátory za činnost aktivisty, člena AVZO, za významnou 

pomoc v AVZO nebo přímé pomoci k zajišťování náplně programu AVZO v PS nebo jiné činnosti při 

využívání volného času v AVZO. 

 

VZORNÝ AKTIVISTA, VZORNÝ SPORTOVEC 

je čestný titul, udělovaný předsednictvem AVZO TSČ ČR za aktivní činnost sportovce, člena AVZO, na 

návrh předsedy PS, jehož je členem, při splnění podmínek: 

a) aktivní sportovní činnost v PS po dobu nejméně dvou let 

b) 3x vyhodnocení v rámci PS na organizovaných soutěžích oblastí a výše 

 

VZORNÝ TRENÉR 

je čestný titul udělovaný stálou radou AVZO TSČ ČR za trenérskou činnost v oblasti sportovní a zájmové 

činnosti při plnění těchto podmínek: 

a) kvalifikace trenéra III. třídy po dobu nejméně 5 let 

b) věk minimálně 25 let 

c) aktivní a iniciativní výkon funkce 

 

VZORNÝ ROZHODČÍ 

je čestný titul udělovaný stálou radou AVZO TSČ ČR za činnost rozhodčího v oblasti sportovní a 

zájmové činnosti při plnění těchto podmínek: 

a) kvalifikace rozhodčího II. třídy po dobu nejméně 5 let 

b) věk minimálně 25 let 

c) úspěšná činnost a aktivní a iniciativní výkon funkce i mimo vlastní PS. 

 

MISTR SPORTU 

je čestný titul udělovaný Výkonným výborem AVZO TSČ ČR na návrh stálé rady odbornosti za 

sportovní činnost při plnění těchto podmínek: 

a) dlouhodobá reprezentace sportovní odbornosti ve spolku AVZO 

b) dvakrát dosažení mistrovské třídy, z toho 1x na celostátní soutěži (MČR, Finále ČR, VC s mezinárodní 

účastí, týká se zejména střelectví). 

 

ZASLOUŽILÝ AKTIVISTA, ZASLOUŽILÝ TRENÉR, ZASLOUŽILÝ ROZHODČÍ 

je čestný titul, udělovaný Výkonným výborem AVZO TSČ ČR za aktivní funkcionářskou a trenérskou 

činnost v oblasti sportovní a zájmové činnosti při plnění zejména těchto podmínek: 

a) nositel čestného titulu VZORNÝ TRENÉR, VZORNÝ AKTIVISTA nebo VZORNÝ ROZHODČÍ po 

dobu dvou let 

b) výchova alespoň jednoho sportovce – držitele mistrovské výkonnostní třídy – u VZORNÉHO 

TRENÉRA 

c) věk minimálně 35 let 

d) aktivní a iniciativní výkon funkce i mimo vlastní PS – u VZORNÉHO AKTIVISTY 

e) úspěšná činnost při výchově nových funkcionářů, cvičitelů a trenérů 

f) kvalifikace rozhodčího nejméně I. třídy po dobu nejméně 5 let – u VZORNÉHO ROZHODČÍHO 

 

ZASLOUŽILÝ MISTR SPORTU 

je čestný titul, udělovaný Výkonným výborem AVZO TSČ ČR na návrh stálé rady odbornosti za 

sportovní činnost při plnění zejména těchto podmínek: 

a) držitel sportovního / čestného titulu Mistr sportu v AVZO 

 

 

 



b) třikrát dosažení mistrovské třídy, vždy 1x při soutěžích za účasti minimálně 12 sportovců v příslušné 

soutěžní disciplíně a 2x v soutěžích celostátního charakteru na celostátní soutěži (MČR, Finále ČR, 

VC s mezinárodní účastí a za účasti minimálně 15 sportovců – týká se zejména střelectví). 

c) reprezentace AVZO při soutěžích organizovanými jinými spolky než AVZO 

 

Návrhy jsou předkládány PS, krajskými koordinátory, stálými radami, předsednictvem, cestou 

sekretariátu, výkonného výboru a předsednictva AVZO. 

 

 

IV. ČESTNÝ ČLEN AVZO 

 

ČESTNÉ ČLENSTVÍ 

je čestný titul udělovaný předsedou PS na základě návrhu a rozhodnutí většiny členů v příslušném PS. 

Čestné členství se uděluje bývalým členům PS, kteří ukončili svoji aktivní činnost v PS a přestali být jeho 

členy. Čestné členství lze udělit nečlenovi AVZO, a to zejména představitelům samospráv a osobám, 

které se významně podílejí na činnosti PS v AVZO.  

Člen, kterému bylo uděleno čestné členství, má právo podílet se na činnosti PS v AVZO včetně účasti na 

členských schůzích. Neplatí žádné členské příspěvky a nemají hlasovací právo.  

 

 

V. PŘEDÁNÍ ČESTNÉHO TITULU 

 

Je vhodné předávat udělené čestné tituly zpravidla k životním jubileím za dodržení důstojné společenské 

úrovně tohoto aktu. 

Titul by měl předávat představitel orgánu, jehož je předsedou (stálé rady, předseda AVZO), při významné 

akci AVZO nebo sportovní akci, například mistrovství ČR, velká cena, jednání výkonného výboru, 

výroční nebo slavnostní jednání apod. 

 

ADMINISTRATIVNÍ NÁLEŽITOSTI 

Návrh je podáván na tiskopise ve dvojím vyhotovení. Nutno dbát na pečlivé a přesné vyplnění základních 

údajů a věcného hodnocení jmenovaného. Návrh, v němž nebudou uvedeny podstatné údaje, nemůže být 

projednán a bude vrácen zpracovateli k doplnění. 

 

VI. EVIDENCE 

 

Úplná, kvalitní a přehledná evidence čestných titulů je základem pro soustavnou a objektivní 

zpracovanou činnost. Tato může být zpracovávána a vedena písemně ve složkách protokolů nebo za 

využití výpočetní techniky. Tuto evidenci vede sekretariát AVZO.  

Udělený titul je evidován také v knize čestných titulů na základě dokladu (kopie protokolu). Za celou ČR 

tuto knihu vede sekretariát AVZO TSČ ČR. 

 

VYŘAZENÍ Z EVIDENCE 

Vyřazení z evidence se provádí v následujících případech: 

- při úmrtí, (zůstává však v historickém přehledu udělených ocenění aktivistů organizace AVZO) 

-  na základě vlastní žádosti, 

-  při prokázaném (ověřeném) zjištění, že činnost a chování nositele se neslučuje s morální hodnotou 

významu ocenění. 

-  po nabytí právní platnosti soudního rozsudku za trestný čin, kterého by se dopustil v souvislosti 

s výkonem, činnosti v oblasti sportovní a zájmové činnosti provozované v pobočných spolcích AVZO, 

nebo čin, který je v rozporu se základní listinou práv a svobod.  

 

Tato směrnice nabývá platnosti schválením Výkonného výboru AVZO TSČ ČR. 
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NÁVRH NA UDĚLENÍ ČESTNÉHO TITULU 
 

 

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

název titulu 

 

pro 

 

 

 

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

titul, příjmení, jméno 

 

      

datum narození: ………………………….. 

 

úplná adresa bydliště: …………………………………………………………………………………….. 

 

člen PS AVZO: ………………………………………………………………IČ:…………………. 

 

člen AVZO od r.: ………………………….. 

 

Nositel čestných titulů: (název, datum udělení): 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zdůvodnění návrhu: …………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Jméno, příjmení navrhovatele: ……………………………………………………….. 

 

Stanovisko orgánu spolku:  ……………………………………………………….. 

přiložit kopii zápisu projednání) 

 

 

Doporučeno:     Zápis č.:    podpis: 

 

 

Schváleno:       datum, místo:  

 


