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Směrnice ČAS č. 2/2009 
 

ze dne 17. března 2009 

 

o zásadách udělování titulu Čestný člen ČAS 
 

 

Předsednictvo ČAS se usneslo na této směrnici 

ČAS: 

 

Čl. 1 

 

1. Udělením titulu Čestný člen ČAS 

vyznamenává ČAS ty jednotlivce, kteří se 

svojí činností zvláště zasloužili o českou 

atletiku. 

 

2. ČAS tak navazuje na tradici založenou dne 

20. listopadu 1898 Českou atletickou 

amatérskou unií, jíž je ČAS pokračovatelem. 

 

Čl. 2 

 

Návrhy na udělení titulu Čestný člen ČAS 

předkládají písemně a se zdůvodněním členové 

výboru ČAS. Každý návrh musí být podán 

nejméně 5 členy výboru ČAS. 

 

Čl. 3 

 

1. Na udělení titulu Čestný člen ČAS může být 

navržen: 

a) ten, kdo dosáhl věku 60 let a po dobu 

nejméně tří celých funkčních období 

úspěšně pracoval ve statutárním orgánu 

ČAS (předsednictvo ČAS či v minulosti 

orgán ČAS, který měl jeho úroveň), nebo 

ve funkci předsedy krajského atletického 

svazu (či v minulosti předsedy oblastního 

atletického svazu), nebo 

b) medailista z olympijských her či 

mistrovství světa nebo mistrovství Evropy 

v atletice, pokud po skončení své aktivní 

činnosti úspěšně pracoval v atletickém 

hnutí po dobu nejméně 20 let. 

 

2. Na udělení titulu Čestný člen ČAS může být 

ve výjimečných případech navržen také ten, 

kdo dlouhodobě a úspěšně pracoval  

v orgánech ČAS, i když nesplňuje kritéria 

uvedená v odst. 1. 

 

Čl. 4 

 

Čestným členem ČAS se jednotlivec stává 

rozhodnutím výboru ČAS. 
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Čl. 5 

 

1. Vykonával-li ten, kdo byl navržen podle čl. 3 

odst. 1 písm. a), funkci předsedy ČAS, může 

mu být udělen titul Čestný předseda ČAS. 

 

2. Čestný předseda ČAS má stejná práva jako 

čestný člen ČAS. 

 

Čl. 6 

 

Čestnému členovi ČAS náleží diplom a medaile, 

které mu jsou předány zpravidla na nejbližší valné 

hromadě ČAS. 

 

Čl. 7 

 

1. Čestný člen ČAS má právo, v souladu se 

stanovami ČAS, být pozván a zúčastnit se 

jako host jednání valné hromady ČAS. 

 

2. Čestný člen ČAS má dále právo: 

a) obdržet písemně vydávané zprávy  

a publikace ČAS, 

b) být uváděn v seznamech funkcionářů 

ČAS v části čestní členové ČAS, 

c) obdržet dvě čestné vstupenky na 

mistrovství České republiky všech 

kategorií a na významné mezinárodní 

atletické akce konané v České republice, 

jejichž pořadatelem je ČAS, pokud o ně  

v předstihu požádá ředitele ČAS. 

 

Čl. 8 

 

Náklady spojené s udělením titulu Čestný člen 

ČAS a s uplatňováním výše uvedených práv 

čestných členů ČAS jsou součástí rozpočtu 

sekretariátu ČAS, který také vede evidenci 

čestných členů ČAS. 

 

Čl. 9 

 

Žijící čestní členové ČAS jmenovaní přede dnem 

nabytí účinnosti této směrnice se dnem 30. března 

2009 stávají čestnými členy ČAS ve smyslu této 

směrnice a náleží jim diplom a medaile podle  

čl. 6. 

 

Čl. 10 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 30. března 

2009. 

 

 

Ing. Karel Pilný, v. r. 

předseda ČAS 


