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S m ě r n i c e 

ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. 

Směrnice zřizuje jednotlivá ocenění, stanovuje pravidla pro výběr kandidátů, postup pro 
udělení ocenění, předkládání návrhů a jmenování do vyšších hodností.  

Část I. 

Udělování ocenění 

I. Udělování.

Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL, 
pamětní medaili,  plaketu,  pamětní stuhu,  čestné členství  a  čestné tituly:  

1. Členům i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj a propagaci legionářských tradic
– vztahuje se k udělení čestného uznání, mince ČsOL, pamětní medaile.

2. Spolkům, institucím, organizacím, orgánům státní správy, složkám (útvarům) AČR,
krajským vojenským velitelstvím, aktivním zálohám, a jiným právním subjektům, které
vlastní své prapory, aktivně spolupracují s jednotami ČsOL a těmto jednotám významně
pomáhají v jejich práci

– vztahuje se k udělení čestného uznání, plakety a pamětní stuhy.

3. Čestné členství a čestné tituly:

a) Čestné členství se uděluje zasloužilým účastníkům národního boje za svobodu,
významným osobnostem politického, veřejného a kulturního života, příslušníkům armády,
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kteří pomáhají plnit poslání ČsOL. Čestné členství uděluje Republikový výbor ČsOL  (dále 
RV ČsOL).. 

Návrh na čestné členství mohou podávat všechny jednoty  a orgány ČsOL. Evidenci čestných 
členů vede Předsednictvo ČsOL (dále PRV).  

b) Čestné tituly se udělují zasloužilým funkcionářům ČsOL.  Titul „Čestný předseda ČsOL“,
„Čestný předseda jednoty“ uděluje RV ČsOL na návrh výboru příslušného stupně nebo PRV
ČsOL. Nelze udělit osobě, která je v současné době ve funkci předsedy.

c) Nositel čestného titulu a čestného členství má právo se zúčastnit schůzí a jednání
v orgánech a organizacích s hlasem poradním, ve kterých byl jmenován čestným předsedou
nebo čestným členem ČsOL.

II. Čestná ocenění.

Čestné uznání       Pouze diplom 
Čestné uznání se zpravidla uděluje za aktivní práci v jednotě jako základní  
stupeň ocenění a je podmínkou pro udělení vyšších ocenění.    
Uděluje se dle čl. I odst. 1, nejdříve po prvním roce řádného členství.  

Mince ČsOL        Minci s historickým znakem ČsOL, rokem založení ČsOL, heslem    
legionářů  „Věrnost za věrnost“ a pořadovým číslem udělení lze udělit pouze 

      členům ČsOL. Udělovaná mince vyjadřuje poděkování, úctu a vděčnost  
oceněnému za jeho práci a výrazný přínos ČsOL, uděluje se nejdříve   
po 5.roce řádného  členství. Mince ČsOL se neuděluje opětovně.  

Pamětní medaile    I. stupeň – zlatá medaile vč. diplomu 
Uděluje se za výrazný přínos pro ČsOL, zpravidla nejdříve za 4 roky po   
udělení pamětní medaile II. stupně.  Medaile je nenároková a zohledňuje  
dosavadní aktivní práci pro ČsOL. Neuděluje se opětovně. 

II. stupeň – stříbrná medaile vč. diplomu
Uděluje se za aktivní práci ve prospěch ČsOL,  nejdříve za 3 roky
Po  udělení pamětní medaile III. stupně. Medaile se neuděluje opětovně.

III. stupeň – bronzová medaile vč. diplomu
Uděluje se za aktivní práci ve prospěch ČsOL,  nejdříve za 2 roky po
udělení  Čestného uznání. Medaile se neuděluje opětovně.

Plaketa ČsOL       S historickým znakem ČsOL, heslem legionářů „Věrnost za věrnost“ 
a  rokem  1921 založení ČsOL uděluje se dle čl. I odst. 2, zpravidla před 
udělením pamětní stuhy, plaketa se neuděluje opětovně.    

Pamětní stuha      S nápisem „My svobodu vybojovali, vy ji braňte“ – vč. Diplomu 
uděluje se dle čl. I odst. 2,  jedná se o nevyšší ocenění ČsOL dle čl. I, odst. 
Vojenským a bezpečnostním útvarům, které jsou nositelé praporů.   
2., stuha se neuděluje opětovně. 
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Vojenská vyznamenání 

 Udělením vojenských vyznamenání členům Československé obce legionářské, oceňuje 
ministr/ministryně obrany jejich spolupráci při prosazování vážnosti ozbrojených sil ČR, 
utváření hrdosti  na vojenské, legionářské tradice a aktivitu ve prospěch demokracie a míru. 
Vojenská vyznamenání se udělují podle vnitřního předpisu Ministerstva obrany1.  

a) Kříž obrany státu ministra obrany České republiky.
Ministr obrany uděluje výjimečně za vynikající velitelskou (managerskou) činnost
osobám, které se významným způsobem zasloužili o obranu České republiky a jejího
ústavního pořádku.

b) Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky.
Uděluje ministr obrany pouze mimořádně a to osobám, které se významně zasloužili
o ochranu základních lidských práv a svobod, základních principů demokratického
a  právního státu nebo se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti
České republiky.

c) Záslužný kříž ministra obrany České republiky.
Ministr obrany uděluje osobám za výrazné plnění služebních nebo pracovních
povinností, rozvíjení vojenských tradic a jiné zásluhy o rozvoj rezortu Ministerstva
obrany. Záslužný kříž má 3 stupně, z nichž první je nejvyšší.

4. Výběr provádí Komise pro ocenění (dále KO) na základě podkladů od jednot, v součinnosti
se SO předkládá PRV ke schválení. Nominanty předává předseda ČsOL cestou Odboru pro
válečné veterány Ministerstvu obrany, na návrh PRV ČsOL (Příloha č. 1).  Zpracování návrhu
je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože návrh je následně posuzován a ověřován
v součinnosti s Agenturou personalistiky Armády ČR, Vojenským historickým ústavem
a Vojenským ústředním archivem.

III. Podání návrhu.

5. Návrhy na morální ocenění a vyznamenání předkládají navrhovatelé dvakrát ročně dle čl. 
IV. této směrnice na ústředí ČsOL Komisi pro ocenění (KO). A to vždy do 30. listopadu 
(předešlého roku) a do 30. května každého roku. Návrhy došlé po tomto datu budou založeny a 
opětovně využity pro následující termín ocenění. Rozhodující je prezentační razítko na 
sekretariátu ČsOL. (Příloha č.3).

6. Na návrh statutárního orgánu ČsOL lze jako výraz morálního ocenění významným 
činitelům společenského a politického života, ústavní a výkonné moci, významným 
představitelům jednotlivých ministerstev, diplomatického sboru a dalších organizací, včetně 

1 RMO č. 40 ze dne 21. července 2017 Vojenská vyznamenání 
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zahraničních udělovat uvedená ocenění ČsOL. Tato ocenění budou být udělována na základě 
rozhodnutí PRV dle potřeby mimo stanovené termíny. 

IV. Termín udělování.

7. PRV ČsOL uděluje ocenění vždy k těmto stanoveným výročím takto2:

8.5. Den vítězství – osvobození Československa 
(návrhy zaslané do 30.11. předešlého roku) 

11. listopad – Den válečných veteránů
(návrhy zaslané do 30.06.)

8. Ocenění předává jménem ČsOL navrhovatel při slavnostních, nebo při významných
příležitostech.

V. Posouzení.

9. Realizuje Komise pro ocenění ve spolupráci s Komisí legislativní, posoudí každý
jednotlivý návrh, rozhodne o jeho doporučení či nedoporučení,  které předloží ke schválení
PRV ČsOL, cestou SO ČsOL.

VI. Schválení.

10. O udělení ocenění s konečnou platností rozhodne  PRV ČsOL na návrh SO a KO.
V případě předložení nadměrného počtu návrhů na ocenění může PRV ČsOL stanovit pro
jednotlivé druhy ocenění směrná čísla.

VII. Návrh na udělování.

11. Návrhy na udělení morálních ocenění jsou oprávněni předkládat:
a) RV ČsOL
b) PRV ČsOL
c) SO ČsOL
d) KO
e) Jednoty ČsOL

12. Návrhy se předkládají v písemné formě na jednotném schváleném formuláři. (Příloha č. 3)
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VIII. – Evidence.

13. Evidence udělených čestných uznání, pamětních mincí, pamětních medailí, plaket,
pamětních stuh, čestných členství a čestných titulů je vedena v elektronické i v listinné
podobě. Vedení evidence je v gesci sekretariátu ČsOL a řídí ji tajemník ČsOL.

IX. Nošení vyznamenání.

14. Vyznamenání, odznaky a znaky jsou členy ČsOL nošeny v souladu se Směrnicí pro
odívání členů ČsOL, dále je možno tyto nosit při zvláštních příležitostech i na občanském
společenském oděvu. Vyznamenání se nosí buď in natura, nebo jsou nošeny jen jeho stužky.
Vyznamenání jsou nošena vždy nad vnější levou náprsní kapsou. Toto ustanovení se týká
i nečlenů ČsOL příslušníků obecné veřejnosti. Příslušníci státní správy a ozbrojených složek
ČR nosí vyznamenání na služebních stejnokrojích v souladu s předpisy svého resortu.

X. Odnětí vyznamenání.

15. Dopustí-li se člen ČsOL činů neslučitelných se ctí člena ČsOL, nebo byl-li soudně trestán
apod., může z rozhodnutí RV ČsOL ztratit právo na všechna vyznamenání.
O odebrání vyznamenání rozhoduje RV ČsOL na návrh PRV ČsOL, oznamuje své rozhodnutí
o odnětí vyznamenání dotčené osobě a jednotě podle příslušnosti. Ustanovení tohoto odstavce
platí přiměřeně na všechny osoby, které jsou nositeli vyznamenání a nejsou členy ČsOL.

XI. Zvláštní ustanovení.

16. Zemře-li nositel vyznamenání, zůstávají tato jeho pozůstalým bez práva tato ocenění nosit.
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Část II.   

   S m ě r n i c e 
  pro jmenování do vyšší hodnosti. 

         Československá obec legionářská si ctí všech válečných veteránů, kteří bojovali ve 
válečných konfliktech za demokracii, osvobození republiky od fašistických tyranů,       
a nebo vykonali službu v zahraničních operacích. Jednou z forem motivace může být vedle 
jiných ocenění i jmenování válečného veterána do vyšší hodnosti. V neposlední řadě akt 
jmenování má být poctou veteránovi, který neváhal při plnění služebních povinností položit 
život za svou vlast a obranu demokracie. Tato směrnice, která vychází z platného právního 
předpisu2, upravuje podmínky, za nichž lze jmenovat válečného veterána, který dosáhl 
vojenské hodnosti před zánikem branné povinnosti, do vyšší vojenské hodnosti. 

I. Udělování.

1. Ministr obrany, na návrh předsedy ČsOL, po předchozím schválení ve SO a PRV ČSOL,
jmenuje do vyšší hodnosti válečného veterána, který byl vyřazen z evidence a pozbyl
charakter vojáka v záloze:

1.1 Občan ČR – druhoválečný veterán, který byl účastníkem boje za osvobození minimálně      
6 měsíců v letech 1939-1945, je nositelem osvědčení podle § 1 odst. písm. a) až f) zák. 
č.255/1946 Sb. a splňuje podmínky pro vydání osvědčení podle zákona č.170/2002 Sb. 
V rámci možností pracuje v ČsOL a rozvíjí propagaci legionářských tradic. 

1.2 Občan ČR – novodobý válečný veterán, který nepřetržitě alespoň po dobu 30 dnů jako 
příslušník armády konal službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu v mírových 
operacích. Trval-li konflikt nebo mírová operace kratší dobu jak 30 dnů a utrpěl-li příslušník 
armády v místě nasazení při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním újmu na zdraví 
nebo vykonal mimořádně záslužný čin má se za to, že je podmínka časového trvání splněna. 
V současné době není vojákem v záloze. Aktivně pracuje v ČsOL, rozvíjí a propaguje 
legionářské tradice. 

2. Dožití životního jubilea nezavdává příčinu ke jmenování veterána do vyšší hodnosti.

3. Do vyšší vojenské hodnosti v hodnostním sboru vyšší důstojníci a v hodnostním sboru
generálové může být jmenován pouze ten válečný veterán, který přiměřeně vzděláním splňuje
podmínky pro jmenování do vyšší vojenské hodnosti definované pro vojáky z povolání3.

4. Posmrtně lze válečného veterána jmenovat do vyšší vojenské hodnosti jen ve zcela
výjimečných případech, a to pouze jednou4. V případě, že válečný veterán padl v národním

2 RMO č. 48 ze dne 3. října 2017 Jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností 
3 Čl. 4 RMO č. 48 ze dne 3. října 2017 Jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností 
4 Čl. 5 RMO č. 48 ze dne 3. října 2017 Jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností 
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boji za osvobození nebo v průběhu služby v zahraniční operaci, může být jmenován do vyšší 
vojenské hodnosti o dva hodnostní stupně. 

V ostatních případech může být válečný veterán jmenován do vyšší vojenské hodnosti pouze 
o jeden hodnostní stupeň a to pouze jedenkrát.

II. Vojenské hodnosti.

5. Přehled hodností, do kterých lze jmenovat:

Poddůstojníci     - desátník, četař, rotný 
Praporčíci           - rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík, štábní praporčík
Nižší důstojníci  - poručík, nadporučík, kapitán 
Vyšší důstojníci  - major, podplukovník, plukovník 
Generálové         - brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál

 Ke jmenování do hodnosti majora a výše se přihlíží k dosaženému vojenskému i civilnímu 
vzdělání. 

III. Návrh na jmenování.

6. Návrh na jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti může podat jednota, jíž
je válečný veterán, který je navržen na jmenování do vyšší vojenské hodnosti členem, SO
a  PRV ČsOL  (dále jen navrhovatel).

7. Návrh na jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti musí obsahovat
náležitosti obsažené ve vzoru, který je uveden v RMO7  (Příloha 2).
Návrh podepisuje a předkládá předseda ČsOL odboru pro válečné veterány sekce právní
Ministerstva obrany. Zpracování návrhu je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože návrh
je posuzován a ověřován v součinnosti s Agenturou personalistiky Armády ČR, Vojenským
historickým ústavem a Vojenským ústředním archivem, popř. věcně příslušnou sekcí
Ministerstva obrany.

8. O rozhodnutí ministra obrany ve věci jmenování válečného veterána do vyšší vojenské
hodnosti musí navrhovatele písemně vyrozumět ředitel odboru pro válečné veterány.
Jmenování do generálského sboru řeší náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva
obrany dle zvláštního režimu.

III. Podání návrhu.

9. Návrh na jmenování do vyšší hodnosti, předkládá po projednání ve výboru předseda 
jednoty, KO dvakrát ročně a to vždy do 30. listopadu a do 31. května každého roku. Návrhy 
došlé po tomto datu budou založeny, a opětovně využity pro následující termín.
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IV. Termíny jmenování.

10. Ministr obrany jmenuje válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti zpravidla při 
příležitosti Dne vítězství  a  Dne válečných veteránů5.

5 Čl. 2 RMO č. 48 ze dne 3. října 2017 Jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností 

V. Posouzení.

11. Komise pro ocenění posoudí každý jednotlivý návrh. Zejména zdůvodnění proč jmenovat, 
morální stav, bezúhonnost, současná práce navrhovaného v jednotě a s  mládeží. 
Ve sporných případech se k návrhu vyjadřuje Legislativní komise ČsOL. Na základě těchto 
poznatků rozhodne o jeho doporučení či nedoporučení, které předloží ke schválení PRV 
ČsOL, cestou statutárního orgánu. Jedním z kritérií je věcnost a úplnost zpracovaného návrhu. 
O způsobu vyřízení je jednota písemně informována.

VI. Schválení.

12. O podání návrhu na Ministerstvo obrany s konečnou platností rozhodne PRV ČsOL na 
návrh statutárního orgánu. Návrh na jmenování do vyšší hodnosti ministru obrany je oprávněn 
podepsat pouze předseda  ČsOL.

VII. Závěrečná a přechodná ustanovení

13. Směrnice může ve výjimečném případu být na základě požadavku modifikována na 
podmínky konkrétní situace s cílem zajistit spravedlivé a objektivní posouzení všech 
předložených návrhů na ocenění.
Změny a doplňky této směrnice projednává a schvaluje Předsednictvo republikového výboru 
ČsOL.

VIII. Účinnost.

14. Směrnice nabývá účinnosti schválením Předsednictvem republikového výboru ČsOL.

V Praze dne     .  dubna 2018 

      MUDr. Pavel Budinský Ph.D., MBA    Tichomir Mirkovič

     místopředseda ČsOL           předseda ČsOL      
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___________________________________ Příloha č.1 

              (razítko navrhovatele) 

NÁVRH 

na udělení vojenského vyznamenání  

1. Nejvyšší dosažená  vojenská  hodnost

2. Jméno a příjmení (titul, vědecká hodnost)

3. Rodné příjmení

4. Datum a místo      narození – úmrtí*) 

5. Adresa místa trvalého pobytu/adresa
bydliště*, popř. doručovací adresa

6. Telefonní číslo a e-mailová adresa*

7. Ev. číslo osvědčení válečného veterána
podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných
veteránech, ve znění pozdějších předpisů
(popř. osvědčení účastníka národního boje za
osvobození dle zákona č. 255/1946 Sb., o
příslušnících československé armády v
zahraničí a o některých jiných účastnících
národního boje za osvobození)
8. Přehled vojenských a jiných vyznamenání
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9. Odůvodnění návrhu na udělení vojenského vyznamenání:

…………………………… 

(datum zpracování návrhu) 

…………………….………………………………… 

(titul, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu) 
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___________________________________ Příloha č.2 

(razítko navrhovatele)

NÁVRH 

na jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti dnem 

1. Nejvyšší dosažená vojenská hodnost 2. Od kdy

3. Jméno a příjmení (titul, vědecká hodnost)

4. Rodné příjmení

5. Datum a místo       narození – úmrtí*) 

6. Adresa místa trvalého pobytu/adresa bydliště*, popř.
doručovací adresa

7. Telefonní číslo a e-mailová adresa*

8. Navrhovaná vojenská hodnost

9. Ev. číslo osvědčení válečného veterána podle zákona
č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění
pozdějších předpisů (popř. osvědčení účastníka
národního boje za osvobození dle zákona č. 255/1946
Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a
o některých jiných účastnících národního boje za
osvobození)

10. Odůvodnění návrhu na jmenování do vyšší vojenské hodnosti:
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…………………………… 

(datum zpracování návrhu) 

   …………………….………………………………… 

(titul, jméno, příjmení a podpis předsedy ČsOL) 
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Příloha č.3  

Československá obec legionářská 
Hotel Legie, Sokolská 33,  120 00  Praha 2 

tel. 224 266 241  -  224 266 235  -  224 266 237  - 224 266 275    (2018) 

…………………………… 

        Jednota ČsOL  NÁVRH 

Na …………………………………………… 

(Ocenění dle Směrnice ČsOL) 

Příjmení: Jméno: Titul/hodnost: 

Bydliště: 

Telefon: 

Datum narození: Členem  jednoty ČsOL od 
kdy: 

Účastník Odboje: 

Válečný veterán: 

Pozůstalý: 

Příznivec: 

x) Nehodící se škrtni

Nynější  funkce v jednotě: Návrh na udělení 
vyznamenání:          

Přehled udělených ocenění / rok: Různé: 
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Zdůvodnění návrhu: 

………………………… 

Funkce a hodnost 
  ……………………… 

        Datum 

     ………………………… 

      Příjmení, jméno, podpis 

Návrh byl projednán a schválen na výborové schůzi jednoty ČsOL: 

Dne…………………      

Razítko jednoty: 

Podpis předsedy   
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Návrh byl projednán Komisí pro ocenění 

Dne:  ……………

S následujícím rozhodnutím 

Schválen       -       Neschválen 

Podpisy členů komise: 

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

………………………….. 

Návrh byl projednán  PRV ČsOL 

Dne:  …………

  S následujícím rozhodnutím 

Schválen       -       Neschválen 

Podpisy členů komise: 

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

Ocenění bylo předáno KO dne:…………… 

Podpis předávajícího:              ………………………………..

 Za jednotu ČsOL převzal:      ………………………………. 

           Poznámky: 
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