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PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ, 

CENY MĚSTA, PAMĚTNÍ MEDAILE A JINÝCH ČESTNÝCH POCT 

Zastupitelstvo města Králíky schválilo dne xx.yy.2018, v souladu s ustanovením § 35 a 

§ 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn, tato 

pravidla: 

Článek 1 

Čestné občanství města Králíky 

1. 1. Udělování čestného občanství  

Město Králíky uděluje čestné občanství města Králíky (dále jen „čestné občanství“) jako 

nejvyšší osobní vyznamenání udílené městem Králíky na základě § 84 odst. 2 písm. s) 

v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů. Čestné občanství lze udělit žijící osobě i in memoriam. 

Čestné občanství města Králíky může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí 

státní příslušnosti nebo osobám bez státní příslušnosti. 

Čestné občanství je udělováno zejména jako: 

a) výraz ocenění mimořádných zásluh o město Králíky, 

b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký 

vztah k městu Králíky, 

c) zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy 

a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu 

města Králíky, 

d) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které 

znamenaly záchranu života občanů, historických nebo kulturních hodnot města 

Králíky, 

1. 2. Návrh na udělení čestného občanství 

Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat: 

- členové Zastupitelstva města Králíky, 

- občané města, organizace, instituce, společnosti, spolky, sdružení a další subjekty 

mající sídlo/pracoviště na území města prostřednictvím člena zastupitelstva města. 

Návrh musí být předložen písemně na příslušném formuláři OOS – příloha č. 1. Návrh 

předloží příslušný odbor prostřednictvím Rady města Králíky Zastupitelstvu města Králíky. 

Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, za které 

by mělo být čestné občanství uděleno. Součástí návrhu je písemný souhlas navržené 

osoby s návrhem na udělení čestného občanství.  

1. 3. Listina o čestném občanství 

Při udělování čestného občanství obdrží vyznamenaný nebo jeho zástupce listinu o jeho 

udělení, jež je opatřena symboly města. Vyznamenanému ji předává jménem města 
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Králíky jeho starosta, zpravidla na zasedání ZM nebo při jiné slavnostní příležitosti. 

Udělení čestného občanství se zaznamená do Pamětní knihy města Králíky a městské 

kroniky. Čestné občanství je čestným osobním vyznamenáním.  

1. 4. Odnětí čestného občanství 

Čestné občanství může odejmout Zastupitelstvo města Králíky.  

Čestné občanství lze odejmout tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám 

morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na 

jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo. 

 Návrh na odejmutí čestného občanství může být písemně podán prostřednictvím 

příslušného odboru. 

Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odejmutí 

mohly vést. 

O návrhu na odejmutí rozhoduje ZM po projednání v RM. 

1. 5. Zánik práv z čestného občanství 

Práva vyplývající z čestného občanství zanikají úmrtím čestného občana. 

Článek 2  

Cena města Králíky 

Město Králíky uděluje Cenu města Králíky na základě § 84 odst. 2 písm. s) v souladu 

s ustanovením § 36 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů.  

Cena města Králíky se uděluje jako morální ocenění osob nebo kolektivů, které podaly 

mimořádný výkon, dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky 

a ony samy, nebo předmět ocenění, mají vztah k městu Králíky. 

Cenu města tvoří pamětní list, který stvrzuje udělení ceny a věcný nebo finanční dar. 

2. 1. Kategorie pro udělování Ceny města Králíky 

2. 1. 1. Za celoživotní přínos pro město zejména jako: 

a) zvláštní projev úcty osobnostem, které se významnou měrou zasloužily zejména 

o rozvoj města,  

b) ocenění zejména za mimořádnou činnost v různých oblastech života, která má 

přínos pro město,  

c) ocenění za významnou uměleckou činnost, vědeckou práci a jiná díla se vztahem 

k městu,  

d) ocenění za významné občanské aktivity a činy, které zásadním způsobem pozitivně 

ovlivnily veřejné dění ve městě,  

e) projev úcty za mimořádné činy, které znamenaly záchranu života, materiálních, 

historických nebo kulturních hodnot města.  
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2. 1. 2. Za mimořádný přínos pro město zejména jako: 

a) ocenění zejména za mimořádnou činnost v oblasti kultury,  

b) ocenění zejména za mimořádnou činnost v oblasti sportu,  

c) ocenění zejména za mimořádnou činnost v oblasti společenského života města,  

d) ocenění za mimořádný čin, který znamenal záchranu života, zdraví materiálních, 

historických nebo kulturních hodnot města,  

e) ocenění zejména za mimořádnou činnost v oblasti filantropie a dobré vůle při 

podpoře skupin či jednotlivců, 

f) ocenění za jiný, výše neuvedený, mimořádný čin. 

2. 2. Návrh na udělení Ceny města Králíky 

Cena města Králíky je udělována na základě písemného návrhu s podrobným 

zdůvodněním a s přihlédnutím k míře zásluh navrhovaného občana/kolektivu.  

Návrh na udělení Ceny města Králíky mohou předkládat občané města, organizace, 

instituce, společnosti, spolky, sdružení, a další subjekty mající sídlo/pracoviště na území 

města.   

Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny města Králíky za příslušný kalendářní rok 

zveřejní RM nejpozději v prosinci příslušného kalendářního roku a opakovaně v lednu 

následujícího kalendářního roku. 

Návrh se podává OOS, který jej po zpracování odborného stanoviska k přínosu pro město 

Králíky předloží prostřednictvím RM k projednání a schválení v ZM. 

Návrh musí obsahovat identifikaci navrhovatele, jméno, příjmení a bydliště navrhovaného, 

oblast jeho činnosti, konkrétní dílo nebo aktivitu a souhlas navrhovaného. Podává se na 

příslušném formuláři OOS – příloha č. 2. 

Návrhy na udělení Ceny města Králíky za roční přínos musí být předloženy do 31.01. 

následujícího kalendářního roku. 

2. 3. Rozhodnutí o udělení Ceny města Králíky, její předání a vyhlášení 

O udělení Ceny města Králíky rozhoduje ZM hlasováním na návrh RM. 

Cenu města Králíky předává jménem města Králíky starosta slavnostním způsobem na 

setkání občanů při příležitosti udílení cen města.  

2. 4. Odnětí Ceny města Králíky 

Zastupitelstvo města Králíky může odejmout na návrh Rady města Králíky listinu o udělení 

ceny města, jestliže vyšly najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení ocenění 

nedošlo. 

Článek 3  

Cena města Králíky pro mládež 

Cena města Králíky pro mládež může být udělena žákům a studentům králických škol (a to 

i v případě, že nejsou občany města Králíky) a mladistvým občanům města Králíky (i těm, 
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kteří navštěvují školu v jiné obci), kteří ještě neukončili středoškolské vzdělání nebo –

v případě již ukončené školní docházky – nedosáhli věku 18 let. Cenu lze udělit jednotlivci 

nebo skupině mladých lidí. 

Cena města Králíky pro mládež představuje diplom se jménem oceněného a vymezením 

toho, zač je udělena, a dárek přiměřený věku a typu aktivity mladistvého. Cena není 

spojena s udílením finančního obnosu, jejím cílem je morální podpora a motivace. 

3. 1. Udělování ceny města Králíky pro mládež  

Cena města Králíky pro mládež je udělována RM jako ocenění za: 

a) mimořádné studijní výsledky,  

b) mimořádné úspěchy v sportovních i jiných soutěžích,  

c) soustavnou společensky prospěšnou činnost v oblasti dobrovolnictví, práce s dětmi či 

v podobných aktivitách,  

d) za mimořádný jednorázový čin směřující k pomoci druhým.  

Důvodem k udělení ceny naopak není výborný školní prospěch sám o sobě.  

3. 2. Návrh na udělení Ceny města Králíky pro mládež 

Návrh na udělení Ceny města Králíky pro mládež mohou podat občané, zástupci 

králických škol a dalších subjektů zabývajících se prací s mládeží. Návrh na udělení Ceny 

města Králíky pro mládež musí být podán písemnou formou do 31.01. následujícího 

kalendářního roku na příslušném formuláři OOS – příloha č. 3.  

3.3 Rozhodnutí o udělení Ceny města Králíky pro mládež, její vyhlášení a předání 

O udělení Ceny města Králíky pro mládež rozhoduje hlasováním RM po předběžném 

projednání se zástupci škol. 

Cenu města Králíky pro mládež předává jménem města Králíky starosta slavnostním 

způsobem na setkání občanů při příležitosti udílení cen města.   

Článek 4 

Pamětní medaile města Králíky 

Pamětní medaile města z roku 2017 je jednostranná o průměru 70 mm a je vyražena 

z bronzu. Medaile je zpracována reliéfní technikou a jejím autorem je akademický sochař 

Zdeněk Kolářský. Pamětní medaile je uložena do papírové krabičky tmavě červené barvy. 

4. 1. Udělování pamětní medaile 

Pamětní medaile města uděluje Rada města Králíky: 

- občanům města, kteří se zasloužili o rozvoj města nebo významným způsobem přispěli 

k proslavení města Králíky v rámci České republiky, případně v zahraničí, 

- představitelům jiných měst, kteří se zasloužili o navázání a rozvoj partnerství s městem 

Králíky, 

- významným osobnostem veřejného, kulturního nebo sportovního života, které mají 

vztah k městu Králíky a přispěli k jeho rozvoji. 
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Pamětní medaile se budou udělovat příležitostně, a to slavnostním způsobem. Hostujícím 

osobám je možné pamětní medaili udělit kdykoliv. Pamětní medaili oceněnému předává 

starosta nebo jím určený člen RM. 

4. 2. Návrh na udělení pamětní medaile a rozhodnutí o udělení 

Návrh na udělení pamětní medaile včetně odůvodnění může předložit každý člen RM nebo 

ZM a jejich prostřednictvím i občané města na příslušném formuláři OOS – příloha č. 4. 

O udělení pamětní medaile rozhoduje RM usnesením. 

4. 3. Listina o udělení pamětní medaile 

Při udělování pamětní medaile obdrží oceněný listinu se záznamem o jejím udělení 

a s uvedením důvodu pro udělení.  

Článek 5 

Čestné pocty města Králíky 

Město Králíky uděluje čestné pocty významným kulturním, vzdělávacím, sportovním, 

vědeckým, charitativním a jiným prospěšným akcím, které jsou konány na území města.  

Pořadateli akce, nad kterou převzal/la starosta města nebo místostarosta záštitu, je 

současně udělen souhlas s užíváním znaku města Králíky k účelům propagačním 

a reprezentačním v souvislosti s pořádáním akce.  

5. 1. Záštita starosty nebo místostarosty města Králíky 

Starosta nebo místostarosta města může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými 

a mimořádně prospěšnými akcemi, konanými na území města Králíky. O poskytnutí záštity 

starosty nebo místostarosty města Králíky rozhoduje RM usnesením vždy pro konkrétní 

akci.  

Převzetí záštity starosty města nebo místostarosty je čestnou poctou, ze které neplyne 

nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto 

jinak.  

Žádost o poskytnutí záštity se podává na příslušném formuláři OOS – příloha č. 5 

5. 2. Zápis do pamětní knihy města Králíky 

Tato pocta slouží k zaznamenání významných událostí v životě města Králíky a jeho 

obyvatel. Pamětní knihu města Králíky vede matrikářka města, organizaci zápisů provádí 

společně s vedením města bezprostředně při vzniku události. 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

6. 1. Evidence ocenění  

Evidenci všech udělených ocenění vede OOS. 
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6. 2. Schvalovací doložka 

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Králíky dne 09.04.2018 usnesením 

č. ZM/2018/02/051 a nabývají účinnosti dnem 10.04.2018. Čestná občanství udělená před 

nabytím účinnosti těchto pravidel zůstávají zachována.  

6. 3. Přechodné ustanovení 

Při řízení o odejmutí čestného občanství uděleného před nabytím účinnosti tohoto 

předpisu se postupuje dle těchto pravidel. 

 

 

 

 

Jana Ponocná, v.r.      Mgr. Martin Hejkrlík, v.r. 

starostka města Králíky     místostarosta města Králíky 


