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Článek 1 

Udělování čestného ob čanství statutárního m ěsta Ostravy 

1. Statutární město Ostrava může udělit fyzickým osobám, které se významnou 
měrou zasloužily zejména o rozvoj města, jeho vzhled a pozitivní prezentaci 
doma i v zahraničí a jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené 
s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu morálních, historických nebo 
kulturních hodnot, čestné občanství statutárního města Ostravy (dále jen „čestné 
občanství města“). 

2. Čestné občanství města nemůže být uděleno in memoriam. 

3. Čestné občanství města uděluje Zastupitelstvo města Ostravy (dále jen 
„zastupitelstvo města“) jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované 
městem. 

4. Vyznamenané osobě se uděluje: 
• odměna ve výši 100.000,- Kč, příp. věcný dar 
• Listina o udělení čestného občanství města opatřená znakem města 

5. Čestné občanství města předává vyznamenané osobě jménem statutárního 
města Ostravy zpravidla primátor města nebo náměstek primátora. Čestné 
občanství města může být předáno na zasedání zastupitelstva města nebo při 
jiné vhodné slavnostní příležitosti. 

6. K udělení čestného občanství města je nutný souhlas osoby, které se čestné 
občanství města uděluje. 

7. Usnesení zastupitelstva města o udělení čestného občanství města se zveřejní 
po dobu 15 dnů na úřední desce, v regionálním tisku a na webových stránkách 
statutárního města Ostravy. 

8. Kopie Listiny o udělení čestného občanství města se ukládá v Archivu města 
Ostravy. 

9. Udělení čestného občanství města se zaznamenává do Pamětní knihy 
statutárního města Ostravy. 
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Článek 2 
Udělování ceny statutárního m ěsta Ostravy  

 
1. Statutární město Ostrava může udělit fyzickým osobám, fyzickým osobám 

podnikajícím či právnickým osobám cenu statutárního města Ostravy (dále jen 
„cena města“) zejména: 

 
• za významná literární, umělecká a jiná díla se vztahem ke statutárnímu městu 

Ostrava 
• za významné objevy se vztahem ke statutárnímu městu Ostrava ceněné 

odbornou veřejností 
 
 
 

• za mimořádný výkon při dosažení významných úspěchů se vztahem ke 
statutárnímu městu Ostrava 

• jako zvláštní projev uznání osobám, jejichž činnost představovala či 
představuje pro statutární město Ostrava výjimečný přínos 

• jako zvláštní projev úcty významným českým nebo zahraničním 
představitelům v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu 

2. Cena města může být udělena také in memoriam. 

3. Cenu města uděluje zastupitelstvo města. 

4.  Vyznamenané osobě (příp. oceněné skupině, oddílu, týmu apod.) se uděluje: 
• odměna ve výši 100.000,- Kč 
• Listina o udělení ceny statutárního města Ostravy 

 
5. Cenu města předává vyznamenané osobě (příp. oceněné skupině, oddílu, týmu 

apod.) jménem statutárního města Ostravy zpravidla primátor města nebo 
náměstek primátora. Cena města může být předána na zasedání zastupitelstva 
města nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. 

6. K udělení ceny města je nutný souhlas vyznamenaného (vyznamenaných). 

7. Usnesení zastupitelstva města o udělení ceny města se zveřejní po dobu 15 dnů 
na úřední desce, v regionálním tisku a na webových stránkách statutárního 
města Ostravy. 

8. Kopie Listiny o udělení ceny města se ukládá v Archivu města Ostravy. 

9. Udělení ceny města se zaznamenává do Pamětní knihy statutárního města 
Ostravy. 

 
 
 
 
 



Statutární m ěsto Ostrava  
 

Vydal:  odbor legislativní a právní  
Datum:  leden 2010  
 

Článek 3 
Podávání návrh ů 

1. Návrh na udělení čestného občanství města nebo ceny města mohou podávat 
zastupitelstvu města jeho členové, Rada města Ostravy (dále jen „rada města“) 
nebo výbory zastupitelstva města. Prostřednictvím rady města mohou návrhy 
podávat také orgány městských obvodů statutárního města Ostravy. Občané 
statutárního města Ostravy, fyzické osoby podnikající s místem podnikání na 
území statutárního města Ostravy a právnické osoby se sídlem na území 
statutárního města Ostravy mohou podávat návrhy prostřednictvím odboru 
kancelář primátora Magistrátu města Ostravy. 

2. Návrh musí být podán písemnou formou nebo elektronicky. 

3. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy, příp. 
zaslat poštou na adresu Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Moravská Ostrava. Elektronicky je možné tento návrh zaslat na adresu: 
posta@ostrava.cz.  

4. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení 
čestného občanství města nebo ceny města, řádné zdůvodnění návrhu a 
kontaktní údaje navrhovatele. Každý kandidát na udělení čestného občanství 
města nebo ceny města musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který 
nesplňuje náležitosti uvedené v tomto odstavci a nebude doplněn o chybějící 
náležitosti ani po výzvě učiněné statutárním městem Ostrava, bude doporučen 
zastupitelstvu města k vyloučení z dalšího projednávání. 

5. Formální úprava návrhu není předepsána. 
 
 
 

Článek 4 
Odejmutí čestného ob čanství m ěsta či ceny m ěsta  

 
1. Čestné občanství či cenu města lze odejmout za života nebo posmrtně.  

2. Čestné občanství města či cenu města může odejmout zastupitelstvo města 
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 města či ceny města nedošlo, a rovněž tomu, 
kdo svým jednáním poškodí zájmy statutárního města Ostravy nebo jeho pověst. 

3. Návrh na odejmutí čestného občanství města či ceny města mohou podávat 
členové zastupitelstva města, rada města nebo výbory zastupitelstva města. 
Prostřednictvím rady města mohou návrhy podávat také orgány městských 
obvodů. Občané statutárního města Ostravy, fyzické osoby podnikající s místem 
podnikání na území statutárního města Ostravy a právnické osoby se sídlem na 
území statutárního města Ostravy mohou podávat návrhy prostřednictvím odboru 
kancelář primátora Magistrátu města Ostravy. 
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4. Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné zdůvodnění skutečností, které 
by mohly vést k odejmutí čestného občanství města či ceny města. Návrh, který 
nesplňuje tyto náležitosti a nebude doplněn o chybějící náležitosti ani po výzvě 
učiněné statutárním městem Ostrava, bude doporučen zastupitelstvu města 
k vyloučení z dalšího projednávání. 

5. Před odejmutím čestného občanství města či ceny města, s výjimkou odejmutí 
čestného občanství města či ceny města posmrtně, musí být dána čestnému 
občanovi nebo oceněné osobě (osobám) příležitost k vyjádření svého stanoviska. 
O návrhu na odejmutí čestného občanství města či ceny města rozhoduje 
zastupitelstvo města. 

6. Usnesení zastupitelstva města o odejmutí čestného občanství města či ceny 
města se zveřejní po dobu 15 dnů na úřední desce, v regionálním tisku a na 
webových stránkách města. 

7. Usnesení zastupitelstva města o odejmutí čestného občanství města či ceny 
města se ukládá v Archivu města Ostravy. 

 
 
 

Článek 5 
Účinnost  

 
1. Tato Pravidla pro udělování čestného občanství a cen statutárního města 

Ostravy nabývají účinnost dnem jejich schválení zastupitelstvem města. 

2. Tato Pravidla pro udělování čestného občanství a cen statutárního města 
Ostravy byla schválena zastupitelstvem města dne 26.11.2008 usnesením č. 
1520/22. 

 
 
 
 
 
 
 
 


