
Pravidla pro vyhodnocení ankety Sportovec roku města 
Štětí 

 
Článek I. 

Základní ustanovení 
 
1) Město Štětí bude každoročně vyhlašovat anketu „Sportovec roku města Štětí“.  
2) Cílem vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města je podpořit sportování dětí  

a mládeže ve Štětí a jeho místních částech a dále podpořit veškeré aktivity 
v oblasti tělovýchovy a zájmového sportu ve městě, seznamovat s nimi širokou 
veřejnost a snažit se tak o dobrou propagaci sportu.  

3) Pravidla pro vyhodnocení ankety „Sportovec roku města Štětí“ určují postup pro 
předkládání a vyhodnocení nominačních návrhů, hlasovacích anketních lístků  
a organizační zajištění ankety.  

 
Článek II. 

Předkládání návrhů 
 
1) Výzva k předkládání návrhů bude zveřejněna vždy do 15. 1. roku, ve kterém bude 

vyhlašování probíhat.  
2) Návrhy na ocenění mohou podávat sportovní subjekty působící nebo mající sídlo 

v regionu Štětsko, školská zařízení a široká veřejnost. Návrhy jsou zasílány 
formou zveřejněného nominačního lístku v listinné nebo elektronické podobě na 
adresy uvedené ve vyhlášení ankety. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých 
kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na 
samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u 
představitelů klubu nebo spolku, na internetu apod.).  

3) Termín uzávěrky pro doručení nominačních lístků bude součástí vyhlášení ankety 
pro daný rok. 

4) Vyhlašované kategorie (věk k 31. 12. hodnoceného roku):  
- žáci do 15 let věku včetně (rozdělení na dívky a chlapce) 

- dorost do 19 let věku včetně (rozdělení na dívky a chlapce)  

- dospělí (rozdělení na ženy a muže) 

- veteráni (rozděleni do kategorie 30 – 49 let a kategorie 50 let a více)  

- kolektiv 

- trenér 

- osobnost  

5) Kdo může být navržen na ocenění:  

- sportovci s trvalým pobytem v regionu Štětsko   

- členové oddílů/klubů, kteří působí v regionu Štětsko 

- v kategorii sportovní kolektiv, kolektivy, které reprezentují sportovní kluby 

působící v regionu Štětsko 

- v kategorii trenér, to bude trenér, který je aktivní v místních klubech/oddílech  

- osobnost může být kdokoliv, kdo má nějaké zásluhy o zlepšení sportu 

v regionu Štětsko 

6) Nominační návrhy budou uloženy na Odboru správy po dobu 3 let. 

 



Článek III. 
Hodnocení předložených návrhů 

 
1) Rada města pověřuje Odbor správy zpracováním návrhů na vyhlášení 

nejúspěšnějších sportovců.  

2) Odbor správy posoudí všechny návrhy na ocenění, které došly ve stanoveném 

termínu. Dle vlastního uvážení ověří údaje v určených návrzích. 

3) Odbor správy posuzuje jednotlivé návrhy podle údajů v nich uvedených. Do 

návrhu na ocenění nemusí zahrnout veškeré obdržené návrhy, rovněž nemusí být 

každoročně oceněni sportovci a osobnosti ve všech kategoriích. 

 

Článek IV. 
Veřejná anketa 

 
1) Odbor správy zveřejní výběr sportovců a vyzve hlasující, aby do stanoveného 

termínu formou anketního lístku hlasovali pro sportovce v příslušné kategorii.  

2) Hlasovat ve veřejné anketě může pouze osoba starší 18let s trvalým bydlištěm 

v katastrálním území města Štětí.  

3) V anketě bude možné dát pouze jeden preferenční hlas v dané kategorii. 

4) Odbor správy vyhodnotí a sečte hlasovací lístky, o pořadí v jednotlivých 

kategoriích rozhoduje nejvyšší počet zaslaných hlasů.  

5) Na základě veřejného hlasování bude stanoveno pořadí 1., 2. a 3. sportovců 

z daných kategorií (a to pouze v případě nominace třech a více sportovců 

v kategorii, při nižším počtu nominací bude vyhlášeno pouze 1 pořadí)  

6) Anketní lístky společně s jejich vyhodnocením budou uloženy na Odboru správy 

po dobu 3 let. 

 

Článek V. 
Odborná komise  

 
1) Rada města jmenuje každoročně odbornou komisi pro udělování ocenění 

Sportovec roku. Úkolem komise je v odborné rovině rozhodnout o vítězném 

Sportovci roku ze všech nominovaných kategorií. 

2) Komise se skládá ze zastupitelů města Štětí, zástupců úředníků a zástupců 

sportovních klubů/oddílů a sportovní veřejnosti.  

3) Základem při posouzení návrhů odbornou komisí jsou tato nominační kritéria:  

- členství ve sportovním klubu/oddílu 

- pravidelná účast na trénincích  

- účast na soutěžích, kde sportovec reprezentuje sportovní klub/oddíl nebo 

školu 

- aktivní vykonávání více sportů (trénink, soutěže) 

- podílení se na činnosti sportovního klubu/oddílu nebo školy – pomoc 

s organizací soutěží, účast na brigádách, výuka mladších sportovců, podílení 

se na tréninku, atp. 



- Umístění na: 

- místní soutěži,  

- okresní soutěži, 

- krajské soutěži, 

- republikové soutěži, 

- olympiádě dětí a mládeže, 

- celostátních a krajských žebříčků, 

- aj.  

4) Odborná komise o jednotlivých návrzích hlasuje. V případě rovnosti hlasů 

rozhodne hlas předsedy komise.  

5) Při posuzování a rozhodování se členové řídí předem stanovenými kritérii a dále 

odbornými znalostmi.  

 
Článek VI. 

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Štětí 
 
1) Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Štětí za daný kalendářní 

rok se koná nejpozději do 31. 5. daného roku. 

2) Na slavnostní vyhlášení jsou zváni:  

- všichni ocenění,  

- rodinný příslušníci oceněných,  

- zástupci oddílů/klubů oceněných sportovců 

- členové Zastupitelstva města Štětí  

- zástupci sdělovacích prostředků. 

Slavnostní vyhlášení je veřejné a účastnit se může široká veřejnost, která bude 

informována prostřednictvím místního tisku a webových stránek města.  

3) Ocenění v každé kategorii mohou obdržet věcné a upomínkové předměty. 

4) Seznam oceněných sportovců a osobností v oblasti sportu bude poskytnut ke 

zveřejnění v médiích, zveřejněn v místním tisku a na webových stránkách města 

Štětí. 

Článek VII. 
Organizační zajištění 

 
1) Záštitu nad vyhlášením má odbor správy. 

2) Odbor správy zajišťuje zejména:  

- zveřejnění výzvy k předkládání nominačních návrhů a anketních 

hlasovacích lístků,  

- evidenci podaných návrhů a anketních hlasovacích lístků, 

- spolupráci s odbornou komisí,  

- pozvání na slavnostní vyhlášení, zveřejnění termínu slavnostního 

vyhlášení,  



- návrhy organizačního zajištění slavnostního vyhlášení a zajištění ocenění 

pro oceněné,  

- zveřejnění oceněných osobnostní a kolektivů. 

 

Článek VIII. 
Souhlas s použitím osobních údajů a nakládání s osobními údaji účastníků 

ankety.  
 

1) Vyplněním a odesláním nominačního formuláře každý účastník schvaluje tato 

pravidla a další instrukce, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících s 

anketou, a souhlasí s nimi. 

2) Odesláním nominačního formuláře vyslovuje každý účastník svůj souhlas 

s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely identifikace účastníka, jeho 

zapojením do ankety. 

3) Účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze Zákona, tj. 

zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník dává 

souhlas k tomu, že v případě výhry v anketě může být zveřejněno jeho jméno  

a fotografie v souvislosti s touto anketou. Osobní údaje sdělené účastníky ankety 

slouží výlučně k identifikaci výherců ankety. Organizátor získané osobní údaje 

účastníků ankety žádným dalším způsobem nezpracovává, a ani je nevyužívá 

pro své marketingové účely. Organizátor osobní údaje účastníků ankety nikomu 

nezpřístupňuje, ani nesděluje. 

 

 
Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
 
Tento jednací řád byl schválený usnesením RM č. 2019/1/23 dne 9. 1. 2019  

1) Přílohu tohoto řádu tvoří formulář pro podávání nominačních návrhů na 

ocenění pro jednotlivé kategorie  

2) Hlasovací lístek 


