
Vojenský řád ČAKO

Česká atlantická komise (ČAKO) tímto stanovuje podmínky k nošení vlastních

stejnokrojů a k tomu příslušných vojenských hodností, které nejsou totožné s oficiálními

stejnokroji Armády České republiky, ani s jinými stejnokroji spojeneckých armád NATO,

tak jako rovněž s armádami neutrálních států evropského kontinentu.

Nošení stejnokrojů ČAKO je povoleno pouze při mimořádných společenských

událostech,  reprezentaci  ČAKO  v  zahraničí  nebo  při udělování  vyznamenání,  resp.

čestných uznání. Povolení k prezentaci stejnokroje na veřejnosti vydává Prezident ČAKO,

případně předseda Sekce bezpečnostní za souhlasu Prezidenta ČAKO.

§ 1

Vzhled stejnokroje

Stejnokroj je barvy tmavě modré a skládá se ze saka, kalhot (v případě důstojnických

hodností  od  poručíka  –  lampasy),  bílé  košile  a  čepice (důstojníci)  nebo  lodičky

(poddůstojníci  a  mužstvo).  Vycházkové  boty jsou  jednotné  jak  pro  důstojníky,  tak  pro

poddůstojníky, resp. mužstvo – černé vojenské polobotky. V létě jsou přípustné černé vojenské

sandály.

§ 2

Značení stejnokroje

a) Horní, levá část rukávu saka je opatřena tmavě modrou podkovitou nášivkou (domovenka)

s  nápisem  „Czech  Atlantic Commission“ barvy stříbrné se stříbrným okrajem. Pod

domovenkou je umístěn znak organizace. Okraje a nápis „NATO“ jsou umístěny v barvě

stříbrné.

b) Horní, pravá část rukávu saka je opatřena tmavě modrou podkovitou nášivkou (státní

příslušnost) s nápisem „Czech Republic“ barvy stříbrné se stříbrným okrajem. Pod státní

příslušností je umístěna nášivka české vlajky v oficiálních barvách trikolóry.

c) Knoflíky jsou zlaté, opatřené zkratkou CAC.

d) Levá klopa saka je značena klopovým odznakem „Czech Atlantic Commission“ (barva

nápisu – zlatá, pozadí – modré).

e) Kravata je modrá – opatřena klopovým odznakem, viz § 2d.



f) Čepice je modrá, je opatřena zlatým lemováním a v horním štítu je umístěn zlatý reliéfní

odznak s atlantickou růžicí ČAKO.

g) Lodička je opatřena na levé špičce zlatým reliéfní odznakem s atlantickou růžicí ČAKO.

§ 3

Dámská uniforma

Dámské příslušnice „Uniformovaného sboru ČAKO“ mohou nosit i pánské uniformy,

ale  pokrývkou  hlavy  je  dámská  lodička.  Jinak součástí dámské uniformy je sukně

klasického střihu (nikoli „mini“) v tmavěmodré barvě. Boty musí být černé, vycházkové s

nízkými podpatky.  Uniformy  nesmí  být  opatřeny  žádným  civilním  zdobením, včetně

náušnic.

§ 4

Vojenská košile ČAKO

Je možno ji, např. v letní sezóně, nosit bez saka, musí však mít stejné organizační uspořá-

dání jako vojenské sako ČAKO. Je tedy nutné, aby byla košile (ať s dlouhým, či krátkým

rukávem) opatřena výložkami. Košile, která je nošena bez saka, může být buď bílá s

tmavodrou kravatou opatřenou klopovým odznakem ČAKO, nebo v tmavomodré barvě

bez kravaty.

§ 5

Vojenské hodnosti Uniformovaného sboru ČAKO

a) Nižší poddůstojníci: svobodník (jeden stříbrný knoflíček),
desátník (dva stříbrné knoflíčky), seržant (tři stříbrné knoflíčky).

b) Vyšší  poddůstojníci:  rotný  (jedna  stříbrná,  pěticípá  hvězda), rotmistr (dvě stříbrné,

pěticípé hvězdy), praporčík (tři stříbrné, pěticípé hvězdy).

c) Nižší důstojníci: poručík (jedna zlatá, pěticípá hvězda), nadporučík (dvě zlaté, pěticípé

hvězdy), kapitán (tři zlaté, pěticípé hvězdy).

d) Vyšší důstojníci: major (zlatá kolejnička + jedna zlatá, pěticípá hvězda),  podplukovník

(zlatá kolejnička + dvě zlaté, pěticípé hvězdy), plukovník (zlatá kolejnička + tři zlaté, pěti-

cípé hvězdy).

e) Vrchní velitel:  generál a Prezident ČAKO  (jedna velká zlatá pěticípá hvězda + zlatem

orámovaná, lipové ratolesti na klopách, zlatý pás na rukávech, zlaté lampasy na kalhotách).



§ 6

Hodnostní zařazení v Uniformovaném sboru ČAKO

Každý nový člen ČAKO začíná zásadně jako „vojín“. Pakliže se stane právoplatným

členem ČAKO, určuje se jeho hodnost jako jeho konečná hodnost v době služby

v československé nebo české armádě (popř. armádě členských zemí NATO). Rovněž

policejní hodnosti se započítávají jako hodnosti vojenské. Je možno rovněž uznat hodnosti

armád (policejních sborů) neutrálních států evropského kontinentu. K tomu je možné při-

počítat dobu členství v ČAKO (žádost o povýšení je možné si podat vždy po jednom roku

členství za mimořádné zásluhy) a rovněž dosažené vzdělání:

     a) Člen ČAKO, který doloží základní školní vzdělání, se stává automaticky  svobodníkem, 
pakliže Prezident ČAKO nerozhodne jinak.

b) Člen ČAKO, který doloží výuční list, se stává automaticky

desátníkem, pakliže Prezident ČAKO nerozhodne jinak.

c) Člen ČAKO, který s úspěchem vykonává své povolání v době trvání minimálně pěti let, se

stává automaticky seržantem, pakliže Prezident ČAKO nerozhodne jinak.

d) Člen ČAKO, který doloží maturitní vzdělání, se stává automaticky rotným, pakliže Prezident
ČAKO nerozhodne jinak.

e) Člen ČAKO, který doloží výuční list + maturitní vzdělání, se stává automaticky rotmis-

trem, pakliže Prezident ČAKO nerozhodne jinak.

f) Člen ČAKO, vlastnící  středoškolské vzdělání, který úspěšně pracuje ve veřejných službách

nebo je prokazatelně úspěšným podnikatelem po dobu minimálně pěti let, získává automaticky

hodnost  praporčíka, pakliže Prezident ČAKO nerozhodne jinak.

g) Člen ČAKO, který doloží vysokoškolské nebo universitní vzdělání,  získané na některé

z universit,  resp. vysokých škol,  získává automaticky hodnost  poručíka,  pakliže Prezident

ČAKO nerozhodne jinak.

h) Členovi ČAKO, který získal doktorský akademický titul Dr. (tzn. JUDr., MUDr., PhDr.

etc.) v tuzemsku nebo v zahraničí, je automaticky udělena  hodnost  nadporučíka,  pakliže

Prezident ČAKO nerozhodne jinak.

ch) Člen ČAKO, který je nositelem vyšších akademických titulů (Ph.D., doc., prof.) a podobných

akademických hodností a prokazatelně pracoval ve vědeckých, resp. veřejných institucích      v

tuzemsku nebo v zahraničí minimálně po dobu pěti let, se uděluje hodnost kapitán, pakliže Prezi-

dent ČAKO nerozhodne jinak.



i) Člen ČAKO, který splňuje podmínky § 6 odst. ch) a navíc může ještě svojí činnost doložit

vědeckými publikacemi v tuzemsku i v zahraničí, získává hodnost  major, pakliže Prezident

ČAKO nerozhodne jinak.

j) Hodnosti podplukovník a plukovník jsou vysokými důstojnickými hodnostmi, které může člen

ČAKO získat zásadně oficiálním služebním povýšením za mimořádné zásluhy a na základě

jmenování Prezidenta ČAKO, zpravidla až po získání hodnosti „major“.

k)  Předseda Sekce vojenské  v hodnosti plukovníka  je  velitelem  Uniformovaného  sboru

ČAKO přímo podřízeným vrchnímu veliteli Uniformovaného sboru ČAKO, kterým je Prezi-

dent a generál ČAKO.

§ 7

Udělování a zbavení hodností

a) Všechny druhy hodností uděluje Prezident ČAKO (generál Uniformovaného sboru

ČAKO).

b) O degradaci rozhoduje Prezident ČAKO.

c) Prezident ČAKO se po zvolení Prezidentem automaticky stává  generálem
Uniformovaného sboru ČAKO.

§ 8

Prezentace hodností na stejnokroji

a) Vojenská hodnost člena ČAKO musí být viditelná na pravé straně saka kompetentní

nášivkou. Na levé straně saka se musí  nacházet  jméno  nositele  stejnokroje.  Prezentace

hodnosti je rovněž nutné umístit na čepici, resp. lodičku.

b) V případě bojového dresu (tzv.  „maskáče“) je rovněž umístěna hodnost nositele na pravé

straně a jméno nositele na levé straně.

c) Při použití   „maskáčů“   jsou   čepice   a   lodičky   nahrazeny

tmavomodrým baretem s odznakem růžice ČAKO.

d) Nošení helmy a její úprava v případě doplňku k „maskáčům“ je povolena pouze v případě

vojenských cvičení a řídí se předpisy Armády nebo Policie České republiky.

e) Při slavnostních a pietních akcích je oblékání „maskáčů“ zásadně výjimečné a je povoleno

pouze tehdy, když k tomu dá předseda Sekce bezpečnostní svolení.



§ 9

Nošení zbraní

Uniformovaný sbor  České atlantické komise  (US ČAKO) není  ozbrojenou složkou na

území České republiky a její členové bez platného zbrojního průkazu nesmí nosit a vlastnit

zbraně, ke kterým je takové povolení podmínkou.

§ 10

Ustanovení závěrečná

Uniformovaný  sbor  České  atlantické  komise  není  uzavřenou  entitou a  je  otevřen  k

jakékoliv konstruktivní spolupráci s orgány Armády České republiky, tak jako orgány Poli-

cie České republiky. Totéž platí i pro členské státy NATO a Evropské unie. Slogan ČAKO,

tak  jako  US  ČAKO je: Sloužíme vlasti – sloužíme Evropě

(Nos patriae servamus – Europae servamus).

Jan Berwid - Buquoy


