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PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ CENY EVROPSKÉHO OBČANA 

 

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA 

 

ZE DNE 7. BŘEZNA 20111 

 

 

 

Článek 1 

Název ceny 

 

Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. 

 

 

Článek 2 

Oceňovaná činnost 

 

Cena se uděluje občanům, skupinám, sdružením či organizacím za projekty, které uskutečnili a jejichž 

prostřednictvím dosáhli výjimečných úspěchů nebo prokázali mimořádné nasazení v některé 

z následujících oblastí:  

 

 činnost prohlubující vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany členských států nebo 

usnadňující přeshraniční či nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie,  

 činnost v oblasti dlouhodobé přeshraniční nebo nadnárodní kulturní spolupráce, jež posiluje 

myšlenku evropanství,  

 projekty vztahující se k příslušnému evropskému roku,  

 činnost, která je konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie. 

 

Kancelář Ceny Evropského občana (dále jen „kancelář“) může pro určitý ročník ceny vyhlásit téma 

přihlašovaných projektů. 

 

 

Článek 3 

Kritéria způsobilosti 

 

O cenu se mohou ucházet pouze projekty realizované výhradně v členských státech EU nebo projekty 

realizované částečně v členských státech EU (kdy část projektu realizovaná v členských státech EU 

odpovídá více než 50 % celkového rozpočtu projektu). 

 

Pro udělení ceny jsou způsobilí občané, kteří jsou buď státními příslušníky některého členského státu 

EU, nebo jsou státními příslušníky třetí země, ale k datu podání nominace nebo přihlášky oprávněně 

pobývají na území Unie. 

 

Skupiny, sdružení a organizace s právní subjektivitou jsou pro udělení ceny způsobilé tehdy, jestliže 

mají k datu podání nominace nebo přihlášky sídlo v některém členském státě EU. Skupiny, sdružení 

a organizace, které nemají právní subjektivitu, jsou pro udělení ceny způsobilé tehdy, jestliže vedoucí 

projektu a osoba, která tuto skupinu/sdružení/organizaci zastupuje, jsou státními příslušníky 

některého členského státu EU nebo státními příslušníky třetí země, kteří k datu podání nominace nebo 

                                                 
1 Ve znění rozhodnutí předsednictva ze dne 16. ledna 2012, 26. února 2013, 14. prosince 2015, 21. listopadu 2016 

a 10. února 2020.   
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přihlášky za uvedenou skupinu/sdružení/organizaci oprávněně pobývají v některém členském státě 

EU. Pro účely naplnění způsobilosti skupin, sdružení a organizací, které nemají právní subjektivitu, 

může být vedoucí projektu a osoba, která tuto skupinu/sdružení/organizaci zastupuje, tatáž osoba. 

 

 

Článek 4 

Kritéria vyloučení 

 

O cenu se nemohou ucházet občané, skupiny, sdružení a organizace, kteří jsou zapojeni do těchto 

projektů:  

 

 projekty, které jsou z více než 50 % financovány z rozpočtu EU,  

 projekty, které již obdržely některou cenu udělovanou evropským orgánem, institucí nebo 

agenturou,  

 činnost prováděná v rámci výkonu politické funkce nebo voleného mandátu,  

 činnost, která není v souladu s hodnotami uvedenými v Listině základních práv Evropské unie,  

 činnost zaměřená na dosažení zisku,  

 činnost veřejných a vládních organizací.  

 

Občané, skupiny, sdružení nebo organizace nejsou pro udělení ceny způsobilí v případě, že byli 

pravomocně odsouzeni za trestný čin.  

 

Skupiny, sdružení nebo organizace, které nemají právní subjektivitu, nejsou pro udělení ceny 

způsobilé v případě, že vedoucí projektu nebo osoba, která je zastupuje, byli pravomocně odsouzeni 

za trestný čin.  

 

 

Článek 5 

Forma ceny 

 

Cena má podobu čestné medaile, v případě kolektivního vyznamenání podobu medaile nebo 

plakety, která je dostatečně velká, aby mohla být vystavena.  

 

Cena má symbolickou hodnotu; oceněný nemůže požadovat žádnou finanční náhradu. 

 

 

Článek 6 

Podání nominací nebo přihlášek 

 

Do soutěže o Cenu evropského občana mohou občané, skupiny, sdružení nebo organizace splňující 

kritéria stanovená v článcích 3 a 4 těchto pravidel přihlásit projekty, které uskutečnili.  

 

Kromě toho mohou občané, skupiny, sdružení nebo organizace splňující kritéria způsobilosti uvedená 

v článku 3 druhém a třetím odstavci nominovat na Cenu evropského občana jiného občana, skupinu, 

sdružení nebo organizaci.  

 

V případě skupin a přeshraničních projektů by nominaci nebo přihlášku měla posoudit národní porota 

v tom členském státě, ve kterém se z rozpočtového hlediska uskutečnila většina činností. 

 

Přihlášky/nominace lze podávat ve všech úředních jazycích EU. Podrobné informace o podávání 

přihlášek/nominací budou uvedeny ve výzvě k podávání nominací/přihlášek, která bude zveřejněna 

ve všech členských státech. 
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Lhůta pro podání nominací nebo přihlášek je zpravidla 31. března. Lhůtu pro podání 

nominací/přihlášek může kancléř změnit s ohledem na harmonogram Evropského parlamentu a 

možné zvláštní okolnosti.  

 

Nominace nebo přihláška musí obsahovat prohlášení podepsané občanem / osobou zastupující 

skupinu/organizaci/sdružení a potvrzující, že dotčený občan/skupina/sdružení/organizace splňují 

kritéria způsobilosti uvedená v článku 3 a nevztahují se na ně kritéria vyloučení uvedená v článku 4. 

V případě nominování nebo přihlášení sdružení nebo organizací se k nominaci nebo přihlášce přiloží 

také jejich stanovy. 

 

 

Článek 7 

Národní poroty 

 

Národní poroty, které se skládají z nejméně tří poslanců Evropského parlamentu, představitele 

vnitrostátní organizace občanské společnosti a představitele vnitrostátní mládežnické organizace, 

předloží kanceláři nejpozději do data, které stanoví kancléř, seznam maximálně pěti navržených 

kandidátů z příslušného členského státu v nepřednostním pořadí.  

 

Kontaktní kanceláře v příslušných členských státech každoročně zvou poslance k účasti v národních 

porotách. Složení národních porot by mělo co nejlépe odrážet vyváženost politických názorů 

v Evropském parlamentu.  

 

Kontaktní kanceláře také každoročně vyzvou představitele vnitrostátních organizací občanské 

společnosti a vnitrostátních mládežnických organizací k účasti v národních porotách. 

 

Kancelář vydá pro kontaktní kanceláře EP příslušné pokyny týkající se: a) složení národních porot a 

b) metodiky, kterou se řídí postup poroty a zejména postup hlasování. 

 

Rozhodnutí národní poroty ohledně seznamu kandidátů na ocenění zohledňuje názory všech jejích 

členů a jasně uvádí zejména všechny skutečnosti, s nimiž by podle mínění členů poroty měla být 

kancelář obeznámena.  

 

Při výběru kandidátů na ocenění pomáhají národním porotám kontaktní kanceláře Evropského 

parlamentu. Kontaktní kanceláře by měly předložit jakékoli faktické informace, které mají k dispozici 

a které by národním porotám nebo kanceláři mohly pomoci při rozhodování, a upozornit na ně. 

 

 

Článek 8 

Orgán pověřený udělováním ceny 

 

Udělováním ceny je pověřena „Kancelář Ceny evropského občana“.  

Kancléřem je předseda Evropského parlamentu. Své pravomoci může přenést na místopředsedu.  

 

Členy kanceláře jsou:  

 

–  kancléř;  

–  čtyři místopředsedové Evropského parlamentu;  

–  dva bývalí předsedové Evropského parlamentu;  

–  dvě význačné osobnosti; 

– jeden představitel panevropské organizace občanské společnosti a jeden představitel 

panevropské mládežnické organizace. 
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Jsou jmenováni předsednictvem Evropského parlamentu.  

 

Kancelář vypracuje svůj vnitřní řád. Sekretariát zajišťuje generální ředitelství Parlamentu pro 

komunikaci (GŘ COMM), které organizuje slavnostní udílení cen a provádí nezbytná administrativní 

posouzení.  

 

 

Článek 9 

Rozhodnutí o udělení ceny 

 

Kancelář uděluje cenu odůvodněným rozhodnutím na základě návrhů kandidátů na ocenění, které 

předložily národní poroty. 

 

Rozhodnutí kanceláře je konečné. 

 

Kancléř si vyhrazuje právo pozastavit udělení ceny občanům, skupinám, sdružením nebo 

organizacím, pokud je proti nim vedeno trestní soudní řízení, které dosud nebylo uzavřeno. Kancléř 

může v takovém případě vyčkat až do uzavření soudního řízení a poté rozhodnout, zda cenu udělí, či 

nikoli.  

 

Kancelář si vyhrazuje právo odejmout Cenu evropského občana oceněným občanům, skupinám, 

sdružením nebo organizacím v případě jejího zneužití. Za zneužití lze považovat nesprávné používání 

ceny, předložení nepravdivých informací týkajících se kritérií způsobilosti nebo vyloučení nebo 

činnost odporující cílům stanoveným v článku 2, zejména činnost, která je evidentně v rozporu 

s Listinou základních práv Evropské unie.  

 

Kancelář má rovněž právo odejmout cenu již oceněným občanům, skupinám, sdružením nebo 

organizacím v případě, že během 10 let od udělení ceny: 

a) byli pravomocně odsouzeni za trestný čin,  

b) v případě skupin, sdružení nebo organizací, které nemají právní subjektivitu, byl vedoucí projektu 

nebo osoba, která je zastupuje, pravomocně odsouzen za trestný čin.    

 

V případě, že bylo udělení ceny pozastaveno nebo bylo odejmuto, dá kancelář ještě před přijetím 

rozhodnutí dotčenému laureátovi možnost předložit písemné vyjádření.  

 

Cena může být udělena posmrtně, jestliže dotčený občan / vedoucí projektu / zástupce skupiny, 

sdružení nebo organizace před smrtí podepsal prohlášení o kritériích způsobilosti a vyloučení, jak je 

požadováno v článku 6 šestém odstavci.  

  

Kancelář přijímá rozhodnutí většinovým hlasováním svých členů přítomných na zvláštní schůzi, 

kterou svolá kancléř. 

 

 

Článek 10 

Roční kvóty 

 

Vzhledem k symbolické povaze ceny je na počet každoročně udělovaných cen stanovena kvóta 

maximálně 50 laureátů, přičemž se zohlední rovnoměrné zastoupení mužů a žen.  

 

Kancelář vybere alespoň jednoho laureáta z každého členského státu. Ve výjimečných případech 

může kancelář vybrat z členského státu více než jednoho laureáta. 

 

Článek 11 
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Periodicita 

 

Ceny jsou udělovány na základě rozhodnutí kanceláře jednou ročně a výsledky sdělí kancelář 

bezprostředně po přijetí rozhodnutí vítězům a těm, kteří je nominovali.  

 

Rozhodnutí o nositelích ceny se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.  

 

Článek 12 

Slavnostní udílení cen 

 

Kancelář může pověřit kteréhokoli poslance Evropského parlamentu, aby cenu předal jejím jménem. 

Veřejné slavnostní udílení cen musí být uspořádáno v členských státech. Pořádají je kontaktní 

kanceláře Evropského parlamentu a na jejich přípravě by se mohla podílet zastoupení Evropské 

komise, síť Europe Direct a místní veřejné orgány.  

 

Slavnostnímu udílení cen bude zajištěna co největší publicita, která má zdůraznit výjimečnou povahu 

oceňované činnosti.  

 

Každoročně se v Evropském parlamentu v Bruselu nebo ve Štrasburku uskuteční společná ústřední 

akce, na níž se sejdou nositelé ceny.  

 

V případě, že oceněná osoba odmítne cenu převzít, nejsou tato osoba ani její případný zástupce 

pozváni na slavnostní udílení cen a společnou ústřední akci, a nejsou ani oprávněni k účasti na nich 

ani k podání žádosti o náhradu případných cestovních výdajů. 

 

Článek 13  

Autorská práva 

 

Evropský parlament si vyhrazuje právo reprodukovat předložené materiály pro prezentační, mediální 

a propagační účely. 

 

 

Článek 14 

Odpovědnost 

 

Pořadatelé nepřebírají žádnou odpovědnost za zrušení, odložení nebo změnu soutěže v důsledku 

nepředvídatelných okolností. 

 

Článek 15 

Přijetí pravidel 

 

Svou účastí v soutěži přijímá účastník výše uvedená pravidla v plném rozsahu. 

 


