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Často kladené otázky 
 Co se rozumí „projektem“? 

Projekt je plánovaná práce nebo činnost, která je vykonávána po stanovenou dobu a sleduje 
určitý cíl. 

Celoživotní úspěch, společnost nebo každodenní aktivity organizace nejsou považovány za 
projekt a jako takové nejsou způsobilé. 

 Za jaký čin/činnost/projekt může být občanovi, skupině občanů, sdružení nebo organizaci 
udělena Cena evropského občana? 
Článek 2 pravidel pro udělování Ceny evropského občana stanoví: 
„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.  
 Kancléř Ceny evropského občana může vyhlásit další téma. 

 
Na laureáty předchozích ročníků se můžete podívat zde. 

 Je možné Cenu evropského občana udělit za celoživotní dílo? 
Ne. Vzhledem k tomu, že celoživotní dílo není projektem, není možné za něj udělit tuto cenu. 
Posuzují se pouze konkrétní projekty. 

 

 Jaké projekty se mohou ucházet o Cenu evropského občana? 
Článek 3 pravidel pro udělování Ceny evropského občana týkající se kritérií způsobilosti stanoví: 
„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).“ 
Kromě toho by se projekty měly zabývat jednou z oblastí uvedených výše v druhé odrážce na této 
stránce (v článku 2 pravidel) a neměly by spadat pod „kritéria vyloučení“ v článku 4 pravidel pro 
udělování cen evropského občana. 

  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/prizes/cs-winners-list-2022.pdf
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 Jsou také stanovena kritéria, která musí občané, skupiny občanů, sdružení a organizace 
splňovat, aby mohli za svůj projekt obdržet cenu? 
Ano. Článek 3 pravidel pro udělování Ceny evropského občana týkající se kritérií způsobilosti 
stanoví: 
„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 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.“ 
 
Kromě toho článek 4 pravidel pro udělování Ceny evropského občana týkající se kritérií vyloučení 
stanoví: 
 
„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.“ 

 Je možné přihlásit/nominovat projekt, který byl plně sponzorován/financován určitou 
společností? 
Ano, ale samotný projekt nemůže být realizován za účelem zisku. 
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 Mohou být stanovy organizace zaslány odděleně od přihlášky na registrační platformě? 
Stanovy organizace/sdružení je třeba nahrát na registrační platformu (EU Survey). V případě 
problémů zašlete po podání přihlášky/nominace e-mail na adresu 
CitizensPrize@europarl.europa.eu s uvedením celého názvu projektu a data podání 
přihlášky/nominace. 

 Co když jsou přílohy (které mají být nahrány) větší než maximální povolená velikost 1 MB?  
Soubory zkomprimujte a nahrajte je pokud možno ve formátu PDF. 
 

 Je stanovena věková hranice pro podání přihlášky nebo nominaci? 
Ne, pro podání přihlášky nebo nominaci není stanovena žádná věková hranice. 

 Kolik projektů občana, skupiny občanů, sdružení nebo organizace může navrhnout poslanec 
Evropského parlamentu nebo soukromá osoba?  
V každém ročníku ceny může jednotlivý poslanec nebo poslankyně Evropského parlamentu 
nominovat pouze jeden projekt občana, skupiny občanů, sdružení či organizaci. 

 Kolik projektů může občan, skupina občanů, sdružení nebo organizace nominovat?  
Občan, skupina občanů, sdružení nebo organizace jsou oprávněny nominovat na Cenu 
evropského občana jeden jiný projekt občana, skupiny občanů, sdružení nebo organizace.  
(Pravidla pro udělování Ceny evropského občana – článek 6 – Podání nominací nebo přihlášek) 

 Je nějaký rozdíl mezi nominací projektu podanou občanem / skupinou občanů / sdružením / 
organizací a nominací, kterou předloží poslanec Evropského parlamentu?  
Ne, není mezi nimi žádný rozdíl. Platí však, že poslanci Evropského parlamentu, kteří někoho 
nominovali, nemohou zasedat v národních porotách, které tyto nominace posuzují. 

 Může se občan, skupina občanů, sdružení nebo organizace přihlásit s více projekty? 
Do soutěže o Cenu evropského občana mohou občané, skupiny občanů, sdružení nebo 
organizace splňující kritéria stanovená v článcích 3 a 4 pravidel pro udělování Ceny evropského 
občana přihlásit projekty, které uskutečnili. Mohou se tedy přihlásit vícekrát, ale pokaždé se musí 
jednat o jiný projekt. 

 Kdy by se projekty měly uskutečnit? 
Pravidla neuvádějí, kdy měl být projekt uskutečněn. Doporučuje se však, aby byl dokončen 
nedávno nebo aby dosud probíhal.  

 Mohu kromě toho, že se přihlásím, nominovat i projekt uskutečněný jinou osobou/organizací?  
Ano. Občané, skupiny, sdružení nebo organizace splňující kritéria způsobilosti uvedená v čl. 3 
odst. 2 a 3 mohou na Cenu evropského občana nominovat jeden další projekt občana, skupiny 
občanů, sdružení nebo organizaci. 
(Pravidla pro udělování Ceny evropského občana – článek 6 – Podání nominací nebo přihlášek) 

  

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.adobe.com/lu_en/acrobat/online/compress-pdf.html
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 V jakém jazyce mohu přihlášku/nominaci podat?  
Přihlášky je možné podat v kterémkoli úředním jazyce Evropské unie.  
Pokud je cílová země projektu s mezinárodními nebo přeshraničními aspekty jiná než země 
uchazeče, bude projekt přeložen do společného jazyka národní poroty. To zajistí sekretariát ceny.  
(Pravidla pro udělování Ceny evropského občana – čl. 6 odst. 4 – Podání nominací nebo přihlášek) 

 Ve kterém členském státě bude projekt posuzován nejdříve? 
V případě skupinových a přeshraničních projektů by nominaci nebo přihlášku měla posoudit 
národní porota v tom členském státě, ve kterém se z rozpočtového hlediska uskutečnila většina 
činnosti, tedy část odpovídající více než 50 % rozpočtu projektu. V případě pochybností se 
sekretariát ceny obrátí na uchazeče / předkladatele nominace, aby určil, kde se projekt 
uskutečnil. 
(Pravidla pro udělování Ceny evropského občana – čl. 6 odst. 3 – Podání nominací nebo přihlášek) 
 

 Mohou se o Cenu evropského občana ucházet projekty realizované novináři? 
V zásadě se o Cenu evropského občana může ucházet kdokoliv, jestliže jsou plně dodržena 
pravidla pro udělování ceny, pokud jde o způsobilost dané osoby a předložený projekt (zejména 
články 2, 3 a 4 pravidel pro udělování Ceny evropského občana). 
Pokud novinář pracuje pro veřejnoprávní/vládní mediální organizaci, bude související projekt s 
velkou pravděpodobností spadat pod kritéria vyloučení uvedená v článku 4, zejména kvůli tomu, 
že „činnosti veřejných a vládních organizací“ nejsou způsobilé. 
Pokud však novinář uskutečnil projekt mimo svou běžnou práci a bez jakékoli odměny (například 
jako dobrovolník ve svém volném čase), pak by mohl splňovat kritéria způsobilosti, pokud to 
umožňují všechna ostatní ustanovení pravidel.  
Upozorňujeme, že o tom, zda je přihláška/nominace způsobilá, či nikoli, může rozhodnout 
pouze kancelář Ceny evropského občana, a to po přezkoumání celé konkrétní 
přihlášky/nominace. 

 Je způsobilý projekt, který byl uskutečněn v rámci výkonu politické funkce nebo voleného 
mandátu? 
Projekt realizovaný v rámci výkonu politické funkce nebo voleného mandátu není způsobilý. 
(Pravidla pro udělování Ceny evropského občana – článek 4 – Kritéria vyloučení) 

 Mohu se přihlásit s nápadem na projekt, který ještě nebyl realizován? 
Ne. Projekty, které se v době podání přihlášky teprve připravují, nejsou způsobilé.  
(Pravidla pro udělování Ceny evropského občana – článek 2 – Oceňovaná činnost) 

 Může se přihlásit škola nebo skupina studentů? 
Skupina studentů (ze soukromé nebo státní školy), dokonce i se svým učitelem, může přihlásit 
projekt, který vznikl mimo běžnou školní činnost.  
Státní škola (jako organizace) se sama nemůže s projektem přihlásit, protože se na ni vztahují 
kritéria vyloučení – činnost veřejných a vládních organizací (Článek 4 pravidel pro udělování Ceny 
evropského občana).  
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Soukromá škola se jako organizace v zásadě může s projektem přihlásit (samozřejmě za 
předpokladu, že splňuje pravidla pro udělení ceny). 

 Je možné přihlásit/nominovat projekt, který je výzkumnou studií či diplomovou/dizertační 
prací? 
Podle pravidel nic nebrání tomu, aby takový projekt byl způsobilý, pokud ovšem splňuje kritéria 
způsobilosti (články 2 a 3 pravidel pro udělování Ceny evropského občana) a nevztahují se na něj 
kritéria vyloučení (článek 4 pravidel pro udělování Ceny evropského občana). 

 Může být cena udělena za projekt v případě, že předkladatel/uchazeč zemřel?  
Cenu lze udělit projektu i v případě, že jej uchazeč/předkladatel předložil před smrtí. (Pravidla 
pro udělování Ceny evropského občana – článek 9 – Rozhodnutí o udělení ceny) 

 Kdo vybírá vítězné projekty? 
Výběr probíhá ve dvou kolech: 
1. Národní poroty, které se skládají z alespoň tří poslanců Evropského parlamentu, představitele 

vnitrostátní organizace občanské společnosti a představitele vnitrostátní mládežnické 
organizace, předloží kanceláři Ceny evropského občana seznam maximálně pěti potenciálních 
vítězných projektů ze svého členského státu (bez prioritního pořadí). 

2. Z užšího výběru, který poskytly národní poroty, vybere kancelář vítězné projekty.  
Kancelář tvoří kancléř, čtyři místopředsedové Evropského parlamentu, dva bývalí předsedové 
Evropského parlamentu, dvě význačné osobnosti, představitel panevropské organizace 
občanské společnosti a představitel panevropské mládežnické organizace. 
(Články 7 a 8 – Národní poroty a orgán pověřený udělováním ceny – Pravidla pro udělování 
Ceny evropského občana) 

 Kolik vítězných projektů je vyhlášeno v jednom ročníku Ceny evropského občana? 
Kancelář vybere alespoň jeden vítězný projekt z každého členského státu. Ve výjimečných 
případech může kancelář vybrat z jednoho členského státu více než jeden projekt. Počet 
udělených ocenění za jeden ročník je však omezen kvótou nejvýše 50 laureátů. 
(Pravidla pro udělování Ceny evropského občana – článek 10 – Roční kvóty) 

 Kdy se dozvím, zda můj projekt vyhrál? 
O tom, zda byl projekt vybrán jako vítězný, informuje kancelář předkladatele a/nebo žadatele 
bezprostředně po rozhodnutí o udělení ceny. (Pravidla pro udělování Ceny evropského občana – 
článek 11 – Periodicita) 

 Kde budou zveřejněna jména laureátů? 
Oficiální oznámení se zveřejňuje v Úředním věstníku EU (řada „C“) a také na internetových 
stránkách Evropského parlamentu v části věnované této ceně. 
Kancléř Ceny evropského občana také žadatelům / předkladatelům každého vítězného projektu 
zašle osobní blahopřejný dopis.  
(Článek 11 – Periodicita – Pravidla pro udělování Ceny evropského občana) 

  

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=cs
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/be-heard/prizes
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/be-heard/prizes
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 Jak jsou zástupci vítězných projektů oceněni?  

Pro vítězný projekt (projekty) z jednotlivých členských států pořádají slavnostní udílení cen 
kontaktní kanceláře Evropského parlamentu v příslušném státě.  
Na podzim se kromě toho uskuteční v Bruselu nebo ve Štrasburku společný ceremoniál, na němž 
se sejdou všichni zástupci projektů. Evropský parlament hradí jednomu zástupci projektu 
náklady na cestu a ubytování. 

 Kolik peněz se za vítězný projekt uděluje? 
Cena má symbolickou hodnotu; zástupce projektu obdrží medaili a diplom. 

 Moje otázka zde není zodpovězena. Jak vás mohu kontaktovat? 
 
Zašlete prosím e-mail v angličtině, francouzštině, němčině nebo holandštině na adresu 
CitizensPrize@europarl.europa.eu s jakýmikoli dotazy a my na váš dotaz odpovíme co nejdříve. 
 

 Kde najdu aktuální informace o Ceně evropského občana? 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/be-heard/prizes 

Přihlášky/nominace ve všech jazycích EU:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECP2023?surveylanguage=CS  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECP2023?surveylanguage=CS

