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Výzva k zasílání nominací na cenu  
Václava Havla za lidská práva za rok 2023 
 

Praha, 16. ledna 2023  

 

Parlamentní shromáždění Evropské Rady (PACE) ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a 

Nadací Charty 77 zveřejnily výzvu k zasílání nominací na Cenu Václava Havla za obranu 

lidských práv za rok 2023. Letošní cena, již jedenáctá v pořadí, bude udělena ve Štrasburku 

na říjnové zasedání PACE a po slavnostním předání bude následovat konference k poctě 

laureáta, která se uskuteční v Praze. 

Tato cena má být oceněním výjimečných skutků ve sféře občanské společnosti při obraně 

lidských práv v Evropě i mimo její hranice. Kandidáti by měli dosáhnout skutečné změny v 

oblasti lidských práv konkrétní skupiny občanů, měli by napomáhat při odkrývání 

systematického a rozsáhlého porušování lidských práv nebo by měli úspěšně zmobilizovat 

veřejné mínění nebo mezinárodní společenství v konkrétní věci. 

Cenu Václava Havla za obranu lidských práv, která se skládá z odměny ve výši 60 000 EUR, 

plakety a diplomu, uděluje každý rok Parlamentní shromáždění ve spolupráci s Knihovnou 

Václava Havla a Nadací Charty 77. 

Dosavadní laureáti Ceny Václava Havla za lidská práva:  

 2022 Vladimír Kara-Murza (Rusko), ruský bojovník za demokracii a politický vězeň 

 2021 Maryja Kalesnikavová (Bělorusko), vůdčí osobnost opozice v Bělorusku. 

 2020 Loujain Al-Hathloul (Saúdská Arábie), přední aktivistka tamějšího hnutí za žen-

ská práva. 

 2019 Ilham Tohti (Čína) ujgurský vědec a profesor ekonomiky, od roku 2014 ve vězení, 

odsouzen na doživotí, a Youth Initiative for Human Rights (země západního Balkánu) 

 2018 Oyub Titiev (Ruská federace), obhájce lidských práv a vedoucí kanceláře Centra 

a památníku lidských práv Čečenska v Grozném 

 2017 Murad Arslan (Turecko), právník, zakladatel a jeden z prvních prezidentů Sdru-

žení soudců a státních zástupců (YARSAV), od roku 2016 je ve vazbě. 

 2016 Nadia Muradová (Irák), členka jezídské komunity, která přežila masakr své ro-

diny a sexuální zotročení džihádisty IS. Dne 16. prosince 2015 Nadia promluvila na 

Radě bezpečnosti OSN o útoku proti Jezídům směřujícím k jejich genocidě. 

 2015 Ludmila Alexejevová (Rusko), disidentka, ochránkyně lidských práv, členka mos-

kevské Helsinské skupiny; po roce 1989 prezidentka Mezinárodní Helsinské nadace a 

později členkou Komise ruského prezidenta pro lidská práva. 

 2014 Anar Mammadli (Ázerbájdžán), významný ochánce lidských práv a politický vě-

zeň, zakladatel volebního Centra pro monitorování voleb a demokracii (EMDS) v Ázer-

bájdžánu.   

 2013 Aleš Bjaljatský (Bělorusko), spisovatel, disident, politický vězeň; zakladatel Cen-

tra lidských práv Viasna.    
 

https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-vaclava-havla/10-rocnik-ceny-2022
https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-vaclava-havla/9-rocnik-ceny-2021
https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-vaclava-havla/8-rocnik-ceny-2020
https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-vaclava-havla/7-rocnik-ceny-2019
https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-vaclava-havla/7-rocnik-ceny-2019
http://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-vaclava-havla/laureat-ceny-vh-2018
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/cena-vaclava-havla/laureat-ceny-vh-2017
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/cena-vaclava-havla/laureatka-ceny-vh-2016
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/cena-vaclava-havla/laureatka-ceny-vh-2015
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/cena-vaclava-havla/2014-cvh/2014-predani
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/cena-vaclava-havla/2013-cvh/2013-predani
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Termínem pro zaslání nominací je 30. duben 2023. Nominace se zasílají e-mailem na adresu 

Parlamentního shromáždění – hrprize.pace@coe.int a je třeba použít formuláře, který je k 

dispozici na webových stránkách této ceny. Nominace by měla být podepsána alespoň pěti 

navrhovateli. 

 

Více informací: 

Cena Václava Havla za obranu lidských práv 

Knihovna Václava Havla 

Nadace Charty 77 

Kontakt: info@vaclavhavel.cz, 222 220 112 

http://website-pace.net/en_GB/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize
http://www.vaclavhavel-library.org/
http://www.kontobariery.cz/home.aspx

