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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

CENA VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ 

PRÁVA – OTEVŘENÍ NOMINACE   
 

 

21. leden 2014; Praha 

 

 

 

Včera, v pondělí 20. ledna 2014, otevřelo Parlamentní shromáždění Rady Evropy 

nominace na Cenu Václava Havla za lidská práva za rok 2014. Vyhlášení historicky 

druhého nositele Ceny se uskuteční 29. září 2014 ve Štrasburku. Cenu, udělovanou 

Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a 

Nadací Charty 77, mohou získat jak jednotlivci, tak nevládní organizace či jiné instituce 

usilující o dodržování lidských práv. Nominace na Cenu Václava Havla, jejíž laureát 

obdrží kromě diplomu a plakety též odměnu ve výši 60.000 EUR, je možné podávat do 

30. dubna 2014.  

 

CENA VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA 

Ocenění je od roku 2013 každoročně udělováno Parlamentním shromážděním Rady Evropy 

ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odmě-

nit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni. 

Oficiální představení Ceny se uskutečnilo 25. března 2013 v Praze, kde ji za přítomnosti mi-

nistra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga svým podpisem stvrdili Jean-Claude Mig-

non, předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy, Marta Smolíková, ředitelka Knihov-

ny Václava Havla a František Janouch, předseda první správní rady Nadace Charty 77. 

 

KDO MŮŽE BÝT NOMINOVÁN?  

Nominován může být jednotlivec či nevládní organizace, jež se aktivně podílí na obraně lid-

ských práv. 

 

PODÁNÍ NOMINACE 

Návrhy by měly být adresovány generálnímu tajemníkovi Parlamentního shromáždění Rady 

Evropy a podepsány nejméně pěti navrhovateli. Ostatní podmínky nominace jsou obsaženy 

v Pravidlech Ceny Václava Havla za lidská práva. Nominace by měly navrhovanou osobu či 

organizaci stručně představit a přiblížit důvody, proč právě ona by měla cenu obdr-

žet. Nominační formulář by měl být podán v některém ze dvou oficiálních jazyků Rady Evro-

py, jimiž jsou angličtina a francouzština. 

 

KOMISE 

O laureátovi Ceny rozhodne sedmičlenná komise v čele s prezidentem Parlamentního shro-

máždění Rady Evropy nebo jím pověřenou osobou. Tři z porotců jmenuje úřad Parlamentního 

shromáždění RE, další tři pak Knihovna Václava Havla spolu s Nadací Charty 77, přičemž 
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nikdo z nich nesmí být v dané době součástí Parlamentního shromáždění RE. Tato komise 

veškeré přijaté návrhy posoudí a předloží Úřadu Parlamentního shromáždění RE užší výběr tří 

nominací. Z nich Úřad Parlamentního shromáždění RE následně navrhne laureáta, který by 

měl být schválen na jednání Parlamentního shromáždění RE. Šest nezávislých členů komise je 

vybráno na období dvou let, přičemž zasednout v porotě mohou dvakrát. Komisi předsedá 

prezident Parlamentního shromáždění RE či jednotlivec prezidentem pověřený. 

 

PŘEDÁNÍ CENY 

Slavnostní předání ceny proběhne na v rámci podzimního Valného shromáždění Parlamentní-

ho shromáždění RE ve Štrasburku, které se obvykle koná na přelomu měsíců září a října. 

Jméno laureáta bude oznámeno prezidentem Parlamentního shromáždění RE. Na slavnostní 

ceremoniál bude pozvána též i někdejší první dáma České republiky, paní Dagmar Havlová. 

 

KONFERENCE K POCTĚ LAUREÁTA 

Knihovna Václava Havla v Praze zorganizuje mezinárodní konferenci na počest laureáta (lau-

reátky) a vyzdvihne tak jeho (její) přínos v oblasti prosazování lidských práv. 

 

HARMONOGRAM PRO ROK 2014 

 30. dubna 2014: poslední termín pro předložení nominací na Cenu za rok 2014 

 26. srpen 2014: první setkání porotců proběhne v Praze, zde budou vybráni tři nominovaní, 

jejich jména veřejnosti představí prezident Parlamentního shromáždění RE 

 28. září 2014: druhé setkání poroty, tentokrát ve Štrasburku, přinese finalistu 

 29. září 2014: cena bude udělena ve Štrasburku během podzimního Valného shromáždění 

Parlamentního shromáždění RE 

 

DALŠÍ INFORMACE 

Sekretariát Ceny Václava Havla za lidská práva: 

Nominační formulář 

Pravidla Ceny Václava Havla za lidská práva 

hrprize.pace@coe.int 

+333 9021 48 27 

  

          Knihovna Václava Havla 

www.vaclavhavel-library.org 

info@vaclavhavel-library.org 
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