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PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ CENY EHSV PRO OBČANSKOU 

SPOLEČNOST ZA ROK 2022 

Ocenění vynikajících iniciativ občanské společnosti 

 

 

1. Účel a obecný cíl Ceny pro občanskou společnost 

 

Pro Evropský hospodářský a sociální výbor (dále jen „EHSV“ či „Výbor“) je účelem této ceny, která 

je udělována každoročně, ocenit a povzbudit iniciativy fyzických osob (tj. jednotlivců) a/nebo subjektů 

soukromého práva (tj. organizací občanské společnosti), jež výraznou měrou přispěly k podpoře 

evropské identity a evropské integrace. 

 

Obecným cílem ceny je tedy zvýšit povědomí o přínosu, jímž může být občanská společnost pro 

formování evropské identity a evropského občanství, a to způsobem, který podporuje společné 

hodnoty, o něž se opírá evropská integrace. 

 

2. Cena EHSV pro občanskou společnost za rok 2022 

 

2.1 Kategorie 1: Posilování postavení mladých lidí 

 

Mladí lidé byli vážně zasaženi pandemií COVID-19. Na jednu stranu byly jejich sociální vazby 

oslabeny dočasným uzavřením vzdělávacích zařízení a přerušením sociálních, kulturních a sportovních 

aktivit. Na druhou stranu byli mladí lidé rovněž zranitelnější na trhu práce a často neměli žádnou nebo 

jen slabou sociální ochranu. V únoru 2022 činila míra nezaměstnanosti lidí mladších 25 let v EU 14 %, 

přičemž obzvláště vysoká byla v zemích, jako je Řecko (31,1 %), Španělsko (29,8 %), Itálie (24,2 %) 

a Švédsko (22,1 %).1 

 

Nezaměstnanost mladých lidí má dlouhodobé následky na jednotlivce, což z nich činí „ztracenou 

generaci“. Vysoký počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo 

odborné přípravy (NEET), navíc rovněž představuje velkou ztrátu pro naše ekonomiky a také 

potenciální riziko pro stabilitu našich demokratických společností, neboť někteří mladí lidé mohou 

 
1

 Eurostat: statistiky nezaměstnanosti. Je třeba podotknout, že podíl nezaměstnaných mladých lidí bývá v oficiálních údajích 

přehlížen, buď protože mladí lidé nežádají o podporu v nezaměstnanosti, nebo se nezapíší u agentur práce a místo toho si na 

živobytí vydělávají zdánlivou samostatnou výdělečnou činností, pracují prostřednictvím platforem či v šedé ekonomice. Je tedy 

možné předpokládat, že skutečná čísla mohou být ještě horší než ta, která uvádí Eurostat.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_2436008/default/table?lang=en
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rezignovat na svou demokratickou a sociální účast. Znepokojení v tomto ohledu budí skutečnost, že 

mladí lidé obecně nedůvěřují zavedeným stranicko-politickým systémům a institucím. Nedávný 

průzkum Evropského parlamentu zaměřený na mladé lidi ukazuje, že ačkoli o politice s přáteli nebo 

příbuznými diskutuje 85 % respondentů, většina z nich má pocit, že pokud jde o důležitá rozhodnutí, 

zákony a politiky, které se jich týkají, má jejich názor nevelkou, či dokonce vůbec žádnou váhu.2 

Lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, také více hrozí 

marginalizace, chudoba a trvalé vyloučení z trhu práce. 

 

Mladí lidé musí zápasit se závažnými hospodářskými, sociálními, kulturními, politickými 

a environmentálními problémy, které zdědili po předchozích generacích. Jsou neúměrně zatíženi 

hospodářskou krizí a následnými úspornými opatřeními. Například oznámená finanční podpora na 

hospodářské oživení bude představovat zátěž pro budoucí generace, které budou i nadále pociťovat 

finanční dopad pandemie COVID-19. 

 

Na druhou stranu jsou zde však ekologická a digitální transformace, které nabízejí novou perspektivu 

do budoucna, jakož i možnost proměnit výzvy v příležitosti a omezit negativní dopad pandemie. Stále 

více mladých lidí například zakládá nové startupy v nejmodernějších odvětvích, vytváří sociální 

podniky, jež mají vyplnit mezery, co se týče potřebných služeb, zejména po pandemii, nebo zavádí 

udržitelné obchodní modely orientované na budoucnost, které přinášejí zisky a zároveň stimulují 

sociální dopad a environmentální udržitelnost. Jak Evropský parlament a Rada správně podotkly 

v rozhodnutí o Evropském roce mládeže: „Evropa potřebuje vizi, zapojení a účast všech mladých lidí, 

aby vytvářela lepší budoucnost, a Evropa musí mladým lidem poskytnout příležitosti pro budoucnost – 

budoucnost, která bude ekologičtější, digitálnější a inkluzivnější.“3 Evropský rok mládeže půjde ruku 

v ruce s úspěšným prováděním nástroje NextGenerationEU, pokud jde o poskytování pracovních míst 

a příležitostí ke vzdělávání a odborné přípravě, a to zejména mladým lidem pocházejícím ze 

znevýhodněného prostředí, venkovských nebo odlehlých oblastí nebo patřícím ke zranitelným 

skupinám. Pomůže jim stát se aktivními občany a aktéry pozitivních změn v hospodářství i ve 

společnosti.  

 

Je třeba poznamenat také to, že – i v kontextu současné geopolitické situace – mladí lidé jsou rovněž 

zasaženi zásadními globálními otázkami, jako je mír a bezpečnost, udržitelný rozvoj a zacházení 

s nově vznikajícími technologiemi, včetně umělé inteligence. Je velmi důležité náležitě posoudit 

dopad všech politik na mladé lidi a jejich vyhlídky, a to i pro budoucí generace. Mladí lidé mají své 

místo při zvažování sociálních aspektů a opatření, kterými by se zajistilo, aby politiky obstály 

i v budoucnu, od změny klimatu a udržitelného rozvoje až po strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ 

a nové technologie. EHSV je pevně přesvědčen, že se to musí odrážet v silném a smysluplném 

zapojení mládeže ve všech fázích rozhodovacích procesů EU, od vypracovávání legislativních návrhů 

a iniciativ až po provádění, monitorování a navazující činnosti.4 Hmatatelným příkladem toho, do jaké 

 
2

 Průzkum Evropského parlamentu „Youth Survey 2021“ (bleskový průzkum Eurobarometr).  

3
 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2316 ze dne 22. prosince 2021 o Evropském roce mládeže (2022) (Úř. věst. 

L 462, 28.12.2021, s. 1). 

4
 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Směrem ke strukturovanému zapojení mládeže v otázkách klimatu 

a udržitelnosti v rámci rozhodovacího procesu EU (stanovisko z vlastní iniciativy) – NAT/788-EESC-2020 ze dne 20. února 2020 

(Úř. věst. C 429, 11.12.2020, s. 44). Viz především odstavce 1.1 a 2.11. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021D2316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021D2316
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:CS:HTML
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míry jsou mladí lidé připraveni stát se aktivními a angažovanými občany i aktéry změn v hospodářství 

a ve společnosti, jsou demonstrace za ochranu klimatu.  

 

Kvalitní zapojení mládeže a mechanismy jejího zastoupení vytvářejí příležitost pro partnerství mezi 

tvůrci politik, mladými lidmi a mládežnickými organizacemi při utváření rozhodnutí, jež ovlivňují 

životy mladých lidí. Je nejvyšší čas, aby mladí lidé přešli od slyšení a konzultací ke společné tvorbě, 

společnému navrhování a společné výrobě. Využitím této příležitosti se rovněž zajistí stabilita 

a odolnost našich demokracií, pro něž je zapojení všech skupin společnosti do rozhodovacích procesů 

nutnou podmínkou.  

 

EHSV ve svém stanovisku Směrem ke strukturovanému zapojení mládeže v otázkách klimatu 

a udržitelnosti v rámci rozhodovacího procesu EU jasně zdůraznil, že mládežnické organizace hrají 

v této souvislosti důležitou roli, neboť zastupují zájmy milionů mladých lidí v Evropě a po celém světě 

prostřednictvím svých širokých sítí. Jsou klíčovými aktéry, kteří zajistí, aby byli mladí lidé v orgánech 

nejen zastoupeni, ale aby se zároveň mohli smysluplně podílet na rozhodovacím procesu. Mládežnické 

organizace mohou rovněž pomoci posílit hlasy mládeže s cílem usilovat o konkrétní opatření či 

politiky a vyzývat vlády a instituce k odpovědnosti za své závazky.5 

 

EHSV je připraven navázat na své úspěšné iniciativy, jako je akce „Vaše Evropa, váš názor“ nebo 

kulaté stoly mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti, a hrát úlohu při obnovování důvěry mladých 

lidí v instituce, při udržování či opětovném vytváření vazeb mladých lidí na občanskou společnost, při 

posilování angažovanosti mladých lidí a při napomáhání interakci s mládežnickými sítěmi. Proto se 

EHSV v roce 2022, který je Evropským rokem mládeže, rozhodl udělit svou 13. Cenu občanské 

společnosti (kategorie 1) fyzickým osobám (jednotlivcům) a subjektům soukromého práva 

(organizacím občanské společnosti atd.), které na území EU realizovaly účinné, inovativní a tvůrčí 

projekty, jejichž cílem je vytvořit pro mladé lidi a s mladými lidmi v Evropě lepší budoucnost, a to 

řešením specifických potřeb mladých lidí a přispěním k posilování jejich postavení a účasti na všech 

sférách hospodářského a sociálního života. Tímto způsobem cena rovněž zdůrazní možný přínos 

mladých lidí a mládežnických organizací k utváření budoucnosti Evropy.  

 

2.2 Kategorie 2: Evropská občanská společnost za Ukrajinu 

 

EHSV důrazně odsoudil invazi ruských vojenských sil na Ukrajinu a opakovaně zdůraznil, že jde 

o porušení platných mezinárodních pravidel a dohod, ohrožení evropské a globální bezpečnosti 

a přímé narušení primárního cíle EU „podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“6. 

Výbor ve svém usnesení ze dne 24. března 2022 vyzval k okamžitému zastavení vojenských operací 

na ukrajinském území, aby se zabránilo dalším škodám způsobeným občanům a také dalšímu 

poškození kritické infrastruktury.7 

 

 
5

 Tamtéž, odstavce 2.9 a 2.10. 

6
 Čl. 3 odst. 1 SEU. 

7
 Usnesení EHSV ze dne 24. března 2022 Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad. 

https://www.eesc.europa.eu/cs/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
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EHSV zároveň za jednu ze současných priorit považuje ochranu obyvatel Ukrajiny. V důsledku války 

uprchly z Ukrajiny miliony lidí. EU projevila solidaritu a poskytla všem uprchlíkům, kteří utíkají ze 

své vlasti, dočasnou ochranu. EHSV trvá na tom, že všem uprchlíkům, kteří prchají před válkou na 

Ukrajině, musí být bez ohledu na jejich státní příslušnost poskytnuta ochrana a přístup k příslušné 

infrastruktuře a že je třeba vhodně řešit potřeby zranitelných skupin, zejména žen, dětí, starších osob 

a osob se zdravotním postižením. V této souvislosti je stěžejní úloha organizované občanské 

společnosti. V mnoha zemích se občanská společnost zmobilizovala ze dne na den a spolupracuje 

s veřejnými orgány v rámci poskytování pomoci Ukrajincům, kteří uprchli před válkou. Tyto 

organizace působí v terénu, zajišťují pro Ukrajince každodenní humanitární pomoc a poskytují 

uprchlíkům podporu po příjezdu i během jejich integrace do evropské společnosti.8 

 

Proto se EHSV, jenž vyjadřuje hluboký zármutek nad oběťmi útoků – dětmi, ženami a muži –, nad 

zničenými městy a infrastrukturou, nad nevyčíslitelným lidským utrpením a škodami na životním 

prostředí, rozhodl udělit svou 13. Cenu občanské společnosti (kategorie 2) organizacím občanské 

společnosti, podnikům či jednotlivcům, kteří na území EU nebo na Ukrajině realizovali účinné 

a inovativní projekty, jejichž cílem je pomoci civilistům trpícím v důsledku války na Ukrajině.  

 

3. Podmínky účasti 

 

3.1 Způsobilí kandidáti 

 

Cena EHSV pro občanskou společnost může být za rovných podmínek udělena všem fyzickým 

osobám (jednotlivcům) a subjektům soukromého práva (organizacím občanské společnosti atd.), kteří 

splňují níže uvedené podmínky. Orgánům veřejné moci, státním orgánům a jiným veřejným subjektům 

se cena neuděluje. 

 

1) Fyzické osoby 

Pro účely této ceny se fyzickými osobami rozumí jednotlivci nebo skupiny jednotlivců, kteří jednají 

společně, aniž by byli vázáni smlouvou. Občané EU jsou způsobilí bez ohledu na zemi bydliště. 

Způsobilí jsou i státní příslušníci třetích zemí za předpokladu, že legálně pobývají na území EU. 

Skupiny jednotlivců musí určit jednu fyzickou osobu jako kontaktní osobu (vedoucího skupiny) pro 

administrativní a finanční otázky v souvislosti s cenou.  

 

Členové EHSV, delegáti CCMI, zaměstnanci orgánů EU a jiných subjektů EU, členové hodnotící 

komise a jejich příbuzní jsou ze soutěže vyloučeni. 

 

2) Subjekty soukromého práva  

Organizace občanské společnosti se mohou účastnit, pokud mají sídlo v Evropské unii a působí na 

místní, vnitrostátní, regionální či evropské úrovni. Pro účely této ceny jsou organizace občanské 

společnosti definovány ve stanovisku EHSV Úloha a přínos organizované občanské společnosti 

k utváření Evropy jako „organizační struktury, jejichž členové mají cíle a odpovědnosti obecného 

 
8

 Viz příspěvky EHSV na internetové stránce https://www.eesc.europa.eu/cs/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-

contributions.  

https://www.eesc.europa.eu/cs/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
https://www.eesc.europa.eu/cs/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
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zájmu a kteří rovněž působí jako prostředníci mezi veřejnými orgány a občany“9. Aktivně se zapojují 

do veřejného života na základě svých zájmů a s využitím svých specifických znalostí, schopností 

a oblastí působnosti. Tyto organizace jednají nezávisle a členství v nich představuje závazek občanů 

podílet se na jejich práci a činnosti. Tato definice zahrnuje i tzv. subjekty na trhu práce, tj. sociální 

partnery, organizace zastupující sociální a hospodářské subjekty, nevládní organizace, jež spojují lidi 

se stejným cílem, jako jsou například organizace zaměřené na životní prostředí, organizace hájící 

lidská práva, sdružení spotřebitelů, dobročinné organizace, kulturní organizace, organizace zabývající 

se vzděláváním a odbornou přípravou atd., komunitní organizace, tj. organizace vytvořené uvnitř 

společnosti na nejnižší úrovni, jež usilují o cíle zaměřené na členy, např. mládežnické organizace, 

sdružení rodin a všechny organizace, jejichž prostřednictvím se občané podílejí na životě komunity 

a obce, náboženská společenství. Způsobilé jsou také organizace občanské společnosti zřízené 

legislativním nebo regulačním aktem a/nebo organizace, v nichž je členství částečně nebo zcela 

povinné (např. profesní sdružení)10. 

 

Podniky nebo společnosti: Pro účely této ceny se „podniky nebo společnostmi“ rozumí subjekty 

vytvářející zisk založené podle občanského nebo obchodního práva, včetně družstev a jiných 

právnických osob, jež se řídí soukromým právem. Podniky nebo společnosti se mohou účastnit, pokud 

jsou zřízené v souladu s právem některého členského státu a mají své sídlo, správní ústředí nebo hlavní 

provozovnu na území EU. Způsobilost podniků/společností je omezena na jejich neziskovou činnost, 

například nezištné iniciativy, dobročinné projekty, dobrovolnická činnost jednotlivců nebo podniků 

atd.  

 

3.2 Způsobilé iniciativy 

 

3.2.1 Formální kritéria způsobilosti platná pro obě kategorie 

 

Způsobilé jsou iniciativy, které splňují čtyři níže uvedené kritéria:  

• musejí být neziskové, například nezištné iniciativy, dobročinné projekty, dobrovolnická činnost 

jednotlivců nebo podniků atd., 

• musejí být již provedeny nebo stále prováděny ke dni 31. července 2022 (uzávěrka pro 

předkládání přihlášek), 

• musejí splňovat tematická kritéria způsobilosti, jež jsou pro jednotlivé kategorie uvedena 

níže, 

• musejí být prováděny na území EU. V kategorii 2 jsou navíc způsobilé i činnosti prováděné na 

Ukrajině. 

 

Následující iniciativy nejsou způsobilé: 

• obchodní (tj. ziskové) iniciativy, 

• iniciativy, které jsou plánovány, ale do 31. července 2022 (datum uzávěrky pro podávání 

přihlášek) nebyly zahájeny,  

 
9

 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru The role and contribution of civil society organisations in the building 

of Europe (Úloha a přínos organizací občanské společnosti k utváření Evropy), CESE 851/1999 ze dne 22. září 1999 

(Úř. věst. C 329, 17.11.1999, s. 30). 

10
 Platí to například o rakouských subjektech na trhu práce. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851
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• pro kategorii 2: iniciativy, které kandidáti provedli již před vypuknutím války na Ukrajině 

a které nejsou přímo spojeny s důsledky této války. Způsobilé jsou však i stávající iniciativy, 

které byly upraveny za účelem rychlé reakce na další potřeby jejich cílových skupin a které se 

vhodně zabývají novými nebo vážnějšími výzvami, jimž tyto skupiny čelí v důsledku války,  

• dokumentační a/nebo informační a/nebo osvětové činnosti, novinářské, literární či vědecké 

publikace všeho druhu a v jakémkoli formátu, audiovizuální produkty a veškeré druhy 

uměleckých děl. 

 

3.2.2 Tematická kritéria způsobilosti pro kategorii 1 – Posilování postavení mladých lidí 

 

Specifickým cílem Ceny pro občanskou společnost za rok 2022 je ocenit účinné, inovativní a tvůrčí 

iniciativy prováděné na území EU, jejichž cílem je vytvořit pro mladé lidi a s mladými lidmi 

v Evropě lepší budoucnost, a to řešením specifických potřeb mladých lidí a přispěním 

k posilování jejich postavení a k tomu, aby se podíleli na všech sférách hospodářského 

a sociálního života. 

 

K zajištění způsobilosti musí aktivity/iniciativy přispívat k posilování postavení mladých lidí tím, že 

budou zahrnovat nejméně jednu z následujících oblastí: zaměstnanost a přístup na trh práce, včetně 

podnikání; vzdělávání a odborná příprava; zdraví a dobré životní podmínky, zejména v důsledku 

pandemie COVID-19; účast na politických procesech, včetně otázek, jako je změna klimatu a nové 

technologie; posilování postavení zranitelných skupin; budování kapacit mladých multiplikátorů.  

 

Konkrétněji se iniciativy navrhované na tuto cenu mohou týkat širokého spektra témat, jako je 

například (demonstrativní výčet): 

 

• boj proti negativnímu dopadu pandemie COVID-19 na mladé lidi, včetně dopadu na jejich duševní 

zdraví; 

• prosazování inkluzivní a přístupné diskuse o výzvách, jimž čelí mladí lidé (mj. ti, kteří mají méně 

příležitostí a náleží ke zranitelným skupinám) a k nimž patří jejich sociální situace, přístup ke 

vzdělávání a odborné přípravě, pracovní podmínky a dopad pandemie COVID-19 na mladé lidi; 

• podpora podnikání mladých lidí, například propagováním podnikatelských dovedností a příležitostí 

pro mladé lidi k samostatné výdělečné činnosti a řešením specifických problémů, s nimiž se mladí 

podnikatelé potýkají; 

• prosazování účasti mladých žen na trhu práce, tj. zajištěním rovných příležitostí a podporou 

podnikání žen;  

• zlepšování dovedností mladých lidí a podpora jejich digitálních kompetencí; činnost zaměřená na 

odstranění stávajících rozdílů v dovednostech a vzorců genderové segregace; zajišťování nabídky 

kvalitního a inkluzivního vzdělávání pro mladé lidi, zejména pro osoby se zdravotním postižením 

nebo příslušníky menšin či znevýhodněných skupin; zvyšování povědomí mladých lidí o významu 

environmentální udržitelnosti; pomoc mladým lidem se získáváním příslušných znalostí 

a kompetencí, aby se stali aktivními a angažovanými občany a aktéry změn, kteří budou 

inspirovaní evropským pocitem sounáležitosti; 

• boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, rozmachu neplacených stáží a nabízení nejistých nebo 

špatně placených pracovních míst mladým lidem; podpora nových příležitostí a důstojných 

pracovních míst, např. pro mladé lidi žijící ve venkovských nebo odlehlých oblastech, mladé lidi se 
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zdravotním postižením, studenty a mladé rodiče; prosazování spravedlivých opatření v oblasti 

náboru a zachování pracovních míst mladých lidí a jejich začlenění na trhu práce, čímž se přispívá 

k řešení problému odlivu mozků a napomáhá se ekonomické nezávislosti mladých lidí;  

• řešení specifických problémů a potřeb znevýhodněných mladých lidí, jako jsou mladí lidé 

z marginalizovaných nebo zranitelných skupin, mladí lidé z venkovských, odlehlých, okrajových 

a méně rozvinutých oblastí a z nejvzdálenějších regionů, mladí lidé se zdravotním postižením nebo 

náležející k menšinám a mladí lidé, které je obtížnější oslovit a kteří mají mnohostranné problémy 

a potřebují individuální poradenství;  

• odstraňování překážek (sociálních, hospodářských, administrativních, politických a kulturních) 

bránících zapojení mladých lidí a prosazování jejich občanské a politické angažovanosti ve všech 

fázích rozhodovacího procesu na evropské, celostátní a/nebo místní úrovni, která přesahuje rámec 

pouhých konzultací a setkání ad hoc; podpora aktivního zapojení mladých lidí do navrhování 

a realizace řešení zásadních výzev, jako je změna klimatu, spravedlivá transformace, udržitelný 

rozvoj a nové technologie; vytváření prostoru pro pravidelný a smysluplný dialog s mladými lidmi 

zaměřený na politické návrhy a strategie a zajišťování toho, aby byly zapojeny i skupiny, které je 

obtížnější oslovit; zvyšování povědomí o stávajících mechanismech účasti a zastoupení mladých 

lidí; podpora zvláštních vzorců účasti, které jsou vhodné pro mladé lidi, s přihlédnutím 

k digitalizaci a při zamezení jakékoli diskriminaci nebo vyloučení;  

• zvyšování povědomí o generačním dopadu politik a/nebo vytváření nástrojů pro lepší posouzení 

tohoto dopadu; 

• úsilí o intenzivnější práci s mládeží a podpora budování kapacit mladých multiplikátorů, jako jsou 

vůdčí osobnosti zastupující mladou generaci a pracovníci s mládeží, a kapacit zúčastněných stran 

zastupujících zájmy mladých lidí.  

 

3.2.3 Tematická kritéria způsobilosti pro kategorii 2 – Evropská občanská společnost za 

Ukrajinu 

 

Specifickým cílem kategorie 2 Ceny za občanskou společnost pro rok 2022 je ocenit účinné, 

inovativní a tvůrčí iniciativy (včetně iniciativ mladých lidí) prováděné na území EU a/nebo na 

Ukrajině, jejichž cílem je pomoci civilistům trpícím v důsledku války.  

 

Konkrétněji se iniciativy navrhované na tuto cenu mohou týkat širokého spektra témat, jako je 

například (demonstrativní výčet):  

 

• provádění humanitárních akcí s cílem poskytnout civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině přístup ke 

zboží a službám základní potřeby, jako je voda, potraviny a léky;  

• poskytování prostředků k evakuaci, přístřeší, pomoci v nouzi a okamžitého zaopatření osobám 

prchajícím před válkou na Ukrajině a vstupujícím na území EU, a to ukrajinským i jiným státním 

příslušníkům;  

• poskytování sociální podpory, psychologické a lékařské pomoci a bydlení;  

• nabídka praktické podpory a poradenství, co se týče administrativních postupů a služeb, které jsou 

v přijímající zemi k dispozici, a pomoc Ukrajincům při překonávání praktických překážek 

souvisejících s přístupem k bydlení, zdravotním službám, vzdělávání, zaměstnání, veřejným 

službám atd.;  
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• usnadňování sociálního začlenění ukrajinských státních příslušníků do přijímajících komunit 

a podpora jejich účasti na trhu práce;  

• poskytování odborné přípravy, včetně výuky jazyků a zvláštních kurzů, jež mají pomoci dětem, aby 

mohly co nejdříve navštěvovat školu společně s místními dětmi; spolupráce s veřejnými orgány 

s cílem urychlit proces začleňování (např. pokud jde o klasifikaci osvědčení, dovedností 

a kvalifikací);  

• řešení situace konkrétních cílových skupin (dětí, žen, osob se zdravotním postižením atd.); 

• boj proti dezinformacím konkrétně souvisejícím s válkou na Ukrajině.  

 

4. Podání přihlášky a lhůta pro přihlášení 

 

Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). V řádně 

odůvodněných případech souvisejících s doloženými technickými problémy může EHSV povolit 

kandidátům, aby podali přihlášku e-mailem nebo poštou. 

 

Přihláška musí obsahovat všechny informace požadované výběrovou komisí, aby bylo možné: 

 

• ověřit, zda kandidát splňuje formální kritéria účasti, 

• ověřit, zda kandidát splňuje kritéria pro nevyloučení; 

• ověřit, že kandidát souhlasí s ustanoveními týkajícími se odpovědnosti, kontrol, auditů 

a rozhodného práva, 

• vyhodnotit skutečné přínosy v rámci každé podané přihlášky ve vztahu ke kritériím pro udělení 

ceny. 

 

Před udělením ceny požádá EHSV kandidáty, aby předložili řádně vyplněný a podepsaný formulář pro 

právní subjekty a formulář s finanční identifikací a příslušné podpůrné doklady. Tyto formuláře jsou 

k dispozici na adresách: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_cs 

a 

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_cs. 

 

Přihlášky mohou být vypracovány v kterémkoliv úředním jazyce EU. Za účelem urychlení procesu 

hodnocení by však EHSV ocenil, kdyby byly přihlášky předloženy v angličtině nebo francouzštině. 

 

Podáním přihlášky kandidát přijímá podmínky uvedené v dokumentaci k soutěži a v potřebném 

rozsahu se zříká vlastních všeobecných či zvláštních podmínek. 

 

Konečný termín pro zaslání přihlášek je 31. července 2022 v 10:00:00 (SELČ). 

 

Přihlášky obdržené po tomto termínu nebude brát EHSV v potaz. Důrazně kandidátům 

doporučujeme, aby s podáním přihlášky nečekali až na poslední den, neboť by mohlo dojít 

k problémům s odesláním přihlášky v důsledku přetížení sítě či poruch v internetovém připojení. 

EHSV nenese odpovědnost za jakékoli zdržení způsobené těmito obtížemi. 

 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_cs
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_cs
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Kandidáti mohou podat pouze jednu přihlášku. V přihlášce musí kandidáti zvolit jednu ze dvou 

kategorií. Účast v soutěži je bezplatná. Případné náklady spojené s přípravou a zasláním přihlášky 

nebudou kandidátům proplaceny. 

 

Kandidátům se na obrazovce zobrazí poděkování za účast a nabídka možnosti přihlášku vytisknout 

nebo uložit ve formátu PDF.  

 

5. Vyhodnocení a udělení ocenění 

 

5.1 Fáze hodnocení 

 

Hodnocení provede skupina odborníků složená z 10 členů (dále jen „hodnotící komise“), na které se 

vztahují požadavky finančního nařízení na zamezení střetu zájmů11. Hodnocení bude založeno 

výhradně na informacích obsažených v podaném formuláři přihlášky. 

 

EHSV si vyhrazuje právo nezveřejnit jména členů hodnotící komise. 

 

Účastníci by po dobu trvání soutěže neměli kontaktovat členy hodnotící komise v jakékoliv věci 

související s cenou. Veškeré takové pokusy povedou k vyloučení ze soutěže. 

 

Rozhodnutí hodnotící komise je konečné, závazné a nelze proti němu vznést námitky. 

 

Postup proběhne v pěti fázích: 

 

(1) ověření způsobilosti kandidátů; 

(2) ověření způsobilosti iniciativ navržených na cenu; 

(3) ověření nevyloučení kandidátů; 

(4) hodnocení kvality iniciativ navržených na cenu na základě kritérií pro udělení ceny; 

(5) udělení ceny. 

 

EHSV posoudí kritéria způsobilosti, nevyloučení a kvality v libovolném pořadí. Aby mohl uchazeč 

získat cenu, musí uspět ve všech fázích. Kandidátům nebude do skončení soutěže poskytnuta žádná 

zpětná vazba. Výsledky budou všem kandidátům oznámeny co nejdříve a nejpozději 15 kalendářních 

dnů poté, co příslušná schvalující osoba přijme rozhodnutí o udělení ceny (pátá fáze), předběžně do 

poloviny prosince 2022. 

 

5.1.1 Ověření způsobilosti kandidátů 

 

Způsobilí kandidáti musí splňovat požadavky bodu 3.1 výše. 

 

 
11

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, 

(EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení 

(EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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EHSV zhodnotí způsobilost kandidátů na základě informací uvedených v přihlášce. Před udělením 

ceny požádá EHSV kandidáty o řádně vyplněný a podepsaný formulář pro právní subjekty a podpůrné 

doklady (viz bod 4 výše). 

 

EHSV si vyhrazuje právo požadovat výše uvedený formulář a podpůrné doklady od všech kandidátů 

kdykoli v průběhu hodnocení. V takovém případě musí kandidát předložit formulář a podpůrné 

doklady bezodkladně. EHSV může přihlášku zamítnout, pokud formulář a podpůrné doklady nebyly 

poskytnuty včas. 

 

5.1.2 Ověření způsobilosti iniciativ 

 

Způsobilost iniciativ navržených na cenu bude ověřována na základě on-line přihlášky. Iniciativy 

navržené na cenu jsou způsobilé, pokud splňují požadavky bodu 3.2 výše. Na jinou činnost 

vykonávanou kandidátem nebude brán zřetel. 

 

5.1.3 Ověření nevyloučení 

 

Zda kandidáti splňují kritéria pro nevyloučení zmíněná v článcích 136 a 141 finančního nařízení 

a uvedená v dokumentech k přihlášce, bude ověřeno na základě on-line přihlášky. 

 

EHSV si vyhrazuje právo ověřit, zda se kandidáti nenacházejí v některé ze situací zakládajících 

vyloučení, vyžádáním podpůrných dokladů. V takovém případě musí kandidát poskytnout požadované 

doklady ve lhůtě stanovené EHSV. EHSV může přihlášku zamítnout, pokud požadované dokumenty 

nebudou poskytnuty včas. 

 

Kandidát není povinen předložit konkrétní dokument, pokud bude EHSV informovat o tom, že 

je dotčený dokument zdarma přístupný ve veřejné databázi. 

 

5.1.4 Hodnocení kvality  

 

Hodnotící komise posoudí kvalitu přihlášek na základě níže uvedených kritérií pro udělení ceny. 

Hodnotitelé zváží pouze iniciativy navrhované na cenu, nikoliv ostatní aktivity kandidáta. Není 

stanovena žádná minimální prahová hodnota pro každé jednotlivé kritérium. Nicméně kandidáti, kteří 

nedosáhnou alespoň 50 % maximálního celkového počtu bodů, budou vyřazeni. 
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Kritéria pro udělení ceny – kategorie 1 Body 

Kritérium 1 – Dlouhodobý dopad 

V rámci tohoto kritéria bude posuzován potenciál navrhované iniciativy mít 

dlouhodobý dopad a inspirovat ostatní v Evropě, tj. že iniciativa může být 

použita nebo přizpůsobena stejné kategorii příjemců nebo jiné kategorii 

příjemců jinde v tomtéž nebo jiném členském státě EU. V této souvislosti 

bude dopad hodnocen s ohledem na lidské a finanční zdroje využité 

k provedení navrhované iniciativy.  

35 bodů 

Kritérium 2 – Zapojení a spolupráce 

V rámci tohoto kritéria bude na jedné straně posuzováno, do jaké míry 

navrhovaná iniciativa aktivně zapojuje účastníky a příjemce, a na druhé 

straně její schopnost sdílet osvědčené postupy a zvyšovat povědomí 

o otázkách souvisejících s tématem, za něž je cena pro občanskou společnost 

udělována.  

35 bodů 

Kritérium 3 – Inovace a kreativita 

V rámci tohoto kritéria bude posuzována kreativita navrhované iniciativy, 

její jedinečnost a stupeň inovace v konkrétním kontextu. Za tímto účelem je 

inovace chápána jako nové nápady i jako nové nebo lepší způsoby provádění 

stávajícího řešení nebo přístupu nebo přizpůsobení se různým podmínkám či 

cílové skupině.  

30 bodů 

Body celkem 
100 bodů 

(minimum 50 bodů) 

 

 

Kritéria pro udělení ceny – kategorie 2 Body 

Kritérium 1 – Dopad a účinnost 

V rámci tohoto kritéria bude posuzován krátkodobý i dlouhodobý dopad 

navrhované iniciativy a její potenciál inspirovat ostatní v Evropě, tj. že 

iniciativa může být použita nebo přizpůsobena stejné kategorii příjemců nebo 

jiné kategorii příjemců jinde v tomtéž nebo jiném členském státě EU. V této 

souvislosti bude dopad hodnocen s ohledem na lidské a finanční zdroje 

využité k provedení navrhované iniciativy. Rovněž bude zohledněna 

vhodnost iniciativy, pokud jde o sdílení osvědčených postupů. 

70 bodů 

Kritérium 2 – Inovace a kreativita 

V rámci tohoto kritéria bude posuzována kreativita navrhované iniciativy, 

její jedinečnost a stupeň inovace v konkrétním kontextu. Za tímto účelem je 

inovace chápána jako nové nápady i jako nové nebo lepší způsoby provádění 

stávajícího řešení nebo přístupu nebo přizpůsobení se různým podmínkám či 

cílové skupině.  

30 bodů 

Body celkem 
100 bodů  

(minimum 50 bodů) 
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5.1.5 Udělení ceny 

 

Cenu udělí Výbor na základě posouzení provedeného hodnotící komisí, která posoudí kvalitu 

soutěžních přihlášek a svobodně rozhodne, zda udělení ceny doporučí, či nikoli. 

 

EHSV může v každé kategorii udělit nejvýše tři ceny třem nejlepším kandidátům. 

 

6. Peněžní odměna 

 

Výbor má v úmyslu udělit nejvýše tři ceny v každé kategorii. První cena bude v hodnotě 14 000 EUR. 

Výše druhé ceny bude činit 8 000 EUR. Výše třetí ceny bude činit 8 000 EUR. Jestliže se na prvním 

místě umístí více vítězů, bude výše první ceny v případě dvou prvních míst činit 11 000 EUR 

a v případě tří prvních míst 10 000 EUR. Výbor není povinen udělit všechny ceny. EHSV může 

rozhodnout o neudělení Ceny pro občanskou společnost. 

 

Slavnostní předání cen se pravděpodobně uskuteční během plenárního zasedání EHSV ve dnech 

14. a 15. prosince 2022. Na slavnostní ceremoniál budou pozváni nejvýše dva zástupci každého 

vítěze, pro něž EHSV zajistí cestu a ubytování podle pravidel, která budou vítězům včas oznámena. 

Pokud to budou vyžadovat zdravotní a bezpečnostní předpisy platné v den slavnostního předávání cen, 

může být fyzická přítomnost kdykoli změněna na účast on-line.  

 

Peněžní odměna bude vyplacena bankovním převodem do 30 dnů po slavnostním předání cen 

vítězům, pokud vítězové předloží všechny požadované dokumenty. Vítězové jsou odpovědní za 

placení daní a poplatků uplatňovaných v případě peněžní odměny. 

 

7. Osobní údaje 

 

Osobní údaje, které jsou obsaženy v přihlášce a souvisejících dokumentech (např. jméno, adresa), 

budou zpracovány v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto 

údajů12. Není-li stanoveno jinak, odpovědi na otázky a veškeré osobní údaje vyžádané za účelem 

posouzení přihlášky v souladu s pravidly soutěže bude pouze za tímto účelem zpracovávat ředitelství 

pro komunikaci a interinstitucionální vztahy. Podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou 

připojeny (příloha 2). 

 

Nachází-li se kandidát v některé ze situací popsaných v článku 136 finančního nařízení, mohou být 

jeho osobní údaje zaregistrovány v systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských 

subjektů. Více podrobností viz prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 

 

 
12

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) 

č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 93). 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=CS
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8. Požadavky na zveřejňování 

 

Aniž je dotčen bod 7 výše, udělují kandidáti Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru právo 

sdělit veřejnosti v jakémkoli jazyce, v jakémkoli formátu a jakýmkoli způsobem jména kandidátů, 

činnost, za niž byli na cenu nominováni, a výši odměny pro vítěze. 

 

Veškerá sdělení nebo zveřejnění, která vítězové učiní o činnosti, za niž cenu dostali, musí obsahovat 

informaci, že za danou činnost získali Cenu EHSV pro občanskou společnost. Tato povinnost trvá po 

dobu jednoho roku od udělení ceny. 

 

9. Odpovědnost 

 

Kandidáti nesou výlučnou odpovědnost v případě nároků souvisejících s činnostmi prováděnými 

v rámci soutěže. 

 

10. Kontroly a audity 

 

Vítězové musí souhlasit s kontrolami a audity ze strany EHSV, Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF) a Účetního dvora podle článku 129 finančního nařízení, jakož i s informační 

povinností v souvislosti se soutěží a obdržením ceny, jak je upřesněno v bodě 8 výše. 

 

11. Rozhodné právo, stížnosti a příslušný soud 

 

Cena pro občanskou společnost se řídí právem EU doplněným v případě potřeby belgickým 

vnitrostátním právem. 

 

Připomínky týkající se postupu udělení ceny mohou být předloženy orgánu, který cenu uděluje, 

prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 13 níže. 

 

Pokud jsou kandidáti přesvědčeni, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu, mohou podat stížnost 

k evropskému veřejnému ochránci práv, a to do dvou let ode dne, kdy se dozvěděli o skutečnostech, na 

nichž je jejich stížnost založena (viz http://www.ombudsman.europa.eu). 

 

Soudním dvorem příslušným pro záležitosti týkající se této ceny je Tribunál Evropské unie: 

 

Tribunál Evropské unie  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Lucemburk 

tel.: (+352) 4303 1 

fax: (+352) 4303 2100 

URL: http://curia.europa.eu 

 

Informace o podání odvolání je možné získat na výše uvedené adrese. 

 

https://www.ombudsman.europa.eu/cs
http://curia.europa.eu/
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12. Sankce 

 

V souladu s podmínkami stanovenými v článku 136 finančního nařízení mohou být účastníkům, kteří 

učinili nepravdivá prohlášení nebo se dopustili nesrovnalostí či podvodu, uloženy finanční sankce 

ve výši 2 až 10 % z hodnoty ceny a může být rozhodnuto o jejich vyloučení ze zakázek, grantů 

a soutěží financovaných z rozpočtu EU. 

 

13. Podrobnější informace 

 

Další informace získáte na adrese civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Pokud to bude relevantní pro další potenciální kandidáty, budou otázky a odpovědi týkající se Ceny 

pro občanskou společnost zveřejněny na internetových stránkách EHSV 

(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EHSV kandidátům doporučuje, aby pravidelně sledovali 

internetové stránky soutěže, aby měli aktuální informace. 

 

_____________ 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

