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1. Odůvodnění a cíle ceny 

Výsledky průzkumů zabývajících se tím, jak občané chápou Evropskou unii a co o ní 

vědí, jsou zdrojem znepokojení. Například: 

 56 % Evropanů má pocit, že nejsou o záležitostech EU dobře informováni1; 

 39 % Evropanů nerozumí tomu, jak Evropská unie funguje; 

 pouze 35 % žáků ve věku 14 let ví, kdo volí poslance Evropského parlamentu; 

 v evropských volbách v roce 2019 hlasovala méně než polovina voličů 

mladších 24 let (42 %).  

 

Ačkoli mladí Evropané slýchají o Evropské unii z nejrůznějších zdrojů, učí se o ní 

především ve škole. Školy dokážou podporovat kritické uvažování o Evropské unii i 

pocit sounáležitosti s ní. 

Z tohoto důvodu Evropský parlament navrhl, aby se udělovala Cena Jana Amose 

Komenského za vysoce kvalitní výuku o Evropské unii2. Účelem ceny je pod-

pořit, odměnit, ocenit a zviditelnit práci škol, které: 

 pomáhají svým žákům inspirativním způsobem získat rozsáhlé znalosti 

o Evropské unii a porozumět její historii, jejím základním hodnotám a cílům, 

jejím činnostem a politikám, fungování jejích orgánů a jejímu rozhodovacímu 

procesu; 

 vybízejí své žáky ke kritickému uvažování o minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti Evropy a rovněž o přínosech a výzvách, jež jsou s Evropskou 

unií spojeny; 

 posilují motivaci žáků podílet se na demokratických procesech, které 

utvářejí budoucnost Evropské unie, a jejich vazbu k jejím základním hod-

notám. 

V tomtéž duchu vyzývá doporučení Rady z roku 2018 o podpoře společných hodnot, 

inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce3 členské státy, aby zintenzi-

vnily své úsilí při prosazování společných hodnot zakotvených v článku 2 Smlouvy o 

EU4. Výuka a učení se o EU ve školách se díky uvedenému doporučení staly pevnou 

součástí politického programu. 

                                           
1 Standardní průzkum Eurobarometr 90, podzim 2018. 

2 Cena Jana Amose Komenského za vysoce kvalitní výuku o Evropské unii se zveřejňuje na základě hlavy IX 
finančního nařízení* a počítá s ní i roční pracovní program na rok 2019 pro provádění pilotních projektů a 
přípravných akcí v oblasti vzdělávání, mládeže, sportu a kultury** zveřejněný dne 12. března 2019. 

* 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. 

** https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01). 

4 Úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně 
práv příslušníků menšin. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
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Ve svém sdělení ze Sibiu Evropa v květnu 20195 Evropská komise znovu zdůrazňuje, 

jak je důležité zlepšit chápání EU ze strany občanů, a to i prostřednictvím výuky a 

učení se o EU na všech úrovních vzdělávání. 

Osvědčené postupy při výuce o Evropské unii existují po celé EU a zaslouží si uznání. 

Tato cena pomůže identifikovat a ocenit příklad těchto postupů v každém členském 

státě EU. Cena přispěje k představení a šíření úspěšných postupů jako příkladů ve 

školách ve stejném členském státě i mimo něj. 

Za tímto účelem bude v rámci soutěže uděleno v samostatných částech až dvacet osm 

cen, každá ve výši 8 000 EUR. Na každý členský stát EU připadá jedna cena.  

Cena bude udělována školám, které využívají interaktivní a účinné přístupy k tomu, 

aby u svých žáků podpořily porozumění Evropské unii a znalosti o ní, jako například: 

 činnosti, které žákům umožňují získat zkušenosti s evropskou spo-

luprací, 

 aktivní a participativní výukové metody, 

 činnosti začleněné do osnov a propojující různé předměty a další školní ak-

tivity, 

 činnosti mající za cíl oslovit širší školní společenství, 

 pravidelně organizované činnosti dokládající odhodlání školy pokračovat 

ve výuce o Evropské unii inspirativním způsobem. 

 

2. Kdo se může přihlásit – kritéria způsobilosti 

1) Soutěž je otevřena pouze školám poskytujícím sekundární vzdělávání 

(úroveň 2 a 3 podle klasifikace ISCED)6, které jsou zřízeny a sídlí v Evropské 

unii.  Školy poskytující vzdělání na úrovni ISCED 0 nebo ISCED 1 se soutěže 

účastnit nemohou. 

2) Jednotlivci (včetně jednotlivých učitelů) se do soutěže přihlásit nemohou; 

způsobilé jsou pouze školy7. 

3) Způsobilé k účasti nejsou školy, které obdržely financování EU nebo jinou cenu 

od orgánů Evropské unie za tutéž práci nebo činnost, s níž by se chtěly 

                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf, s. 51. 

6 ISCED (International Standard Classification of Education) je Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání. 
V závislosti na struktuře vzdělávacího systému v členských státech EU nemusí úroveň poskytovaného 
vzdělání na jednotlivých školách plně odpovídat jedné úrovni ISCED, ale může úrovní ISCED zahrnovat více. 
Pro účely této soutěže mohou školy přihlásit do soutěže pouze práci, která byla realizována nebo jejíž reali-
zace probíhá v úrovních/třídách/ročnících, které odpovídají úrovni ISCED 2 a/nebo úrovni ISCED 3. 

Podrobnější informace o vztahu mezi úrovněmi ISCED a úrovněmi/třídami/ročníky na školách v různých 
členských státech EU naleznete na adrese: Evropská komise/EACEA/Eurydice, The Structure of the Euro-
pean Education Systems 2018/2019 – Schematic Diagrams, Eurydice Facts and Figures (Struktura evrops-
kých vzdělávacích systémů 2018/2019 – schematické diagramy, fakta a čísla Eurydice), Lucemburk, Úřad 
pro publikace Evropské unie, 2019. 

7 Může se jednat o školy, jež poskytují všeobecné, odborné, technické či jakékoliv jiné vzdělávání (na úrov-
ni 2 nebo 3 podle klasifikace ISCED) a které jsou úředně uznány vnitrostátními orgány pro vzdělávání v 
některém členském státě EU. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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ucházet o tuto cenu. Školy, které získaly financování EU nebo cenu za jinou 

práci (odlišnou od té, s níž se chtějí ucházet o tuto cenu), jsou způsobilé. 

4) Školy, jež jsou závislé na financování z rozpočtu EU, z něhož získávají prostředky 

na svůj provoz, nejsou způsobilé. 

5) Každá škola může podat pouze jednu přihlášku.  

6) Práce nebo činnost, s níž se škola uchází o tuto cenu, musela být realizována ve 

školním roce 2018/2019 nebo 2019/2020 a v každém případě před up-

lynutím lhůty pro podávání přihlášek. Činnosti, které se dosud nacházejí ve 

fázi příprav nebo jejichž realizace nebyla zahájena před uplynutím lhůty pro 

podávání přihlášek, nejsou způsobilé. Činnosti, jejichž realizace byla zahájena 

v průběhu těchto dvou školních let a jež stále v době podání žádosti 

probíhají/jsou realizovány, jsou způsobilé. 

Kritéria způsobilosti je nutné splňovat po celou dobu trvání soutěže až do rozhodnutí 

Komise o udělení ceny8. 

 

3. Kritéria pro udělení 

Je třeba získat minimální celkové skóre 70 bodů ze 100. 

Cena bude v každém členském státě udělena vítězné přihlášce, která nejlépe splní cíle 

stanovené v oddíle 1. Přihlášky se budou posuzovat v samostatných částech podle 

jednotlivých členských států na základě těchto kritérií: 

 

KRITÉRIUM 1: Kvalita a relevantnost práce/činnosti (max. 50 bodů) 

1) Zabývá se práce/činnost navržená na cenu přímo jejími cíli? 

2) Je práce/činnost navržená na cenu ambiciózní z hlediska rozsahu? 

3) Je práce/činnost navržená na cenu objektivní a založená na důkazech a 
zohledňuje vyváženým způsobem různé aspekty? 

4) Jsou použité výukové metody interaktivní? Jsou aktivní a participativní? 
Umožňují žákům v této škole získat zkušenosti s evropskou spoluprací? 

5) Vykazuje práce/činnost navržená na cenu inovativní prvky nebo inovativním 

způsobem kombinuje stávající přístupy? 

 

KRITÉRIUM 2:  Dopad práce/činnosti a její dosah (max. 50 bodů) 

1) Zapojil se do práce/činnosti navržené na cenu významný počet žáků? Je to 

doloženo v přihlášce? 

2) Probíhá práce/činnost navržená na cenu v přihlášené škole pravidelně či trvale? 
Tvoří nedílnou součást osnov přihlášené školy? 

                                           
8 Informace pro britské uchazeče: Mějte prosím na paměti, že kritéria způsobilosti je nutné splňovat až 
do doby, než Evropská komise přijme rozhodnutí o udělení ceny (což následuje krátce po posouzení 
přihlášek). Pokud Spojené království vystoupí z EU před přijetím rozhodnutí o udělení ceny, aniž by s EU 
uzavřelo dohodu zajišťující, že britští uchazeči budou i nadále způsobilí, pozbudou školy Spojeného 
království způsobilosti k získání této ceny. 
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3) Má práce/činnost navržená na cenu pozitivní vedlejší účinky na celkové 

prostředí v přihlášené škole a potenciál sloužit jako příklad pro jiné školy 

v tomto členském státě? 

4) Do jaké míry je práce/činnost navržená na cenu přenosná, lze upravit její 

rozsah, je vhodná k součinnosti a k použití jinými školami v tomto členském 

státě nebo v jiných členských státech EU, aniž by byla dotčena práva duševního 
vlastnictví? 

5) Usiluje škola o rozšíření porozumění Evropské unii a znalostí o ní získaných ve 

škole i v širší komunitě mimo okruh pedagogů a žáků? 

 

Očekává se, že uchazeči předloží hmatatelné a měřitelné doklady o dopadu práce nav-

ržené na cenu spolu s vhodnými ukazateli úspěšnosti, jako je například počet žáků, 

kteří se na práci/činnosti podíleli. 

 

 

4. Přihlášky, jejich podávání, lhůty a postup hodnocení 

Orientační časový průběh je následující:  

Fáze Konkrétní datum a čas nebo orientační 

doba 

Zveřejnění výzvy k podávání přihlášek listopad 2019 

Lhůta pro podávání přihlášek    6. února 2020 v 17:00 SEČ 

Posouzení přihlášek  březen/duben 2020 

Informování uchazečů duben/květen 2020 

Udělení cen květen 2020 

 

Přihlášku je nutné podat (výhradně) online. 

Neúplné přihlášky budou považovány za nezpůsobilé, pokud nebudou náležitě vy-

plněny povinné části přihlašovacího formuláře. 

Po uplynutí lhůty nelze v přihláškách provádět žádné změny ani je doplňovat (to platí i 

pro videa, která musí uchazeči předložit).  

Komise může uchazeče kontaktovat po uplynutí lhůty, pokud bude zapotřebí určité 

aspekty vyjasnit. 

Neposílejte prosím přihlášku poslední den nebo během posledních hodin před uplynu-

tím lhůty. Může se stát, že kvůli technickým problémům nestihnete přihlášku podat 

včas. 

Na internetových stránkách týkajících se této výzvy je k dispozici soubor často 

kladených otázek (FAQ) spolu s odpověďmi.   

Dotazy mohou uchazeči zasílat na adresu eac-janamoscomenius-

prize@ec.europa.eu do pátku 31. ledna 2020. Nelze zaručit, že dotazy obdržené 

po uvedeném datu budou zodpovězeny před uplynutím lhůty pro podávání přihlášek.  

Evropská komise jmenuje nezávislé externí hodnotitele, kteří budou přihlášky po-

suzovat a poskytovat poradenství Evropské komisi, jež odpovídá za konečný výběr 

vítězů. 



 
 
 
 
 

Cena Jana Amose Komenského za vysoce kvalitní výuku o Evropské unii 
  

 
 

6 
 

Osvědčení o udělení ceny budou předána v roce 2020. Ceny mohou být v jednotlivých 

členských státech slavnostně uděleny v kontextu oslav 9. května. 

Vítězové mohou být v budoucnu požádáni, aby se zúčastnili některé z veřejných akcí 

pořádaných Evropskou komisí nebo jinými orgány EU. 

Zúčastněné školy nesou odpovědnost za vypracování a odeslání přihlášky9, na 

přípravě přihlášky se však mohou podílet všichni aktéři školního dění (ředitel školy, 

pedagogové, žáci a další subjekty, s nimiž škola spolupracuje při zlepšování své výuky 

o EU, jako jsou například nevládní organizace, nadace, univerzity, rodiče žáků atd.). 

 

Přihláška sestává ze dvou částí: 

ČÁST 1: Informace poskytnuté školou prostřednictvím online přihlašova-

cího formuláře, který je k dispozici na internetové stránce s 

vyhlášením soutěže  

Přihlašovací formulář je dostupný pouze v angličtině, uchazeči však mohou přihlášku 

vyplnit ve svém jazyce10. Jakékoli další informace nebo materiály, které žadatelé 

chtějí předložit coby součást své přihlášky nebo zpřístupnit prostřednictvím odkazů, 

které uvádějí v žádosti, mohou být rovněž v jazyce žadatele. Patří sem informace 

ohledně faktického obsahu práce/činnosti navržené na cenu (jako jsou například plány 

hodin, obsah výuky a materiály používané při výuce a učení se o EU v dané škole). 

Přihlašovací formulář umožňuje předložit pouze omezené množství informací o 

práci/činnosti navržené na cenu. Z tohoto důvodu budete v přihlašovacím formuláři 

požádáni, abyste kromě textu, který můžete uvést v jednotlivých polích, poskytli (v 

samostatném poli) jeden či více internetových odkazů, na nichž hodnotitelé 

naleznou o práci/činnosti navržené na cenu více informací. Mějte prosím na paměti, že 

nefunkční a neaktuální internetové odkazy nebo odkazy vedoucí na stránky vyžadující 

registraci a přihlášení pomocí hesla budou považovány za neplatné a nebudou brány v 

potaz11. 

Uchazečům není dovoleno zasílat Evropské komisi dodatečné informace nebo mate-

riály na podporu své přihlášky e-mailem, poštou ani jinými prostředky. Žádné mate-

riály zaslané tímto způsobem nebudou brány v potaz. 

 

ČÁST 2: Video (jeden videozáznam)  

Video tvoří nedílnou součást přihlášky. Jeho hlavním účelem je ukázat, co a jak se žáci 

dané konkrétní školy o Evropské unii učí, míru jejich zapojení a použité výukové 

metody / metody učení. 

Video může vysvětlovat či objasňovat úlohu různých aktérů školního dění v procesu 

výuky a učení se o Evropské unii. Důležité je, aby obsahovalo pohled žáků, kteří by 

                                           
9 V některých členských státech mohou školy k účasti v této soutěži potřebovat povolení vnitrostátních ne-
bo regionálních orgánů. V takovém případě nese odpovědnost za vypracování a podání přihlášky i nadále 
přihlášená škola a záleží na ní, aby učinila veškeré potřebné procesní kroky tohoto druhu. 

10 V kterémkoli z 24 úředních jazyků EU: angličtině, bulharštině, češtině, dánštině, estonštině, finštině, 
francouzštině, chorvatštině, irštině, italštině, litevštině, lotyštině, maďarštině, maltštině, němčině, nizo-
zemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, řečtině, slovenštině, slovinštině, španělštině a švédštině. 

11 Jedinou výjimkou z tohoto pravidla může být heslo, které může být nezbytné pro přístup k videu, které 
musí žadatelé předložit (další podrobnosti viz následující oddíl). 
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měli předvést, popsat a vysvětlit svoje zkušenosti s učením se o Evropské unii v dané 

škole. 

Video by nemělo pouze opakovat nebo reprodukovat text uvedený v části 1 přihlášky. 

Video může být v kterémkoli z 24 úředních jazyků Evropské unie.  

Video musí být ve formátu MP4 s rozlišením 720p. Jeho délka by neměla přesáhnout 6 

minut. 

Video by mělo být nahráno na existujících internetových stránkách (jako jsou 

například internetové stránky přihlášené školy) nebo na nových internetových 

stránkách vytvořených uchazečem za tímto účelem. V přihlašovacím formuláři 

uchazeči uvedou příslušný internetový odkaz. 

Je-li video chráněno heslem nebo jiným způsobem, musí být tyto sděleny Komisi (v 

online přihlašovacím formuláři se k tomu váže příslušná otázka). Hodnotitelé je budou 

potřebovat k tomu, aby získali k videu přístup. Hodnotitelé jsou vázáni přísnými pra-

vidly mlčenlivosti. 

Mějte prosím na paměti, že datum a čas nahrání videa na dané internetové stránky 

musí předcházet datu uplynutí lhůty pro podání přihlášek. Pokud se zjistí, že video by-

lo nahráno až po uplynutí lhůty, příslušná přihláška bude zamítnuta. 

Není vyžadováno ani není povinné, aby videa měla profesionální kvalitu a byla 

natočena s profesionálním vybavením a profesionálními zkušenostmi. 

Videa zaslaná Komisi jinými prostředky (například v příloze e-mailu nebo pomocí 

komerčních online nástrojů k odesílání souborů, jako je WeTransfer) nebudou brána v 

potaz a příslušná přihláška bude zamítnuta. 

Podáním přihlášky uchazeči Evropské komisi stvrzují a zaručují, že: 

(i) získali písemný souhlas od všech identifikovatelných osob ve věku 18 a více let 

a/nebo od zákonných zástupců nezletilých osob, pokud jsou v přihlášce (nebo 

kterékoli z jejích částí) zobrazeny nezletilé osoby; 

(ii) jejich podání nepovede k žalobě na porušení práv, narušení soukromí nebo ne-

dovolenému zveřejnění, nepředstavuje porušení práv ani zájmů třetích osob a 

nepovede k žádným dalším nárokům a neporušuje žádné platné právní či správní 

předpisy. Získání potřebného souhlasu jsou povinni zajistit uchazeči. 

Veškerá prohlášení o udělení souhlasu si musí uchazeči ponechat, neboť mohou být 

vyzváni k jejich předložení, aby prokázali, že byl souhlas udělen. Pokud uchazeč před-

loží materiály, k nimž nemá náležitá povolení, přijímá odpovědnost za veškeré 

případné důsledky. 

 

5. Výše cen 

V rámci soutěže bude uděleno až dvacet osm (28) cen, každá ve výši 8 000 EUR. 

Na každý členský stát EU připadá jedna cena. 

Jak je však uvedeno v oddíle 2, pokud Spojené království vystoupí z EU před udělením 

ceny, aniž by s EU uzavřelo dohodu zajišťující, že uchazeči ze Spojeného království 

budou i nadále způsobilí, pozbudou školy Spojeného království způsobilosti k získání 

této ceny. V tomto případě bude nejvyšší počet cen činit 27 (namísto 28), výše jed-
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notlivých cen však zůstane stejná (8 000 EUR). 

Pokud minimálního celkového skóre nedosáhne ani jedna přihláška z jednoho nebo 

více členských států EU, příslušný přebytek rozpočtu nebude použit k udělení většího 

počtu cen uchazečům v jiných členských státech EU. 

Finanční ocenění bude zasláno vítězným školám (nikoli jednotlivcům). Výše ceny 

nezávisí na nákladech, které vítězům vznikly. 

Uchazeči tímto vyjadřují svůj souhlas s tím, že udělení ceny může být podle platných 

právních a správních předpisů spojeno s povinností uhradit daň, poplatek či jiný odvod 

včetně mimo jiné daně z výhry. Uchazeči tímto souhlasí, že veškeré takové daně, pop-

latky či jiné odvody uhradí. 

 

6. Způsob výplaty  

Finanční ocenění bude vítězům zasláno v jedné splátce převodem na jejich bankovní 

účet pod podmínkou, že byly předloženy všechny požadované dokumenty. Platba by 

měla být provedena do konce roku 2020. Po oznámení rozhodnutí o udělení ceny mo-

hou být vítězové požádáni, aby předložili potvrzení právního subjektu a údaje o 

bankovním účtu. 

 

7. Dokumenty 

Povinné podklady jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři. 

Za účelem posouzení způsobilosti je uchazeč povinen předložit tyto doklady: 

- úřední dokument dokládající právní status právního subjektu, tj. skutečnost, že 

uchazečem je škola úředně uznaná vnitrostátními orgány pro vzdělávání v 
členském státě EU, kde škola sídlí; 

- čestné prohlášení týkající se splnění kritérií způsobilosti a kritérií pro vyloučení a o 

tom, že uchazeč v minulosti neobdržel financování (nebo ocenění) EU za tutéž 

práci/činnost. 

Uchazeči mohou být v pozdější fázi požádáni o další dokumenty (například potvrzení 

právního subjektu, formulář s údaji o bankovním účtu, dodatečné podklady na podporu 

způsobilosti apod.). 

 

8. Propagace ceny – viditelnost financování EU – publi-

cita a práva duševního vlastnictví 

8.1 Publicita zajišťovaná vítězem ceny  

Vítěz může propagovat cenu a její výsledky tím, že bude různým cílovým skupinám 

(včetně médií a veřejnosti) strategicky a efektivně poskytovat cílené informace.  

Pokud Komise nestanoví či nedovolí jinak nebo není-li to neproveditelné, veškeré 

komunikační činnosti v souvislosti s akcí (a to i v elektronické formě, prostřednictvím 

sociálních médií atd.) musí:  
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a) zahrnovat vyobrazení znaku EU12 a  

b) obsahovat tento text: „xxxxx (jméno vítěze) byla udělena Cena Jana Amose 

Komenského za vysoce kvalitní výuku o Evropské unii“.  

Je-li vedle znaku EU zobrazeno další logo, musí být znak EU dostatečně výrazný.  

Za účelem propagace ceny může vítěz používat znak EU, aniž by k tomu získal 

předchozí schválení ze strany Komise. Tato skutečnost mu ovšem nedává právo na 

jeho výlučné užívání.  

Vítěz si rovněž nesmí znak EU ani žádnou obdobnou ochrannou známku nebo logo reg-

istrovat ani jiným způsobem přivlastnit. 

 

8.2 Publicita zajišťovaná Komisí, práva duševního vlastnictví a 

práva třetích stran 

Komise zveřejní název vítězných škol s uvedením země a místa, kde se nacházejí, výši 

ceny a souhrnný popis oceněných prací/činností (a pravděpodobně i videa nebo části 

videí, která vítězové předložili). Podáním přihlášky uchazeči prohlašují, že s tímto 

zveřejněním souhlasí. 

Všichni uchazeči včetně vítězů zůstávají nadále majiteli práv duševního vlastnictví vzt-

ahujících se k videu, které bylo předloženo Evropské komisi coby součást jejich 

přihlášky.  

Podáním přihlášky uchazeči prohlašují, že poskytnutím textu, videa, obrazových a 

jiných materiálů stvrzují a zaručují, že jsou jedinými autory a držiteli práv duševního 

vlastnictví vztahujících se na poskytnuté materiály a že neporušují žádná autorská 

práva, právo na soukromí, práva na fotografie nebo jakákoli jiná práva třetí strany. 

Kromě toho uchazeči podáním přihlášky přijímají a vyjadřují svůj souhlas s tím, že 

bude-li jim udělena cena: 

- Evropská komise smí bez omezení a ve všech typech publikací a v jakékoli formě 

televizního vysílání nebo internetové komunikace či komunikace prostřednictvím 

sociálních médií používat informace týkající se práce/činnosti a příslušné doku-

menty, zejména souhrny ke zveřejnění a výsledky, jakož i další materiály (jako 

jsou obrázky nebo audiovizuální materiály), které obdržela od vítězů coby součást 

jejich přihlášky.  

- Evropská komise smí tyto informace obdržené od uchazečů překládat, reproduko-

vat a povolovat jejich šíření mezi veřejností. 

- Třetí strany (například jiné školy) mohou k informacím a materiálům souvisejícím 

s oceněnou prací/činností, které Evropská komise zveřejnila (včetně veškerých 

audiovizuálních materiálů), získat přístup, používat je, reprodukovat nebo šířit, a 

to volně, avšak s uvedením autorských práv vlastníka materiálů (oceněné školy) a 

výlučně k informačním a vzdělávacím účelům. 

- Komise může informace týkající se práce/činnosti obdržené od uchazečů (včetně 

veškerých audiovizuálních materiálů) uchovávat a archivovat v databázích 

Evropské unie, které jsou online přístupné veřejnosti. 

                                           
12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_cs.htm 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_cs.htm


 
 
 
 
 

Cena Jana Amose Komenského za vysoce kvalitní výuku o Evropské unii 
  

 
 

10 
 

- Fotografie a videa pořízené Evropskou komisí v průběhu slavnostního udělování 

cen nebo během jeho příprav jsou výhradním vlastnictvím Komise. Podáním 

přihlášky vyjadřují účastníci příslušného slavnostního udělování cen (vítězní 

uchazeči a/nebo zástupci vítězných škol) svůj souhlas s použitím těchto materiálů 

Evropskou komisí k propagačním účelům. 

Pokud zaslané materiály obsahují díla třetích stran, podáním přihlášky uchazeči 

prohlašují, že získali veškerá potřebná práva, která Komisi dovolují použít poskytnuté 

materiály výše uvedeným způsobem. Komise má právo kdykoli si vyžádat důkazy o 

vypořádání autorských práv třetích stran. Uchazeči přijímají plnou odpovědnost za ja-

kékoli škody či ztráty způsobené porušením práv třetích stran účastníky. V této sou-

vislosti budou výherci ceny vyzváni, aby vyplnili prohlášení o právech duševního vlast-

nictví a předložili jej Komisi před vyplacením peněžního ocenění. 

 

9. Kritéria pro vyloučení  

Účastníci budou vyloučeni, pokud sami nebo některý z účastníků či některá z klíčových 

osob, jež je zastupuje, rozhoduje jejich jménem nebo nad nimi vykonává kontrolu13:  

 byli pravomocně odsouzeni nebo bylo ve vztahu k nim vydáno konečné správní 

rozhodnutí, podle něhož účastník vytvořil subjekt v jiné jurisdikci s cílem obejít svo-

je fiskální, sociální nebo jakékoli jiné právní povinnosti; 

 byli příslušným orgánem členského státu pravomocně odsouzeni pro trestný čin 

související s jejich profesním jednáním; 

 jsou v úpadku nebo se nacházejí v likvidaci, na jejich činnost byla uvalena soudní 

správa, uzavřeli dohodu o vyrovnání se svými věřiteli, pozastavili svou obchodní 

činnost nebo je vůči nim vedeno takové řízení nebo postupováno obdobně podle 

vnitrostátního práva;  

 dopustili se vážného profesního pochybení, které mohou orgány EU prokázat 

jakýmikoli prostředky (včetně rozhodnutí Evropské investiční banky a mezinárod-

ních organizací); 

 nesplnili všechny svoje povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zab-

ezpečení nebo placení daní (podle právních předpisů země, v níž jsou usazeni, nebo 

podle právních předpisů země odpovědného schvalujícího úředníka a země, ve 

které se má činnost realizovat); 

 zkreslili informace vyžadované za účelem účasti v soutěži nebo tyto informace ne-

poskytli;  

 byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, zločinné spolčení, praní peněz nebo 

za jakékoli jiné protiprávní jednání poškozující finanční zájmy EU; 

 nacházejí se v souvislosti s cenou ve střetu zájmů;  

 byla jim udělena správní pokuta za zkreslení informací vyžadovaných za účelem 

účasti v zadávacím řízení nebo jiném řízení o udělení grantu nebo tyto informace 

neposkytli, nebo pokud závažným způsobem porušili svoje povinnosti podle smluv 

či dohod krytých z rozpočtu EU; 

                                           
13 Viz články 136, 141, 142 a 143 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, Eu-
ratom) č. 966/2012. 
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 získali finanční nebo hmotnou výhodu od kterékoli strany, usilovali o takovou výho-

du, pokusili se ji získat, přijali takovou výhodu nebo ji sami poskytli, pokud to 

přímo či nepřímo představuje protiprávní jednání nebo korupci a pokud to bylo 

podnětem k udělení ceny nebo to představuje odměnu za její udělení. 

 

10. Zpracování osobních údajů  

10.1 Zpracování osobních údajů ze strany Komise 

Veškeré osobní údaje bude Komise zpracovávat podle nařízení (EU) 2018/172514 a v 

souladu s „oznámeními o zpracování“ předloženými pověřenci Komise pro ochranu 

osobních údajů (jež jsou veřejně dostupná v rejstříku pověřence pro ochranu osobních 

údajů). 

Tyto údaje budou zpracovávány správcem údajů, oddělením A1 Generálního 

ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise, za účelem udělení 

ceny, její realizace a následných kroků v souvislosti s cenou nebo za účelem ochrany 

finančních zájmů EU (včetně kontrol, auditů a šetření – viz dále bod 14).  

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo na přístup ke svým osob-

ním údajům, jejich opravu či výmaz a právo na omezení zpracování, nebo případně 

právo na přenositelnost údajů či právo vznést námitku proti zpracování osobních 

údajů, jak je uvedeno v nařízení (EU) 2018/1725. Veškeré dotazy týkající se zpraco-

vání jejich osobních údajů je nutné za tímto účelem zaslat správci údajů prostřednic-

tvím e-mailové adresy eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. Tyto osoby 

mají rovněž právo obrátit se kdykoli na evropského inspektora ochrany údajů. 

Vítězové v okamžiku podání přihlášky výslovně vyjadřují svůj souhlas s tím, aby 

Evropská komise zveřejnila (v jakékoli podobě a prostřednictvím jakéhokoli média) 
tyto informace:  

a) jméno vítěze;  

b) členský stát původu vítěze; 

c) výši ceny a 

d) stručný popis oceněné práce/činnosti. 

 

10.2 Zpracování osobních údajů uchazeči  

Uchazeči musí zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými unijními a vnitrostátními 

právními předpisy o ochraně údajů (včetně povolení či požadavků týkajících se ozna-

mování).  

Uchazeči mohou svým pracovníkům udělit přístup pouze k údajům, které jsou zcela 

nezbytné v souvislosti s cenou, její realizací nebo následnými kroky. Uchazeči musí 

zajistit, aby se pracovníci oprávnění ke zpracování osobních údajů zavázali 

k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. 

Uchazeči musí informovat pracovníky, jejichž osobní údaje Komise shromáždí a bude 

zpracovávat. Za tímto účelem jim musí před předáním jejich údajů Komisi poskytnout 

prohlášení o ochraně osobních údajů (viz přihlašovací formulář). 

                                           
14 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. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu


 
 
 
 
 

Cena Jana Amose Komenského za vysoce kvalitní výuku o Evropské unii 
  

 
 

12 
 

11. Etické aspekty  

Činnosti musí být prováděny v souladu s:  

a) etickými zásadami a  

b) platnými mezinárodními, unijními a vnitrostátními právními předpisy. 

 

12. Střet zájmů  

Uchazeči jsou povinni přijmout veškerá opatření, aby zabránili jakékoli situaci, kdy by 

bylo nezaujaté a objektivní udělení ceny ohroženo z důvodů souvisejících s 

ekonomickými zájmy, politickou nebo státní příslušností, rodinnými či citovými vazbami 

nebo jakýmkoli jiným společným zájmem (dále jen „střet zájmů“). 

Uchazeči jsou povinni Komisi neprodleně oficiálně informovat o jakékoli situaci před-

stavující střet zájmů, nebo která by ke střetu zájmů mohla vést, a ihned učinit veškerá 

opatření nezbytná k její nápravě. 

Komise může ověřit, zda jsou učiněná opatření přiměřená, a vyzvat k tomu, aby byla v 

určité lhůtě přijata další opatření. 

 

13. Odpovědnost za škody  

Komise nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nebo utrpěné kterýmkoli z 

účastníků nebo kteroukoli z třetích stran v důsledku provádění činností souvisejících se 

soutěží nebo během těchto činností. 

 

14. Kontroly, audity a šetření  

Účastníci souhlasí s tím, že v případě udělení ceny může Komise, Evropský úřad pro 

boj proti podvodům nebo Účetní dvůr provést kontroly a audity v souvislosti se soutěží 

a obdrženým oceněním. 

 

15. Odebrání ceny – zpětné získání neoprávněně vy-
placených prostředků 

Komise může cenu odebrat a získat zpět veškeré vyplacené prostředky, pokud zjistí, 

že: 

a) k jejich získání byly použity nepravdivé informace, podvod nebo korupce;  

b) vítěz není způsobilý nebo měl být vyloučen; 

c) vítěz závažným způsobem porušil svoje povinnosti podle těchto pravidel 

soutěže. 
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16. Správní a finanční sankce 

Jestliže se účastník dopustil nesrovnalostí nebo podvodu nebo uvedl nepravdivé údaje, 

Komise může rovněž:  

a) vyloučit účastníka z veškerých smluv, grantů a soutěží financovaných z 

rozpočtu EU na dobu nejvýše pěti let (nebo 10 let v případě opakovaného 

porušení) a/nebo 

b) uložit finanční sankci v rozsahu 2–10 % hodnoty ceny (nebo 4–20 % v případě 

opakovaného porušení). 

 

17. Zrušení soutěže  

Komise může soutěž zrušit nebo se rozhodnout, že cenu neudělí, aniž by měla pov-

innost poskytnout účastníkům náhradu, pokud:  

 nebudou obdrženy žádné přihlášky;  

 není vyhlášen žádný vítěz (žádná přihláška nedosáhne při hodnocení prahové 

hodnoty), nebo 

 vítězové nejsou způsobilí nebo museli být vyloučeni.  

 

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

Tato soutěž se řídí platným právem Unie, doplněným v případě potřeby právem Belgie. 

Výlučnou pravomoc rozhodovat spory mezi Unií a účastníkem, jež se týkají výkladu, 

uplatňování či platnosti pravidel této soutěže a jež nelze urovnat smírnou cestou, má 

Tribunál nebo – v případě odvolání – Soudní dvůr Evropské unie.  V případě účastníků, 

kteří jsou mezinárodními organizacemi, musí být takovéto spory s Komisí v souvislosti 

se soutěží, jež nelze urovnat smírnou cestou, postoupeny k rozhodčímu řízení. Použije 

se dobrovolný řád Stálého rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení, jehož se účastní 

mezinárodní organizace a státy, platný ke dni, kdy tato soutěž vstoupí v platnost. 

 

19. Doklady předkládané na žádost 

Komise si může vyžádat informace a příslušné doklady uvedené v oddíle V čestného 

prohlášení „Doklady předkládané na žádost“. 

 

20. Kontakt 

Dotazy týkající se konkrétně této ceny zasílejte na adresu: 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europ
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