
 

STATUT CENY ANTONÍNA DVOŘÁKA  
(dále jen „Statut“) 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Tento Statut stanovuje pravidla pro udělení Ceny Antonína Dvořáka (dále jen „Cena“), podmínky 
nominace kandidátů na ocenění a způsob rozhodování o držiteli Ceny. 

Vyhlašovatelem a pořadatelem Ceny je Akademie klasické hudby, z. ú., se sídlem Malostranské náměstí 
37/23, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00 (dále jen „Pořadatel“). 

Posláním Ceny je ocenění osobností, uměleckých kolektivů, institucí a organizací, které svým 
celoživotním dílem, dlouhodobou systematickou uměleckou, hudebně vědeckou a organizační činností, 
nebo mimořádným uměleckým počinem velmi výrazně přispěly k popularizaci české klasické hudby 
v České republice i v zahraničí. 

ČASOVÝ PRŮBĚH 

Termín vyhlášení Ceny stanovuje každý rok Pořadatel, zpravidla na květen daného roku. Zahájení 
nominací bude oznámeno tiskovou zprávou zveřejněnou na stránkách Pořadatele.  

Rozhodnutí o držiteli Ceny bude oznámeno na tiskové konferenci nebo tiskovou zprávou zveřejněnou na 
stránkách Pořadatele. Oznámení jména držitele Ceny bude předcházet jednání Rady akademiků, o jehož 
termínu rozhodne Pořadatel.  

Pořadatel taktéž rozhodne o způsobu a termínu předání Ceny. 

KANDIDÁT CENY ANTONÍNA DVOŘÁKA 

Na Cenu může být nominována jakákoliv osobnost, umělecký kolektiv, instituce a organizace kulturního, 
společenského či ekonomického života, která: 

 velmi výrazně přispěla k propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice 
i v zahraničí, celoživotním přínosem, dlouhodobou systematickou uměleckou, hudebně 
vědeckou a organizační činností, nebo mimořádným uměleckým počinem, 

 je stále aktivní v oblasti kulturního, společenského či ekonomického života a 

 je trestně bezúhonná. 

Pro nominace kandidátů neplatí žádné věkové, národnostní ani teritoriální omezení. 

RADA AKADEMIKŮ 

Nominované kandidáty na Cenu posuzuje Rada akademiků, která je jmenována pořadatelem. Při výběru 
akademiků je brán zřetel na bezúhonnost a profesionalitu jejích členů a zároveň postavení v uměleckém 
světě. 

Jednání Rady akademiků je možno se zúčastnit formou fyzické přítomnosti na zasedání Rady 
akademiků, nebo korespondenčním způsobem ve formě dopisu nebo e-mailu obsahujícím vyjádření 
člena Rady k otázkám, o kterých se má hlasovat, nebo které mají být projednány na zasedání. Rada 
akademiků je usnášení schopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina jejích členů. 
Korespondenční hlasy jsou rovny hlasům členů Rady akademiků fyzicky přítomných jejímu jednání. 



 

Rada akademiků rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou hlasů účastných jejímu jednání ve smyslu 
předchozího odstavce. 

Zpracování vstupních nominací, hodnocení nominovaných kandidátů a jejich umístění je plně 
v pravomoci Rady akademiků a Pořadatele. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí Rady akademiků 
a Pořadatele není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou. 

NOMINACE A HODNOCENÍ KANDIDÁTŮ 

Výběr a hodnocení kandidátů Ceny probíhá v několika fázích. 

Nominační fáze 

Nominační fáze probíhá v termínu stanoveném pořadatelem. 

Příjem nominací veřejnosti probíhá výhradně online prostřednictvím nominačního formuláře. Řádně 
vyplněný nominační formulář, který bude umístěn na internetových stránkách 
www.akademieklasickehudby.cz, je nutné odeslat nejpozději v termínu stanoveném Pořadatelem 
prostřednictvím internetových stránek Pořadatele. 

Nominaci kandidáta na Cenu může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. U fyzické osoby je 
nutné, aby dosáhla k datu podání nominace své plnoletosti. 

Jednání Rady akademiků 

Zasedání Rady akademiků se koná v termínu určeném vyhlašovatelem. 

Úkolem Rady akademiků je detailně posoudit význam a přínos jednotlivých nominovaných kandidátů 
a zvolit nositele Ceny pro daný ročník tak, jak určuje tento Statut. 

CENA 

Držitel Ceny získá originální skleněnou plastiku vyrobenou podle návrhu akademického sochaře Jiřího 
Pelcla ve sklářské dílně společnosti Moser, ev. další ceny či dary. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Veškerou korespondenci a komunikaci směřujte na adresu Pořadatele. 

Korespondenční adresa pořadatele: 
Akademie klasické hudby, z. ú. 
Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00 

Ostatní kontaktní údaje:  
tel.: +420 257 532 243 
e-mail: info@akademieklasickehudby.cz 
internetová stránka Pořadatele: www.akademieklasickehudby.cz  
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SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Cenu není možné udělit in memoriam. 

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené budou řešeny s konečnou platností Pořadatelem. 

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby bylo zachováno a naplněno poslání ceny a postupovat v souladu 
s dobrými mravy. 

Pořadatel je oprávněn i po vyhlášení Ceny tento Statut dle aktuálních potřeb vhodným způsobem doplnit 
či modifikovat. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statutu na 
internetových stránkách Pořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dary poskytované držiteli Ceny. 

Pořadatel si vyhrazuje právo Cenu před jejím začátkem či v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez 
náhrady. Na účast a ocenění není právní nárok. 

V Praze dne 1. 5. 2019 

 

 

Robert Kolář 
ředitel 

Akademie klasické hudby, z. ú. 


