
 

PODMÍNKY A HARMONOGRAM UDĚLENÍ CENY ANTONÍNA DVOŘÁKA pro rok 2021 
(dále jen „Podmínky“) 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Tyto podmínky stanovují pravidla a časový harmonogram pro udělení Ceny Antonína Dvořáka (dále jen 
„Cena“) pro rok 2021, a to plně v souladu se Statutem Ceny Antonína Dvořáka. 

Cena bude udělena osobnosti, uměleckému kolektivu, instituci nebo organizaci, která svým celoživotním 
dílem, dlouhodobou systematickou uměleckou, hudebněvědeckou a organizační činností, nebo 
mimořádným uměleckým počinem v roce 2021 velmi výrazně přispěla k popularizaci české klasické 
hudby v České republice i v zahraničí. 

ČASOVÝ PRŮBĚH 

Termín vyhlášení Ceny pro rok 2021 je stanoven na 20. května 2021. Zahájení nominací bude oznámeno 
tiskovou zprávou zveřejněnou na stránkách Pořadatele.  

Rozhodnutí o držiteli Ceny bude oznámeno tiskovou zprávou zveřejněnou na stránkách Pořadatele. 
Oznámení jména držitele Ceny 2021 bude předcházet jednání Rady akademiků, které se bude konat buď 
formou online hlasování, nebo formou prezenčního jednání, a to v období od 16. do 30. 6. 2021 
s přihlédnutím k epidemiologickým opatřením. O způsobu jednání bude Pořadatel členy Rady akademiků 
informovat písemně prostřednictvím e-mailu v termínu, který bude předcházet samotnému jednání 
alespoň 10 pracovních dní.   

Předání Ceny proběhne na základě rozhodnutí Akademie klasické hudby s přihlédnutím k rozhodnutí 
Rady akademiků o osobě držitele Ceny Antonína Dvořáka za rok 2021 tak, aby bylo možno toto předání 
být realizováno osobně do rukou držitele při příležitosti, která odpovídá významu Ceny Antonína Dvořáka.  

NOMINACE A HODNOCENÍ KANDIDÁTŮ 

Výběr a hodnocení kandidátů Ceny probíhá v následujících fázích. 

Nominační fáze 

Nominační fáze probíhá od 20. 5. 2021 do 15. 6.  2021. 

Příjem nominací probíhá výhradně online prostřednictvím e mailu na adrese 
info@akademieklasickehudby.cz, který je nutný odeslat nejpozději do 15. 6. 2021.  

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 proběhne v období od 16. do 30. 6 2021, a to buď korespondenční formou, 
nebo prezenčním způsobem. O datu jednání Rady akademiků bude pořadatel informovat členy Rady 
akademiků alespoň 10 pracovních dní před samotným jednáním Rady. Rada posoudí význam a přínos 
jednotlivých nominovaných kandidátů a zvolí nositele Ceny 2021 tak, jak určuje Statut. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Veškerou korespondenci a komunikaci směřujte na adresu Pořadatele. 

Korespondenční adresa pořadatele: 
Akademie klasické hudby, z. ú. 
Maiselova 25/4, PSČ 110 00 

Ostatní kontaktní údaje:  
tel.: +420 775 876 303 
e-mail: info@akademieklasickehudby.cz 
internetová stránka Pořadatele: www.akademieklasickehudby.cz 

 

V Praze dne 12. 5. 2021 

 

 

Jan Simon v .r. 
intendant 

Akademie klasické hudby, z. ú. 
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