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Soutěžní řád soutěže Nejkrásnější české knihy 

roku 

 
 
I. 
 

Ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví (dále jen „Památník“) vyhlašují v 

souladu s nařízením vlády č. 5/2003 sb. neanonymní a veřejnou soutěž Nejkrásnější české 

knihy roku (dále jen „soutěž“) s cílem vymezit svým hodnocením kritéria, která činí z knihy 

dokonalý technický výrobek, funkční předmět a kulturní statek trvalé hodnoty. 

II. 
 

Cena za nejkrásnější českou knihu roku se uděluje v kategoriích 
 

a) odborná literatura, 
b) krásná literatura, 
c) literatura pro děti a mládež, 
d) učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky, 
e) knihy o výtvarném umění, 
f) katalogy, 
g) bibliofilie a autorské knihy. 

 

III. 
 

V soutěži se hodnotí koncepčně původní neperiodické publikace (dále též „knihy“) vydané 

vydavateli v České republice od 1. ledna do 31. prosince roku předcházejícího a 

vyrobené      v České republice; koncepčně původní neperiodickou publikací se přitom 

rozumí neperiodická publikace, která nebyla dosud v této polygrafické a výtvarné 

podobě kdekoliv vydána. Do soutěže nebudou přijaty knižní unikáty; jimi se rozumí knihy 

vydané v tak malém počtu výtisků, že by nebylo možné prezentovat je na odpovídající 

úrovni v České republice a v zahraničí. 

IV. 
 

Přihláška do veřejné soutěže se podává vyhlašovatelům elektronicky na webu Památníku, a 

to pro každou knihu zvlášť. Obsahuje: 
 

a) název knihy, 
 

b) jméno a příjmení autora knihy, 
 

c) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a kontaktní adresu vydavatele, je-li fyzickou 
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osobou, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a kontaktní adresu vydavatele, 

je-li právnickou osobou, 
 

d) jméno a příjmení autora grafické úpravy knihy, 
 

e) jméno a příjmení autora ilustrací v knize použitých, 
 

f) jméno a příjmení autora fotografií v knize použitých, 
 

g) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a kontaktní adresu navrhovatele, je-li fyzickou 

osobou, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a kontaktní adresu navrhovatele, je-li 

právnickou osobou, 

h) ISBN neperiodické publikace, pokud bylo přiděleno, 
 

i) označení soutěžní kategorie, 
 

j) údaje o nákladu, rozsahu, formátu, prodejní ceně, písmu, předtiskové přípravě, 

polygrafickém zpracování a vazbě, 

k) údaje o osobě, která knihu vyrobila (tiskárna), a to u právnické osoby obchodní firmu 

nebo název a sídlo, u fyzické osoby jméno, příjmení a místo trvalého pobytu. 

 
 

K přihlášce je dále třeba doložit: 
 

a) jeden výtisk knihy – musí být doručen do sídla Památníku (Strahovské nádvoří 1, Praha 

1 – Hradčany) nejpozději do 2 dnů ode dne uzávěrky podávání přihlášek, v případě zaslání 

poštou rozhoduje poštovní razítko. 

b) potvrzení o zaplacení soutěžního poplatku ve výši 500 Kč za každou odevzdanou 
přihlášku v případě, že není požadován daňový doklad 

– do pěti pracovních dnů od podání elektronické přihlášky (e-mail s potvrzením o zaplacení 

je třeba zaslat tajemníkovi soutěže). 

 

 
Přihlášky neobsahující tyto náležitosti budou ze soutěže vyřazeny. Nezměněné vydání 

knihy může být posuzováno pouze jednou. 

V. 
 

Hodnocení knih probíhá v rámci soutěže ve dvou kolech. V prvém kole se hodnotí kvalita 

polygrafického zpracování všech knih přihlášených do soutěže. Knihy, které postoupí do 

druhého kola soutěže, se hodnotí komplexně, tj. z hlediska dosaženého stupně kvality, 
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polygrafického zpracování a z hlediska výtvarné úrovně. Zhodnocení oceněných publikací 

provede porota písemně. 

VI. 
 

Soutěž řídí direktorium, které   tvoří   čtyři   pověření   zástupci vyhlašovatelů, po dvou z 

Památníku národního písemnictví a z Ministerstva kultury. Úlohou direktoria je 

každoročně vyhlásit soutěž, řídit její přípravu, jmenovat a odvolávat tajemníka soutěže, 

navrhovat ministru kultury členy poroty a zveřejnit výsledky soutěže. 

VII. 
 

Knihy zaslané do soutěže hodnotí odborná porota jmenovaná ministrem. V čele poroty je 

předseda, volený člen poroty. Porota je povinna se při práci řídit ustanovením soutěžního     

a jednacího řádu soutěže. 

VIII. 
 

Porota hodnotí pouze knihy, které byly doručeny ke dni vyhlášenému jako termín 

ukončení příjmu přihlášek do soutěže. Porota může navrhnout v každé soutěžní kategorii 

udělení jednoho nebo více čestných uznání. 

IX. 
 

Porota rozhodne o pořadí knih na 1.–3. místě v každé ze sedmi soutěžních kategorií, 

eventuálně rozhodne o neobsazení některého z míst. Za jednu knihu se považuje i 

vícesvazkové dílo. Umístění je nedělitelné. 

X. 

 

1. Vydavatel knihy, která se umístí v některé ze sedmi soutěžních kategorií na prvním 

místě, obdrží cenu Ministerstva kultury za nejkrásnější českou knihu roku. Cena je 

nedělitelná a tvoří ji diplom a peněžní ocenění ve výši 50 000 Kč. 

2. Vydavatel knihy, která se umístí na druhém a třetím místě, a vydavatel knihy, které bylo 

uděleno čestné uznání, obdrží diplom. 

XI. 
 

Soubor nejkrásnějších českých knih roku je určen pro prezentaci v České republice 

i v zahraničí. 

 
 

mailto:post@pamatnik-np.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/


                                                                                                     

 
  

PAMÁTNÍK  NÁRODNÍHO  PÍSEMNICTVÍ 
 

Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří  1/132, 118 38 Praha1, tel.: +420 220 516 695 
Bankovní spojení: ČNB Praha, 10437011/0710, IČ  00023311 

e-mail: post@pamatnik-np.cz     www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz  
 

 

XII. 
 

1. Výtvarná komise poroty může navrhnout ve zvláštní kategorii soutěže pro žáky a 

studenty výtvarných a polygrafických škol nejlepší studijní práci k udělení Ceny Arna 

Sáňky. Tuto cenu 

uděluje Památník a je nedělitelná. Práce oceněná touto cenou může být prezentována 

v České republice i v zahraničí. 
 

2. Výtvarná komise poroty může navrhnout ve zvláštní kategorii soutěže udělení ceny pro 

mladé úpravce knih. Tuto cenu uděluje Památník ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým 

museem v Praze, je nedělitelná a může být udělena úpravci knih, který v roce udělení této 

ceny nepřesáhne věk 30 let. Práce oceněná touto cenou může být prezentována v České 

republice i v zahraničí. 

XIII. 
 

Technická komise poroty navrhne i knihy, vykazující ze všech knih přihlášených do soutěže 

nejvyšší stupeň kvality polygrafického zpracování k udělení nejvýše tří cen za vynikající 

polygrafické zpracování. Ceny uděluje Svaz polygrafických podnikatelů. Oceněné práce 

jsou rovněž určeny k prezentaci v České republice i v zahraničí. 

XIV. 
 

Zástupci Unie grafického designu mohou navrhnout z přihlášených publikací knihu k 

udělení ceny za grafické zpracování. Cenu uděluje Unie grafického designu a oceněná 

práce je rovněž určena k prezentaci v České republice i v zahraničí. 

XV. 
 

Zástupci Sdružení českých umělců grafiků Hollar mohou navrhnout z přihlášených 

publikací knihu k udělení ceny za vynikající ilustrační doprovod. Cenu uděluje SČUG Hollar 

a oceněná práce je rovněž určena k prezentaci v České republice i v zahraničí. 

XVI. 
 

Zástupci Spolku českých bibliofilů mohou navrhnout k ocenění bibliofilii či experimentální 

publikaci z oblasti knižní grafiky k udělení Ceny Vojtěcha Preissiga. Cenu uděluje Spolek 

českých bibliofilů a oceněné práce jsou rovněž určeny k prezentaci v České republice 

i v zahraničí. 
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XVII. 
 

Oceněné knihy jsou uchovávány: 
 

a) ve třech souborech v Památníku, 
 

b) v jednom souboru na Ministerstvu kultury, 
 

přičemž tyto soubory jsou určeny zejména pro archivní účely, pro prezentaci na 
výstavách 

v České republice i v zahraničí a pro soutěž Nejkrásnější knihy z celého světa. Další tři 
výtisky 

 

každé oceněné knihy nad rámec přihlášky si vyžádá tajemník soutěže od vydavatelů. 

Vydavatel má povinnost odevzdat tyto tři výtisky do čtrnácti od chvíle, kdy obdrží 

informaci o tom, že byl jím přihlášený titul oceněn. Neoceněné knihy se na vyžádání 

vracejí. 

 

XVIII. 
 

1. Organizační, administrativní, propagační a technické práce při přípravě, uspořádání a 

vyhodnocení soutěže zajišťuje Památník. 

2. V rámci Ministerstva kultury řídí soutěž direktorium, které má čtyři členy jmenované 

ministrem kultury na dobu neurčitou. Tvoří jej vedoucí oddělení literatury a knihoven 

odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury, pověřený zaměstnanec tohoto 

útvaru Ministerstva kultury, ředitel Památníku a pověřený zaměstnanec Památníku. 

XIX. 
 

Tajemník soutěže zajišťuje vypracování zápisů z jednání poroty, jejichž součástí je písemné 

zhodnocení oceněných publikací a písemné zdůvodnění návrhů na udělení cen, a 

závěrečné zprávy, včetně organizace průběhu zasedání poroty. Tajemník není členem 

poroty. 

XX. 
 

Finanční náklady spojené s pořádáním soutěže hradí vyhlašovatelé. 
 

XXI. 
 

Vyhlašovatelé soutěže jsou povinni vydat k soutěži katalog a uspořádat výstavu oceněných 
knih. 
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