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Příloha č. 3 k PMV č. 44/2015 

 
 

PODMÍNKY A POSTUP  
při udělování Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti 

bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
 

Čl. 1  
Základní ustanovení  

 
 (1) Cena ministra je oceněním fyzických osob za mimořádné výsledky ve 
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle § 3 zákona č. 130/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.  
  
 (2) Cena ministra se uděluje na základě nařízení vlády č. 71/2013 Sb.  
a usnesení vlády č. 1233 ze dne 29. září 2009, ve znění pozdějších usnesení vlády.  
  
 (3) Cena ministra je udělována nejvýše jedenkrát ročně vždy jedné fyzické 
osobě nebo jednomu řešitelskému týmu. Podmínkou je, aby výsledky, kterých fyzická 
osoba nebo řešitelský tým dosáhly, byly financovány na základě účelové nebo 
institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem vnitra.  
  
 (4) Cena ministra nemusí být v daném kalendářním roce udělena.  
  
 (5) Na udělení Ceny ministra není právní nárok.  
  

Čl. 2  
Forma a výše ocenění  

 
 (1) Cena ministra má formu finančního ocenění ve výši až 500 000,- Kč.  
  
 (2) Konkrétní výši ocenění v daném roce stanoví ministr vnitra na návrh 
komise.  
  
 (3) Náklady spojené s udělením Ceny ministra hradí Ministerstvo vnitra ze své 
rozpočtové kapitoly.  
  

Čl. 3  
Způsob, náležitosti a termín podávání návrhů  

 
 (1) Návrh na udělení Ceny ministra (dále jen "návrh") může podat libovolná 
fyzická osoba, právnická osoba nebo ústřední správní úřady. Počet návrhů od 
jednoho subjektu není omezen.  
  
 (2) Návrh se podává formou Návrhového listu na udělení Ceny ministra vnitra 
za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra. K němu 
je třeba přiložit profesní životopis navrhované fyzické osoby nebo profesní životopisy 
všech členů navrhovaného řešitelského týmu.  
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 (3) Každý návrh je třeba zaslat prostřednictvím datové schránky, případně  
v listinné podobě na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu  
a policejního vzdělávání, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 a zároveň elektronicky na 
adresu obv@mvcr.cz.  
  
 (4) Lhůta pro předložení návrhů činí 30 dní, a to ode dne vyhlášení výzvy  
k podávání návrhů na internetových stránkách Ministerstva vnitra.  
  
 (5) Organizační a administrativní práce spojené s udělením Ceny ministra 
zabezpečuje věcně příslušný odbor.  
  
 (6) Věcně příslušný odbor zejména  
  
a) kontroluje, zda doručené návrhy obsahují všechny požadované náležitosti;  
  
b) vede přehled o podaných návrzích;  
  
c) připravuje podklady pro jednání komise o návrzích;  
  
d) vede přehled o udělených Cenách ministra;  
  
e) zajišťuje činnosti v souladu s čl. 5 a 6 této přílohy;  
  
f) organizačně zajišťuje slavnostní udělení Ceny ministra;  
  
g) v souvislosti s udělením Ceny ministra poskytuje odboru tisku a public relations 
podklady pro tiskové zprávy a další materiály pro komunikaci s médii;  
  
h) zabezpečuje zveřejnění udělení Ceny ministra na internetových stránkách 
Ministerstva vnitra (včetně přesného termínu udělení).  
  

Čl. 4  
Posouzení a hodnocení návrhů  

 
 (1) Komise posoudí doručené návrhy a ty, které splní základní podmínky 
uvedené v čl. 1 odst. 3 této přílohy a formální náležitosti uvedené v čl. 3 této přílohy, 
hodnotí podle následujících kritérií:  
  
a) význam výsledků, kterých navrhovaná osoba nebo navrhovaný řešitelský tým 
dosáhly v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pro 
teorii a praxi;  
  
b) závažnost a aktuálnost problematiky, do níž spadá činnost navrhované osoby 
nebo navrhovaného řešitelského týmu, ve vztahu k prioritám Ministerstva vnitra.  
  
 (2) Při hodnocení návrhů komise rovněž přihlíží k vědeckému renomé 
navrhované osoby nebo navrhovaného řešitelského týmu v národním i mezinárodním 
měřítku.  
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Čl. 4a  
 
 Návrh na udělení Ceny ministra nesmí zahrnovat výsledky dosažené 
řešitelským týmem, jehož členem byl nebo je člen poradní komise nebo 
zaměstnanec věcně příslušného odboru Ministerstva vnitra. Bude-li takový návrh 
předložen, nebude komisí posuzován.  
  

Čl. 5  
Výběr laureáta  

 
 (1) Komise na základě vyhodnocení kritérií uvedených v čl. 4 této přílohy 
vytvoří doporučené pořadí návrhů a doporučené finanční ocenění pro laureáta Ceny 
ministra.  
  
 (2) Doporučené pořadí návrhů a doporučené finanční ocenění pro laureáta 
Ceny ministra předkládá věcně příslušný odbor ministru vnitra ke konečnému 
rozhodnutí.  
  
 (3) Laureáta Ceny ministra vybere a výši finančního ocenění schválí ministr 
vnitra.  
  

Čl. 6  
Udělení a předání Ceny ministra  

 
 (1) Cenu ministra předává laureátovi ministr vnitra.  
  
 (2) Udělení Ceny ministra se osvědčuje diplomem obsahujícím jméno  
a příjmení oceněného, název ceny, datum jejího udělení a dosažený výsledek, za 
který byla udělena. Diplom je opatřen státním znakem České republiky a podpisem 
ministra vnitra.  
  
 

Čl. 7  
Závěrečné ustanovení  

 
 Tato příloha představuje statut vydaný poskytovatelem ve smyslu článku IV 
odst. 1 přílohy k usnesení vlády č. 1233 ze dne 29. září 2009, ve znění usnesení 
vlády č. 325 ze dne 4. května 2011.  
   
 


