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Úplné znění Statutu Ceny a Jednacího řádu Komise pro udělování Ceny po 

zapracování změny č. j. : MŠMT-16556/2013-1 ze dne 28. června 2013 

 

Statut 

Ceny ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vydává  podle  nařízení  vlády č.   71/2013 Sb., 

o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen 

„nařízení vlády“)   Statut    Ceny ministra/ministryně    školství,    mládeže    a    tělovýchovy 

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Statut“). 
 

Článek 1 

 

1. Oceněním fyzických osob za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním 

vývoji a inovacích podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů  (dále  jen  zákon  o  podpoře    výzkumu   a   vývoje), 

ve  znění  pozdějších   předpisů,  a v souladu s nařízením vlády, zejména §1 odst. 1 

písm. b) a odst. 3 je udělení Ceny ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen 

„Cena“).  

 

2. Cenu je možné  udělit za  mimořádné výsledky  výzkumu,  experimentálního  vývoje  

a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních 

výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), od jejichž uplatnění 

neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.  

 

3. O udělení Ceny  rozhoduje  a   Cenu  uděluje   ministr/ministryně   školství,   mládeže 

a tělovýchovy (dále jen „ministr“). Cena je udělována občanům České republiky.  

 

4. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000 

Kč. O počtu udělených Cen a jejich výši rozhoduje na návrh Komise pro udělování 

Ceny ministr. Jedné fyzické osobě lze udělit Cenu jedenkrát za rok. 

 

5. Výzvu pro předkládání návrhů na udělení Ceny (dále jen „návrh“) zveřejní  

ministerstvo  nejpozději do 31. července kalendářního   roku, v   němž   má   být   

Cena  udělena, na internetové adrese ministerstva. Lhůta pro předložení návrhu na 

udělení Ceny končí 30. září téhož kalendářního roku. 

 

6. Návrh s náležitostmi stanovenými v článku 2 předkládá statutární orgán nebo osoba 

oprávněná jednat za příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

poskytnuté ministerstvem. Při výběru fyzických osob navrhovaných na udělení Ceny 

posuzuje ministerstvo zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, případně aplikací těchto výsledků,  pro Českou 

republiku a mezinárodní význam dosažených výsledků. 
 

7. Na udělení Ceny není právní nárok a Cena se neuděluje in memoriam. 
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Článek 2 

 

1. Náležitosti návrhu:  

 

a) mimořádné výsledky ve výzkumu,   experimentálním   vývoji a   inovacích s    odkazem 

na identifikační kódy aktivity, v rámci které jich bylo dosaženo,  v Informačním 

systému výzkumu, vývoje a inovací  (záznamy v RIV) a s   doložením   ohlasu   alespoň 

jednoho mimořádného výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a  inovací   fyzické 

osoby navrhované na udělení Ceny (český a světový odborný tisk, prezentace 

výsledků), 

 

b) zdůvodnění návrhu, 

 

c)  doporučující   posudek   dvou   nezávislých    odborných    vědeckých   a    výzkumných 

pracovníků    o   významu a   přínosu dosažených mimořádných výsledků ve   výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích pro  Českou    republiku   a   mezinárodní    význam 

mimořádných výsledků, přičemž alespoň jeden z nich  nesmí   být   v   době   předložení 

návrhu pracovníkem stejné právnické osoby jako fyzická osoba navrhovaná na udělení 

Ceny,  

 

d) jméno a příjmení fyzické osoby navrhované na udělení Ceny, 

 

e) datum narození, životopis fyzické osoby navrhované na udělení Ceny, 

 

f) adresa bydliště, telefon nebo e-mail fyzické osoby navrhované na udělení Ceny, 

 

g) pracovní zařazení a adresa pracoviště fyzické osoby navrhované na udělení Ceny 

 

h) návrh sdělení pro tisk v rozsahu 15 řádků. 

 

2. Návrh se předkládá ve dvou vyhotoveních. 

 

Článek 3 

 

1. Ministerstvo ustaví Komisi pro udělování Ceny (dále jen „Komise“), která je jeho 

poradním orgánem pro posuzování návrhů na udělení Ceny podle § 3 odst. 2 nařízení 

vlády. Jednání Komise se řídí Jednacím řádem, který vydá ministerstvo. 

 

2. Komise má 9 členů a skládá  se  z  předsedy,  kterým  je  náměstek  ministra pro  

vysoké školství a výzkum, tajemníka, kterým je ředitel odboru financování  výzkumu 

a vysokých škol, a sedmi dalších členů. Členy jmenuje a odvolává ministr na návrh 

náměstka   ministra   pro   výzkum   a   vysoké školství.   Členství  v Komisi je  čestné 

a nezastupitelné. Funkční období člena komise, s výjimkou předsedy a tajemníka, jsou 

čtyři roky. Člen Komise má nárok na úhradu cestovních náhrad ve výši stanovené 

zvláštním předpisem. 

 

3. Organizační   a   administrativní    práce   spojené s činností Komise zabezpečuje  její 

sekretariát. Funkci sekretariátu Komise vykonává sekretariát odboru financování 

výzkumu a vysokých škol. 
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4. Sekretariát komise zejména:  

 

a) kontroluje, zda doručené návrhy obsahují všechny náležitosti podle článku 2, 

 

b) vede přehled o podaných návrzích a udělených Cenách, 
 

c) zajišťuje   zveřejnění   výzvy podle   článku 1   bodu   5   a   zveřejnění   udělené  Ceny 

na internetové adrese ministerstva, 
 

d) připravuje podklady pro jednání Komise, 
 

e) poskytuje tiskovému odboru ministerstva podklady pro tisk. 

 

5. O přijatých návrzích zpracuje sekretariát Komise protokol. V protokolu uvede seznam 

fyzických osob navržených na udělení Ceny a informace o dalších náležitostech 

návrhu podle článku 2.  

 

6. Komise posuzuje předložené návrhy a doporučuje ministrovi kolik Cen má být 

uděleno, v jaké výši a komu. Pro posouzení návrhů podle § 3 odst. 2   nařízení  vlády 

si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska. 
 

7. Finanční náklady spojené s činností Komise hradí ministerstvo. 

 

Článek 4 

 

1. Cenu oceněné osobě předává ministr slavnostním způsobem. 

 

2. Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení oceněné 

osoby, název Ceny a datum jejího udělení. Diplom je opatřen státním znakem České 

republiky a podpisem ministra.  

 

3. Náklady spojené s udělením Ceny hradí ministerstvo. 

 

Článek 5  

 

Přechodné ustanovení 

 

Pro předkládání návrhů na udělení Ceny za rok 2009 stanoví ministerstvo termíny podle 

článku 1 bodů 3 a 5 současně s vydáním Statutu na internetové adrese ministerstva. 

 

Článek 6 

 

Tento Statut nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

 

V Praze dne  28. června 2013           

 

                prof. PhDr. Petr Fiala, PhD. LL.M  

          ministr školství, mládeže a tělovýchovy, v. r. 
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Jednací řád 

Komise pro udělování Ceny ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

 
Ministerstvo   školství,   mládeže   a   tělovýchovy   podle   nařízení   vlády    č. 71/2013  Sb., 

o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a podle 

článku 3 bodu   1    Statutu   Ceny    ministra/ministryně    školství,   mládeže   a  tělovýchovy 

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vydává Jednací řád 

Komise pro udělování Ceny ministra/ministryně školství, mládeže a za mimořádné výsledky 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

 

Článek 1 

 

1. Jednací  řád  Komise pro  udělování   Ceny     ministra/ministryně   školství,  mládeže 

a tělovýchovy České republiky za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací (dále jen „Komise“) stanoví způsob a organizaci práce tohoto 

poradního orgánu a upravuje jednání Komise. 

 

Článek 2 

 

1. Jednání Komise svolává elektronickou poštou na návrh předsedy tajemník Komise 

nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednání. 

 

2. Podklady potřebné pro jednání Komise připravuje sekretariát Komise a zasílá členům 

Komise elektronickou poštou nejpozději 5 pracovních dní před termínem jednání. 

 

3. Jednání Komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti člen Komise, pověřený 

předsedou jeho zastupováním. 

 

4. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů.  

 

4. Usnesení Komise přijímá hlasováním. Usnesení je schváleno, hlasuje-li pro něj 

nadpoloviční většina přítomných členů Komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas člena Komise, který jednání řídí. 

 

6. Z jednání Komise se pořizuje písemný zápis, který schvaluje a podepisuje člen 

Komise, který jednání řídil. 

 

Článek 3 

 

1. Komise usnesením schvaluje doporučení ministrovi/ministryni kolik Cen 

ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za mimořádné 

výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Cena“) má být 

uděleno, v jaké výši a komu. 

 

2. Na základě  doporučení  Komise   předkládá   její   předseda   návrh    fyzických   osob 

na udělení Ceny a její výše ministrovi/ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Článek 4 

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

 

V Praze dne 28. června 2013 

 

 

       prof. PhDr. Petr Fiala, PhD. LL.M  

           ministr školství, mládeže a tělovýchovy, v. r.  

 
 


