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ČESKÁ HLAVA 

Česká hlava společně s vládou ČR 
vyhlásily ceny pro rok 2013

již 12. ročník nejprestižnější soutěže  pro vědce, 
techniky a studenty vysokých škol Česká hlava 
byl vyhlášen v Praze. Soutěž vyhlašuje společnost 
Česká hlava ve spolupráci s Úřadem vlády Čr. Lau-
reátům cen v jednotlivých kategoriích bude předá-
no finanční ocenění v celkové výši téměř 2 miliony 
Kč. V letošním roce došlo k přejmenování kategorií  
a jsou vyhlášeny v následujícím znění:

Cena společnosti Kapsch
(bývalá cena Invence)

za významný vědecký počin, objev či vynález 

Národní cena vlády Česká hlava
za celoživotní přínos 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
(bývalá cena Industrie) 

za nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci

Cena ministra životního prostředí 
za výzkum či vývoj technologie chránící nebo  

zlepšující životní prostředí

Do soutěže může nominovat kandidáta jak instituce, tak i jednotlivci 
a to na základě podkladů, které vyžaduje statut. Národní cenu vlády 
Česká hlava uděluje laureátům vláda ČR  a to na základě svého usnese-
ní. V ostatních kategoriích rozhoduje odborná porota složená z vědců 
vysokých škol a akademie věd ČR.

Uzávěrka nominací je 30. června 2013! Více podrobností o statu-
tu a podmínkách nominace najdete na www.ceskahlava.cz.

Vyhlášení výsledků soutěže se tradičně odehrává na televizním gala-
večeru. Letos se bude konat dne 17. listopadu a bude mít několik novi-
nek. Jednak se po mnoha letech hostitelství Vysoké školy ekonomické 
stěhuje do prostor Majakovského sálu, Národního domu na Vinohra-
dech a jednak se mění celý realizační tým. A to od scénáristy, režiséra 
až po pojetí celého galavečera. V letošním ročníku se budou prolínat 
dvě dějové linky: tradiční předávání cen vítězům bude provázeno její-
mi dokumentárními medailonky a zároveň na galavečeru budou před-
staveny veřejnosti málo známé úspěchy českých vědců v zahraničí a to 
také formou medailonků.

Veřejnost se dozví o laureátech následující den 18. listopadu na tis-
kové konferenci. Vítězové budou následně tento den přijati představi-
tele Senátu PČR.

Cena Nadačního fondu Česká hlava
(bývalá cena Patria) 

pro českého občana, který se výrazně prosadil  
ve vědě v zahraničí

Cena Ministerstva školství,  
mládeže a tělovýchovy ČR
(bývalá cena Doctorandus)

za nejlepší práci studenta doktorského programu

Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
(bývalá cena Gaudeamus)

za nejlepší práci studenta  magisterského programu

V loňském roce předával Národní cenu vlády Česká hlava 
prof. Klenerovi ministr školství, mládeže a tělovýchovy  
prof. PhDr. Petr Fiala



ČESKÁ HLAVA Strana 2
informuje 1/2013

Laureáti Národních cen v Senátu
Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková přijala dne 3. 4. 2013 laure-
áty minulých ročníků Národní ceny České hlavy prof. doc. MUDr. Karla 
Smetanu, DrSc., prof. ing. Armina Delonga, DrSc., prof. RNDr. Jaroslava 
Kurzweila, DrSc., Dr.h.c., prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc., prof. 
RNDr. Jana Svobodu, DrSc., prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc., 
FESC. a prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc. Předala jim pamětní plakety 
Senátu PČR. 

Spolupráce České hlavy se Senátem má dlouhodobou tradici a zača-
la již za předsedy Senátu  Přemysla Sobotky. Nikdy nešlo o spolupráci 
pouze formální, ale ryze účelovou. Laureáti České hlavy jako elita české 
vědecké inteligence měli vždy možnost vyjádřit se k zákonným normám 
týkající se nejen vědeckého a školského systému. V této tradici pokračuje 
i nové vedení Senátu PČR.

Podepsáno memorandum mezi  
Českou hlavou a Hospodářským 

výborem sněmovny PČR
Vedení hospodářského výboru Sněmovny PČR podepsalo memorandum 
s Českou hlavou o spolupráci, které vytváří prostor pro úzkou komunikaci 
českých vědců se zákonodárci. Podle memoranda bude výkonný výbor se 
členy klubu Českých hlav konzultovat jednotlivé zákonné normy a spo-
lečenské problémy. Je to výrazný krok k tomu, aby dostaly zákonodárné 
sbory co nejvíce informací pro své rozhodování a aby mezi nimi nechyběl  
i pohled vědecké obce.

Místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková s bývalý-
mi laureáty Národní ceny Česká hlava při setkání v Senátu

GenerÁLnÍ PArTneŘi ProjeKTu: PArTneŘi ProjeKTu: mediÁLnÍ PArTneŘi ProjeKTu:

Česká hlava Promo s.r.o.
Hradešínská 5, 101 00 Praha 10
Tel: (+420) 222 361 033, 724 258 664
www.ceskahlava.cz, e-mail: kontakt@ceskahlava.cz

O laureátech rozhodne 
odborná porota ve složení 

  1.  prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. 
předsedkyně  
ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR 

  2.  prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.  
místopředseda 
zástupce ředitele Centra medievistických studií UK a AV ČR

3.  prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. 
    profesor a emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně

  4.  doc. Ing. Josef Průša, CSc.  
poradce rektorky Západočeské univerzity v Plzni 

  5.  doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.  
vedoucí katedry ARTS-managementu, Podnikohospodářská 
fakulta VŠE

  6.  prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.  
vedoucí vědecký pracovník Ústavu chemických procesů AV ČR

  7.  prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.  
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná  
a fyzikálně inženýrská.

  8.  prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.  
emeritní ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

  9.  doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.  
předseda Českého svazu vědeckotechnických společností

10.  prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc.  
vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie  
Jaroslava Heyrovského AV ČR

11.  prof. Ing. Ivan  Wilhelm, CSc.  
vládní zmocněnec pro evropský výzkum při MŠMT ČR

Laureáti Národní ceny Česká hlava při diskusi  
s místopředsedkyní Senátu PČR Alenou Gajdůškovou
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Preambule
1.  Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o. Hradešínská 977/5, Praha 10 jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, 

techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava, Vinohradská 100, Praha 3.
2. V rámci soutěže se udělují v šesti kategoriích tyto ceny:

1) Národní cena vlády Česká hlava
2) Cena společnosti Kapsch
3) Cena Nadačního fondu Česká hlava
4) Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
5) Cena Ministra životního prostředí
6) Cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
7) Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

3.  V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena s výjimkou Národní ceny 
vlády Česká hlava. Porota může rozhodnout o udělení mimořádné ceny. Porota může rozhodnout o přesunutí nominace do jiné kategorie.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací na pracovišti není nutný.

Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.

4. Žádná z cen se neuděluje in memoriam s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava.

5.  O udělení cen podle odst. 2 s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších 
členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, 
popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší 
o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se 
pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska 
pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

6. Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. června 2013.

 Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: Česká hlava Promo s.r.o. - Česká hlava Promo s.r.o., Hra-
dešínská 977/5, 101 00 Praha 10  nebo v elektronické podobě na adresu vaclav.marek@ceskahlava.cz  (posudky musí být podepsány – v elektro-
nické formě naskenovány).

7. Vyhlášené soutěžní kategorie: 

1. národní cena vlády Česká hlava
Článek I

Základní ustanovení
Vláda ČR na základě svého usnesení rozhodla udělit finanční ocenění mimořádným výsledkům výzkumu a vývoje, které lze udělit jedenkrát za rok za 
mimořádný výsledek dosažený v oblasti výzkumu a vývoje fyzické osobě, která tohoto výsledku dosáhla. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu 
a vývoje je udělováno jako Národní cena vlády Česká hlava a je spojeno s finančním oceněním.
1. O udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum a vývoj.
2.  Finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je poskytováno z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ve výši 

1 milion Kč.
3.  Předseda Rady pro výzkum a vývoj předkládá vládě návrh kandidáta ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje na základě doporučení 

Rady pro výzkum a vývoj.
4. Rada pro výzkum a vývoj postupuje při přípravě návrhu výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem. 
 

Článek II
Požadavky na kandidáta ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje 

Národní ceny vlády Česká hlava
1. Kandidát na udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje musí být státním občanem České republiky.
2. Přihláška o ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje musí obsahovat
    a) jméno a příjmení kandidáta,
    b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
d) životopis,
e) pracovní zařazení a adresu pracoviště,
f) u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
g)  doporučující posudek dvou výzkumných pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v 

době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2013
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2. Cena společnosti Kapsch 
1.  Cena se uděluje za objev či mimořádný počin, uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či 

technologických inovací s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi. 
2. Laureátem ceny Invence může být pouze občan ČR.
3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 300 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) datum narození,
c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
d) stručný životopis,
e) pracovní zařazení a adresu pracoviště,
f) popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
g) u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
h)  doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden 

z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.  

3. Cena nadačního fondu Česká hlava
1.  Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jenž působila v zahraničí a jejíž mimo-

řádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či v oblasti technologických inovací nebo jejíž odborné či manažerské kvality se 
úspěšně prosadily v zahraničí v posledních několika letech.

2. Laureát získá finanční odměnu ve výši 200 000 Kč.
3. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) datum narození,
c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
d) pracovní zařazení a adresu pracoviště,
e) stručný životopis,
f)  popis kandidátova objevu či mimořádného počinu s doložením jeho uplatnění v zahraničí nebo popis jeho pracovního či podnikatelského půso-

bení v zahraničí s uvedením průkazných referencí.

4. Cena ministerstva průmyslu a obchodu Čr
1.  Cena se uděluje tuzemské nebo zahraniční firmě, působící v ČR, která v uplynulých několika letech před datem uzávěrky přihlášek realizovala 

nejvýraznější novou technologii či výrobek na území ČR.

2. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
a) název přihlašované společnosti nebo firmy,
b) výpis z obchodního rejstříku,
c) kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,
d)  popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho 

výrobě ( např. počet vyrobených kusů, obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.) 
e) relevantní výsledky – praktické užití v praxi a prokazatelné doložení o kladných výsledcích uživatelskou institucí

5. Cena ministra životního prostředí
1.  Cena se uděluje fyzické, nebo právnické osobě za výzkum či vývoj nejvýraznější technologie,   nebo výrobku, který byl uskutečněn v posledních 

několika letech, a který má prokazatelně pozitivní vliv na životní prostředí.
2. Laureát získá finanční odměnu ve výši 200 000 Kč. Vybere-li odborná porota více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

3. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
v případě fyzické osoby:
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) datum narození,
c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
d) stručný životopis,
e) pracovní zařazení a adresu pracoviště

v případě právnické osoby:
a) název přihlašované společnosti nebo firmy,
b) výpis z obchodního rejstříku,
c) kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,

přihláška dále musí obsahovat:
d)  popis přihlašované technologie, nebo výrobku, jeho srovnání s dosavadními technologiemi či výrobky v ČR a ve světě, podrobný popis jedineč-

nosti přihlašovaného řešení, případně další relevantní údaje (patenty, průmyslové vzory atd.)
e) relevantní výsledky – doložení potenciálního využití technologie, či výrobku v praxi
h)  doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu přihlašované technologie či výrobku, z nichž alespoň jeden 

z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.
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6. Cena ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Čr
1.  Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu, který 

má českou státní příslušnost.
2.  Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát byl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorského studia 

nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
3. Laureátem ceny Doctorandus může být pouze občan ČR.
4. Laureát získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč.
5. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta,
b) datum narození,
c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
d) název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
e) popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
f) doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

7. Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny Čr
1.  Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost  

studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který má českou státní  příslušnost.
2.  Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut řádného studenta vysoké 

školy nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
3. Laureátem ceny Gaudeamus může být pouze občan ČR.
4. Laureát získá finanční odměnu ve výši 60 000 Kč.
5. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta,
b) datum narození,
c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
d) název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
e) popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
f) diplomovou práci v elektronické podobě na CD
g)  doporučující posudek vedoucího ústavu, katedry nebo projektu a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole  

či v organizaci, kde práce vznikla. 


