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Směrnice Akademické rady AV ČR 

 
Věc: Statut ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, ex-

perimentálního vývoje a inovací  

 
Č. j. KAV-203/07-SPO/2011            Vyřizuje: Správní odbor KAV  
ze dne 14. října 2011 tel.: 221 403 261 
 e-mail: spod@kav.cas.cz 

 
 

Akademická rada AV ČR na svém  34. zasedání dne 11. října 2011 schváli-
la tento Statut ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, expe-
rimentálního vývoje a inovací. 

 
 
 

Část I 

Úvodní ustanovení 

Článek 1 

 (1) Akademie věd ČR (dále jen „AV ČR“) vydává tento Statut ceny předsedy 
AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
podle článků II a IV Přílohy usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2011 
č. 325 o změně Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsled-
ků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace 
či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

 (2) Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací (dále jen „Cena“) se uděluje jedenkrát za rok fyzické 
osobě, která je výzkumným pracovníkem, za životní dílo v oblasti rozvoje výzku-
mu, experimentálního vývoje a inovací včetně jeho propagace či popularizace. 
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(3) V jednom kalendářním roce lze udělit maximálně tři Ceny s tím, že jed-
notlivé ceny nepřesáhnou výši 200 000 Kč a souhrn finančních prostředků vypla-
cených v kalendářním roce nepřesáhne 500 000 Kč. O počtu udělených Cen a 
jejich výši rozhoduje předseda AV ČR na návrh odborné poroty (dále jen „Porota“) 
a po projednání v Akademické radě AV ČR. 

 (4) Na udělení Ceny není právní nárok, ani se neuděluje in memoriam. 

 (5) Náklady spojené s udělením Ceny hradí AV ČR ze své rozpočtové kapi-
toly, a to z institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace. 

 

Článek 2  

 (1) Návrhy na udělení Ceny jsou oprávněni předkládat ředitelé pracovišť AV 
ČR po projednání v radách pracovišť, Vědecká rada AV ČR a Rada pro populari-
zaci vědy AV ČR. 

 (2) Návrhy na udělení Ceny musí obsahovat náležitosti uvedené 
v návrhovém listu, jehož vzor je přiložen k tomuto statutu. 

 (3) Lhůta pro předložení návrhů na udělení Ceny končí 30. května kalen-
dářního roku. 

 (4) Návrhy na udělení Ceny se zasílají písemně na adresu Kanceláře AV 
ČR – správní odbor, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20 a elektronicky na adresu: 
spod@kav.cas.cz. 

 

Článek 3 

 (1) Návrhy na udělení Ceny posuzuje Porota podle jednacího řádu uvede-
ného v části II.  

(2) Porota je poradním orgánem předsedy AV ČR. Předsedu Poroty jmenu-
je předseda AV ČR z členů Akademické rady AV ČR a dalšími členy jsou místo-
předsedové AV ČR, předseda a místopředsedové Vědecké rady AV ČR pro vědní 
oblasti. 

(3) Členství v Porotě je čestné a nezastupitelné. 

 

Článek 4 

 (1) Cenu uděluje předseda AV ČR na návrh odborné poroty a po doporuče-
ní Akademické rady AV ČR. 

 (2) Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení 
oceněného, název Ceny, datum jejího udělení a podpis předsedy AV ČR. 

 (3) Předseda AV ČR předává Cenu slavnostním způsobem zpravidla u pří-
ležitosti Světového dne rozvoje informací (24. října).   

(4) Udělení Ceny se zveřejňuje v Akademickém bulletinu, na internetových 
stránkách AV ČR na adrese: www.avcr.cz a ve výroční zprávě o činnosti Akade-
mie věd ČR za příslušný kalendářní rok. 

 

mailto:spod@kav.cas.cz
http://www.avcr.cz/
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Část II 

Jednací řád Poroty 

Článek 5 

 (1) Porota se schází k zasedání podle potřeby. Zasedání svolává, program 
navrhuje a jednání řídí její předseda nebo jím pověřený člen Poroty.  

 (2) Porota projednává pouze návrhy, které obsahují všechny náležitosti sta-
novené statutem Ceny.  

 (3) Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejích 
členů.  

 (4) Porota se usnáší na návrhu na udělení Ceny nadpoloviční většinou hla-
sů přítomných. 

 (5) Komise posuzuje předložené návrhy a doporučuje předsedovi AV ČR, 
kolik Cen má být uděleno, v jaké finanční výši a komu. Porota si může vyžádat pro 
posouzení návrhů odborné posudky a stanoviska. 

 (6) Z jednání Poroty se pořizuje protokol. V protokolu je uveden seznam 
fyzických osob navržených na udělení Ceny a doporučení poroty k předloženým 
návrhům. 

 (7) Organizační a administrativní práce spojené s činností Poroty zabezpe-
čuje správní odbor Kanceláře AV ČR. 

 

Část III 

Závěrečná ustanovení 

Článek 6 

 (1) Statut Ceny a jednací řád Poroty jsou zveřejněny na internetových 
stránkách AV ČR na adrese: www.avcr.cz. 

 (2) Statut Ceny AV ČR a jednací řád Poroty nabývají účinnosti dnem 1. led-
na 2012. 

 

 

Příloha: vzor návrhového listu 

 

 

                            prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 
       předseda AV ČR 

http://www.avcr.cz/


 

 
 

Příloha 
 

 
VZOR NÁVRHOVÉHO LISTU NA UDĚLENÍ CENY AKADEMIE VĚD ČR 

ZA PROPAGACI A POPULARIZACI  
 
 

1. Navrhovatel:  
 
 
 
 

2. Údaje o navrženém kandidátu na ocenění: 
 

(jméno, příjmení, tituly, vědecké a pedagogické hodnosti (tituly), rok naroze-
ní, pracovní zařazení a adresa pracoviště, kontaktní adresa, telefon, e-mail) 
 
 
 
 
 

3. Stručná charakteristika díla navrhovaného kandidáta v oblasti rozvoje vý-
zkumu, experimentálního vývoje a inovací včetně jeho propagace či popula-
rizace (uvést též v angličtině) 

 
 
 
 
 
 

4. Návrh výše finančního ocenění: 
 
 
 
 

5. Stanovisko rady pracoviště AV ČR v případě, že navrhovatel je ředitel praco-
viště AV ČR: 

 
 
 
 
 
 
 Datum a podpis: 

(ředitele pracoviště AV ČR nebo před-
sedy Vědecké rady AV ČR nebo před-
sedy Rady pro popularizaci vědy AV 
ČR) 


