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Č. j.: MSMT-14638/2015-1

STATUT
Ceny Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“) ve smyslu ustanovení
§ 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 (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 2 nařízení
vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, vydává tento Statut:

Čl. 1. Obecná ustanovení
(1) Cena Františka Běhounka (dále jen „Cena“) je vyhlašována a udělována na počest významného
českého fyzika, akademika a spisovatele prof. Františka Běhounka (28. října 1898 Praha –
1. ledna 1973 Karlovy Vary).
(2) Cena se uděluje 1x ročně. Může být udělena výzkumnému pracovníkovi nebo výzkumné
pracovnici, kteří
a) působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo
v akademické sféře,
b) vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České
republice (bez ohledu na způsob financování této instituce), a
c) během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce
v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci
svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném
prostoru.
(3) Cenu uděluje ministryně/ministr školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministryně“) na
základě návrhu odborné návrhové komise, kterou k tomu účelu ustanovuje (dále jen „Komise“).
Cena se neuděluje ´in memoriam´. Na udělení Ceny není právní nárok. Cenu nelze opakovaně
udělit stejné osobě. Pokud to Komise doporučí, Cenu lze udělit ex aequo, tj. rozdělit mezi více
kandidátů; v takovém případě se přiměřeně rozděluje i s Cenou spojená finanční odměna.
(4) Cena má podobu diplomu opatřeného podpisem Ministryně a je s ní spojena finanční odměna ve
výši 250.000,- Kč. Odměna je poskytována z rozpočtové kapitoly Ministerstva, ze zdrojů
institucionální podpory výzkumu a vývoje spravovaných věcně příslušnou skupinou.
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Čl. 2. Příjem návrhů
(1) Návrhy na kandidáty Ceny přijímá Ministerstvo ve lhůtě stanovené ve výzvě k podávání návrhů.
(2) Kandidáta může navrhnout:
a) česká či zahraniční vysoká škola,
b) český či zahraniční výzkumný ústav či výzkumná instituce,
c) redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu,
d) osoba, která je držitelem akademického titulu „profesor“ nebo „docent“ získaného nebo
uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.
(3) Výzvu k podávání návrhů kandidátů Ceny Ministerstvo každoročně zveřejňuje s přiměřeným
předstihem před ukončením termínu pro podávání návrhů na svých internetových stránkách,
dále ji zasílá Akademii věd ČR, rektorátům veřejných vysokých škol v České republice, případně
dalším výzkumným institucím.
(4) Návrh na udělení Ceny se zasílá v písemné podobě na adresu uvedenou ve výzvě k podávání
návrhů.
(5) Přijaté a Komisi předložené mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem,
podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména
navrhovaného kandidáta a jeho kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na
zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta zmiňována a hodnocena.

Čl. 3. Návrhová komise
(1) Komise má 5-7 členů. Členství v Komisi je čestné a nezastupitelné.
(2) Komisi jmenuje Ministryně na návrh náměstka věcně příslušné skupiny odpovědné za výzkum
a vývoj, a to především z okruhu předních českých výzkumných pracovníků a pracovnic.
Ministerstvo se může se žádostí o návrh členů Komise obrátit na Akademií věd ČR, Českou
konferenci rektorů, Radu vysokých škol nebo jinou významnou výzkumnou institucí.
(3) Funkční období člena Komise je 3 roky. Členství v Komisi zaniká uplynutím funkčního období
nebo písemným vzdáním se členství doručeným Ministryni. Uplynutí funkčního období není
překážkou opětovného jmenování člena Komise. Členové Komise si ze svého středu volí, příp.
odvolávají, předsedu Komise, který následně řídí jednání Komise, svolává jednání Komise
v následujících letech a komunikuje jménem Komise s administrativou Ministerstva.
(4) Členovi Komise nenáleží za činnost v Komisi finanční odměna, má však nárok na náhradu výdajů
účelně vynaložených v souvislosti s činností Komise. Náhradu poskytuje Ministerstvo.
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Čl. 4. Posouzení návrhů
(1) Návrhy jsou Komisí posuzovány na základě kritérií navržených Ministerstvem ve formě
metodického návodu (Postup administrace Ceny) schváleného náměstkem Ministryně
odpovědným za výzkum a vývoj.
(2) Vedle přínosu samotné vědecké práce kandidáta zohledňuje Komise při svém hodnocení také
veřejné působení kandidáta v evropském kontextu, publikační a přednáškové aktivity, působení
na mladé výzkumné pracovníky a studenty a, je-li to možné, také morálně-lidské vlastnosti
kandidáta.

Čl. 5. Předání Ceny
(1) Před udělením Ceny je vybraný kandidát sekretariátem Ministryně požádán o svůj souhlas
s udělením Ceny. Cenu slavnostním způsobem předává Ministryně. Pozvání na předání Ceny
obdrží kromě laureáta a jeho nejbližších také členové Komise a vybraní zástupci české vědecké
a akademické obce, zejména s přihlédnutím k vědnímu oboru, v němž oceněný působí.
(2) S Cenou spojená finanční částka se zasílá na bankovní účet, který držitel Ceny oznámí
Ministerstvu.

Čl. 6. Závěrečná ustanovení
(1) Statut nabývá účinnosti ode dne jeho podpisu.
(2) Okamžikem nabytí účinnosti tohoto Statutu pozbývá účinnosti Statut Ceny Františka Běhounka
za šíření dobrého jména ČR v evropském výzkumu a vývoji vydaný ministrem školství, mládeže a
tělovýchovy dne 15. 8. 2012.
(3) Náměstek Ministryně odpovědný za oblast výzkumu a vývoje vydává a případně upravuje
podrobnější Postup administrace Ceny.
(4) Statut může být měněn a doplňován pouze ve formě písemných a číslovaných dodatků.

V Praze dne

..................................................
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
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