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OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA RADY CENTRA REGIONU HANÁ 

PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM K UDĚLOVÁNÍ 

CENY ŘEDITELE CENTRA ZA VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ ČINNOSTI 

 

1. Představenstvo Rady Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum 

(dále jen „Centrum“) ve snaze podpořit zvyšování úrovně výzkumné činnosti vydává na 

základě čl. 6 odst. 6.11 písm. f) Statutu Centra toto opatření a opravňuje ředitele Centra 

vyhlašovat každoročně soutěž o Cenu ředitele Centra za kvalitní publikace, patenty, 

získání vědeckých a aplikačních projektů a za smluvní výzkum.  

2. Cena ředitele Centra může být udělena: 

a) za vědeckou publikaci, která v daném kalendářním roce vyjde v odborném časopise 

s impaktním faktorem, jehož hodnota je mezi prvními 20 % časopisů, které patří do stejné 

oborové kategorie (subject class na Web of Science) jako časopis, ve kterém publikace 

vyšla. Cena může být udělena pracovníkovi Centra, který je prvním nebo korespondujícím 

autorem publikace a v afiliaci uvede Centrum jako svoje hlavní pracoviště. Cena v této 

kategorii bude každoročně udělována za nejvýše 10 nejlepších publikací dle platné 

metodiky RVV. 

b) za patent udělený v daném kalendářním roce a za výsledek, který je v daném 

kalendářním roce uznán jako aplikovaný výsledek výzkumu dle platné metodiky RVV. 

Patent a aplikovaný výsledek musí být prokazatelně vytvořeny v rámci činnosti Centra. 

Cena může být udělena pracovníkovi Centra, pokud je prvním původcem vynálezu, na 

který byl udělen patent, nebo prvním autorem aplikovaného výsledku. Cena v této 

kategorii bude každoročně udělována za nejvýše 5 nejvýznamnějších patentů nebo 

aplikovaných výsledků. 
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c) za získání vědeckého projektu – Cena může být udělena pracovníkovi Centra, který 

v daném kalendářním roce získal pro řešitelské pracoviště Centra v grantové soutěži 

dotaci pro výzkumný projekt (GAČR, TAČR, MPO, KONTAKT, apod.) jako hlavní 

řešitel. Cena v této kategorii bude každoročně udělována za nejvýše 5 nejvýznamnějších 

projektů. 

d) za projekt spolupráce s aplikační sférou nebo za realizaci smluvního výzkumu, ve 

kterých činí finanční objem spolupráce partnera z neveřejného sektoru realizované 

na pracovišti Centra (tj. hodnota peněžitého závazku a/nebo věcného plnění partnera), 

v daném kalendářním roce nejméně 250 tis. Kč. Cena je udělována pracovníkovi Centra, 

který je hlavním řešitelem projektu. Cena v této kategorii bude každoročně udělována za 

nejvýše 5 nejvýznamnějších projektů. 

3. O udělení cen a jejich výši rozhoduje ředitel Centra na základě podkladů, které za daný 

kalendářní rok zpracuje koordinátor vzdělávacích aktivit v součinnosti se specialistou na 

transfer technologií. 

4. Ceny uděluje ředitel Centra na konci kalendářního roku a oceněné pracovníky zveřejňuje 

na webových stránkách Centra s jejich informovaným souhlasem ve smyslu § 5 odst. 2 a 4 

zákona na ochranu osobních údajů. 

5. Ceny ředitele Centra jsou vypláceny výhradně z příjmů Centra a to formou jednorázové 

odměny ke mzdě, v případě zaměstnanců UP na základě návrhu ředitele Centra a v 

případě pracovníků Centra s pracovněprávním vztahem k partnerům projektu jsou tyto 

odměny vypláceny příslušným partnerem projektu po dohodě s ředitelem Centra. 

 

 

Schváleno Představenstvem Rady Centra dne 22. 2. 2012 


