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Pravidla udělování
Ocenění řešitelů projektů a zakázek s největším
finančním přínosem

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice je platná pro součást „škola“ České zemědělské univerzity v Praze (dále jen
„ČZU“) a stanovuje pravidla pro udělování Ocenění řešitelů projektů a zakázek s největším
finančním přínosem (dále jen „Ocenění“) dle podmínek uvedených v této směrnici.
(2) Cílem je všeobecné uznání a ocenění řešitele nebo řešitelského kolektivu (dále společně jako
„řešitelé“) grantového projektu nebo zakázky financované z externích zdrojů, přinášející ČZU
nejvyšší finanční přínos.
Článek 2
Ocenění
(1) Ocenění je udělováno rektorem ČZU v každém roce za předcházející kalendářní rok (dále jen
„rozhodné období“).
(2) Ocenění je udělováno řešitelům pěti nejpřínosnějších projektů podle objemu získaných
finančních prostředků. Ocenění má formu zvláštní medaile a pamětního listu pro vedoucího
řešitelského týmu.
(3) Podmínky pro udělení Ocenění:
a. afilace projektu k ČZU nebo její součásti, přidělení zakázky ČZU nebo její součásti;
b. poskytnutí grantu nebo přidělení zakázky externím subjektem;
c.

ze soutěže jsou vyloučeny standardní nástroje financování vysokých škol ve formě
Institucionálního rozvojového plánu a Centralizovaných rozvojových projektů.

(4) Součástí ocenění je propagace řešitelů v interních propagačních materiálech ČZU.

Článek 3
Pravidla udělování Ocenění
(1) Oceněn může být každý řešitel, který je v rozhodném období zaměstnancem ČZU
s nenulovým pracovním úvazkem.
(2) Hodnocení řešitelů bude prováděno na základě finančního přínosu, který je měřen celkovým
objemem finančních prostředků na daný projekt / zakázku převedených na účet ČZU. Projekt
musí být ukončený a zároveň účetně uzavřený do konce rozhodného období.
(3) Vyhodnocení soutěže zabezpečuje oddělení pro strategii ve spolupráci s oddělením pro vědu
a výzkum rektorátu ČZU a ekonomickým odborem dle evidence projektů / zakázek na ČZU.
Řešitelé budou informováni o své nominaci na Ocenění, kterou jsou oprávněni potvrdit nebo
odmítnout.
(4) Ocenění budou předána jednou za rok vždy během slavnostního jednání Vědecké rady ČZU,
zpravidla v květnu daného roku.
(5) Přesné termíny plnění postupu při udělování Ocenění a jeho formu stanoví rektor ČZU.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 20. prosince 2012

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor, v. r.
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