
  

S T A T U T  
Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj 

 
  

Článek 1 
Cena ministra zdravotnictví 

1. Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj (dále jen „Cena 
ministra“) se uděluje jako věcné nebo finanční ocenění fyzických osob  
za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací podle § 3 zákona č. 130/2002 
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s nařízením vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění 
výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Cenu ministra je možné udělit za mimořádný výsledek dosažený na základě účelové 
podpory poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) na řešení 
projektu výzkumu, vývoje a inovací.  

3. Od zveřejnění, ochrany nebo realizování výsledku výzkumu nesmí uplynout více než 
pět let. 

4. O udělení ocenění rozhodne ministr zdravotnictví po projednání poradou vedení 
ministerstva jako poskytovatele, z jehož kapitoly státního rozpočtu je ocenění hrazeno. 

5. Cenu ministra uděluje ministr zdravotnictví (dále jen „ministr“) každoročně  
u příležitosti výročí narození J. E. Purkyně (17. prosince nebo v jiném termínu  
v blízkosti tohoto data).  

6. Návrhy na ocenění (dále jen „návrhy“) jsou předkládány v termínech, způsobem  
a s náležitostmi, které stanoví články 2 a 3 tohoto Statutu.  

  
  

Článek 2 
Předkládání návrhů panely AZV 

1. Návrhy na Cenu ministra předkládají odborné hodnotící panely Agentury  
pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen „panely AZV“)  na základě schválených 
výsledků  hodnocení závěrečných zpráv o řešení projektu, které byly ukončeny 
k 31.12. předchozího roku a které získaly hodnocení v kategorii „V – vynikající 
výsledky projektu“. 

2. Každý panel AZV může předložit max. 2 návrhy na kandidáty, ve výjimečných 
případech může panel navrhnout kandidátů více, k tomu je však nutný předchozí 
souhlas předsednictva AZV. 

3. Seznam navržených kandidátů předá panel AZV kanceláři AZV, která jej postoupí 
Vědecké radě AZV (dále jen „VR AZV“) a předsednictvu AZV. 

  
  

Článek 3 
Nominace Vědecké rady a předsednictva AZV 

1. Navržení kandidáti jsou kanceláří AZV pozváni na zvláštní společné zasedání VR 
AZV a předsednictva AZV, na kterém prezentují své dosažené výsledky 
podporovaného projektu. 

2. Účast členů VR AZV a předsednictva AZV na zvláštním zasedání konaném za účelem 
odborných prezentací kandidátů nemusí být nadpoloviční. 



  

3. Prezentace výsledků zahrnuje i diskusi nad projektem, jeho přínosy a dopadem  
do praxe ve vyhraněném časovém úseku. 

4. VR AZV a předsednictvo AZV hodnotí zejména následující kritéria: závažnost  
a aktuálnost řešené problematiky, metodickou náročnost výzkumu, význam výsledků 
pro praxi a publikační činnost. 

5. Odborné prezentace jsou přístupné odborné veřejnosti, hlasování členů VR AZV  
a předsednictva AZV je tajné. 

6. VR AZV a předsednictvo AZV na základě vyhodnocení těchto kritérií doporučí 
ministrovi, kterým navrženým kandidátům Cenu ministra udělit. 

7. VR AZV a předsednictvo AZV mohou navrhnout kandidáty na udělení Čestného 
uznání. 

8. Počet udílených Cen ministra v jednom kalendářním roce může být max. 10. Počet 
Čestných uznání není omezen. 

9. Lhůta k předložení doporučených nominací VR AZV a předsednictva AZV končí 
vždy 30. září daného roku. 

10. Seznamy doporučených nominací Cen ministra či Čestných uznání předkládají VR 
AZV a předsednictvo AZV kanceláři AZV. 

 
 

Článek 4 
Schválení nominací 

1. Kancelář AZV vypracuje seznam doporučených nominací na Cenu ministra včetně 
těch členů řešitelského týmu, kteří se svým podílem významně podíleli na řešení 
projektu a kteří budou společně s hlavním řešitelem (max. 3 spoluřešitelé) uvedeni na 
předávaných oceněních (diplomech). 

2. Dále pak kancelář AZV připraví i seznam návrhů VR AZV a předsednictva AZV na 
udělení Čestných uznání, pokud byla VR AZV a předsednictvem AZV doporučena. 

3. Seznamy pak předloží prostřednictvím odboru vědy a lékařských povolání 
ministerstva (dále jen „odbor VLP“) ministrovi ke konečnému rozhodnutí. 

4. Kancelář AZV předloží rovněž ministrovi návrh na finanční ocenění spojené 
s udílením Ceny ministra. 

5. Udílení Cen ministra a Čestných uznání schvaluje ministr. 
 
  

Článek 5 
 Udílení cen a dalších ocenění 

1. Slavnostní udělení Cen ministra a Čestných uznání zajišťuje odbor VLP. 
2. Odbor VLP při příležitosti udělení Ceny ministra poskytuje tiskovému oddělení 

podklady pro tiskové zprávy a další materiály pro komunikaci s médii. 
3. Odbor VLP zabezpečuje zveřejnění udělení Ceny ministra na internetové adrese 

poskytovatele. 
4. Cenu ministra předává oceněným osobám ministr, případně jím pověřený zástupce. 
5. Udělení Ceny ministra se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení 

oceněné osoby včetně jmen jejích spoluřešitelů, název ceny a datum jejího udělení. 
Diplom je opatřen státním znakem České republiky a podpisem ministra. 

6. Udělení Čestného uznání se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení 
oceněné osoby včetně jmen jejích spoluřešitelů, název uznání a datum jeho udělení. 
Diplom je opatřen státním znakem České republiky a podpisem ministra. 

7. Cena ministra může být udělena in memoriam bez finančního ocenění. 



  

8. Na slavnostní předávání jsou pozváni všichni navržení kandidáti na Cenu ministra, 
dále zástupci ministerstva, AZV a další významné osobnosti. 

  
  

Článek 6 
Finanční vypořádání 

1.   Náklady spojené s udělením Ceny ministra hradí ministerstvo. 
2.   Výše jednoho finančního ocenění Ceny ministra může činit až 100 000 Kč. 
3.   Finanční odměna přísluší hlavnímu řešiteli projektu výzkumu, vývoje a inovací. 
4.  Výše všech udělených finančních ocenění nesmí přesáhnout 500 000 Kč v jednom 
 kalendářním roce. 
5.   Cena ministra nemusí být udělena. 
6.   Čestné uznání není spojeno s finanční odměnou. 

 
  
  

Článek 7 
Účinnost  

Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho vydání. 
  
 
 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
    ministr zdravotnictví 

 


