STATUT A JEDNACÍ ŘÁD
Soutěže o ocenění
za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji udělované
Ministerstvem zemědělství
„Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu
a experimentálního vývoje“
(aktualizace pro rok 2022)

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vydává v souladu s § 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 (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), a v souladu s nařízením
vlády č. 71 ze dne 27. února 2013 o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací tento Statut a Jednací řád.

Článek I
Základní ustanovení
1) Účelem Statutu a Jednacího řádu soutěže je stanovení podmínek pro vyhlášení a vyhodnocení
soutěže o udělení ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji
s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství
(dále jen „ocenění“).
2) Hodnoticí komise Ministerstva zemědělství pro hodnocení návrhů na ocenění „Cena ministra
zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“ je odborným
poradním orgánem Ministerstva zemědělství pro udělování ocenění za mimořádné výsledky
ve výzkumu a experimentálním vývoji.
3) Úkolem Hodnoticí komise je zhodnotit navržené realizované výsledky a určit pořadí návrhů,
které bude předloženo ke schválení ministrovi zemědělství.
4) Na výsledky soutěže „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu
a experimentálního vývoje“ se nevztahuje správní řád.

Článek II
Vymezení pojmů
1) „Navrhovatel“ – Ministerstvo zemědělství nebo příjemce účelové či institucionální podpory
poskytované Ministerstvem zemědělství;
2) „Výsledek“ – nové poznatky a dovednosti ve výzkumu a experimentálním vývoji, vzniklé
výzkumnou činností s využitím účelové a institucionální podpory dle § 3 a § 4 zákona č. 130/2002
Sb. poskytnutou Ministerstvem zemědělství;
3) „Návrh“ – konkrétní výsledek předkládaný k ocenění;
4) „Přijímací komise“ – komise jmenovaná ředitelem Odboru precizního zemědělství, výzkumu a
vzdělávání pro kontrolu povinných náležitostí návrhů;
5) „Hodnoticí komise“ – komise hodnotící odborné kvality návrhů a určující pořadí návrhů;
6) „Zpravodaj“ – členka nebo člen Hodnoticí komise posuzující návrhy na základě oponentských
posudků v rámci jedné z klíčových oblastí definovaných v Koncepci výzkumu, vývoje a inovací
Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 (dále jen „Koncepce“);
7) „Oponent“ – specialistka nebo specialista oboru, která nebo který vypracuje nezávislé hodnocení
přiděleného návrhu. Oponent není členem Hodnoticí komise a je vybrán z členské základny ČAZV
či pověřen MZe.

Článek III
Předmět ocenění
1) Cílem ocenění „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu
a experimentálního vývoje“ je podpora tvůrčí aktivity vědeckých pracovnic a pracovníků vedoucí
k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české
zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství a přenosu těchto výsledků do praxe.
2) Ocenění uděluje ministr zemědělství (dále jen „ministr“) fyzické osobě – autorce nebo autorovi za
výsledek dosažený na základě podpory poskytnuté ministerstvem dle článku II, bod 2.
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Článek IV
Forma ocenění
1) Ministr může udělit ocenění pro celkem tři nejlepší výsledky.
2) Ocenění se uděluje autorkám a autorům výsledků ve formě finančního ocenění. Celková výše
finančního ocenění na daný rok je 240 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) a je
odstupňována podle pořadí nejlepších vyhodnocených výsledků následovně:
a) první cena – 100 000,- Kč;
b) druhá cena – 80 000,- Kč;
c) třetí cena – 60 000,- Kč.
3) Pořadí hodnocených návrhů navrhuje Hodnoticí komise, která je poradním orgánem
ministerstva.
4) V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a experimentálním vývoji může
ministr na návrh Hodnoticí komise udělit maximálně jedno „Uznání ministra zemědělství
a předsedy předsednictva České akademie zemědělských věd (dále jen ČAZV) za kvalitní
dosažené výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji“. Toto uznání není spojeno s finančním
oceněním.
5) Ocenění budou předána ministrem zemědělství v rámci výstavy Země živitelka v Českých
Budějovicích. Informace o udělených oceněních bude zveřejněna na internetových stránkách
ministerstva a internetových stránkách ČAZV po jejich vyhlášení.
6) Účastnice a účastníci soutěže budou o výsledku informováni Odborem precizního zemědělství,
výzkumu a vzdělávání.
7) Ministerstvo si vyhrazuje právo zrušit vyhlášenou soutěž, v případě že:
a) doručených návrhů na ocenění je méně než 10;
b) návrhů, které splňují požadované náležitosti, je méně než 7;
c) Hodnoticí komise usoudí, že kvalita navržených výsledků neodpovídá významu ocenění.

Článek V
Podmínky soutěže
1) Soutěž je vyhlašována v průběhu měsíce února. Termín ukončení přijímání návrhů je v průběhu
měsíce března. Minimální délka soutěžní lhůty je 21 kalendářních dnů.
2) Vyhlášení soutěže včetně potřebných dokumentů je zveřejněno na internetových stránkách
Ministerstva zemědělství a internetových stránkách ČAZV.
3) Návrhy na ocenění předkládají:
a) Ministerstvo zemědělství;
b) příjemci účelové nebo institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem zemědělství.
4) Návrhem může být výsledek, od jehož zveřejnění, ochrany podle zvláštních právních předpisů
nebo realizace neuplynulo více než 5 let. Není možné podávat návrhy na ocenění na výsledky,
které již byly hodnoceny v předchozích letech.
5) Každý návrh může obsahovat pouze jeden výsledek. Může být předloženo i více návrhů
(samostatných) výsledků jedné autorky nebo autora. Výsledkem navrženým do soutěže může
být:
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a) výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů: P – patent, Zodru – odrůda,
Zplem – plemeno, Fužit – užitný vzor, Fprum – průmyslový vzor 1;
b) R – software, Gprot – prototyp, Zpolop – poloprovoz, Ztech – ověřená technologie,
Nmet – metodika, Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem1.
6) K ocenění nelze navrhnout výsledky vzniklé z jiné než účelové nebo institucionální podpory na
výzkum a vývoj poskytnuté Ministerstvem zemědělství.
7) Výsledek musí tematicky náležet do některé z klíčových oblastí definovaných dle Koncepce:
a) Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji;
b) Udržitelné zemědělství a lesnictví;
c) Udržitelná produkce potravin.
8) Autorka nebo autor výsledku (fyzická osoba) musí splňovat podmínku prokazatelného autorství
nebo v případě spoluautorství největší podíl mezi spoluautory. V případě shody podílu u více
spoluautorů a spoluautorek bude oceněn první z uvedených spoluautorů nebo spoluautorek
dosaženého výsledku.
9) Návrh je předkládán pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky na formuláři,
který bude vyvěšen spolu s vyhlášením soutěže. Součástí formuláře je prohlášení navrhovatele
o tom, že navržený výsledek vznikl v rámci výzkumné aktivity podporované Ministerstvem
zemědělství ve smyslu článku II bod 2 a zařazení návrhu podle odborného zaměření do příslušné
klíčové oblasti definované v Koncepci.
10) Adresa datové schránky Ministerstva zemědělství je yphaax8.
11) Povinnou přílohou návrhu je:
a) vlastní výsledek společně s doklady dokládající získání výsledku příslušného druhu dle
Metodiky1;
b) curriculum vitae autorky nebo autora výsledku včetně uvedení kontaktních údajů,
s přehledem vědeckých aktivit za poslední 3 roky 2
c) prohlášení všech spoluautorů a spoluautorek o podílu jednotlivých spoluautorů či
spoluautorek na dosaženém výsledku. Dokládá se pouze v případě více autorů a autorek
výsledku.
12) Návrhy a povinné přílohy je nutné odeslat z datové schránky navrhovatele do datové schránky
Ministerstva zemědělství na adresu yphaax8 do termínu ukončení přijímání návrhů. Termín bude
zveřejněn společně s vyhlášením soutěže. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být uvedeno „Cena
ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“.
Rozhodující pro dodržení termínu ukončení přijímání návrhů je datum odeslání návrhu z datové
schránky navrhovatele. Návrhy doručené po termínu přijímání návrhů budou ze soutěže
vyloučeny Přijímací komisí.
13) Pro příjem návrhů a kontrolu náležitostí jmenuje ředitel Odboru precizního zemědělství, výzkumu
a vzdělávání minimálně tříčlennou Přijímací komisi, která vypracuje protokol o přijatých návrzích.
Protokol obsahuje zejména název navrženého výsledku, druh výsledku, jméno autorky či autora
výsledku, název navrhovatele a informaci, zda návrh splňuje požadavky pro účast v soutěži.
14) Protokol o přijatých návrzích bude spolu s návrhy předložen Hodnoticí komisi před jejím
zasedáním.

Výsledky musí splňovat definici druhů výsledků dle samostatné přílohy č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací
a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107.
2
Toto období se vědkyním prodlužuje o dobu přerušení kariéry z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, resp. o
zdokumentovanou dobu čerpání mateřské/rodičovské dovolené za každé dítě.
1
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Článek VI
Hodnoticí komise
1) Hodnoticí komise se skládá z členů předsednictva ČAZV.
2) V případě změny ve složení předsednictva v průběhu hodnocení návrhů přechází funkce na nové
členy předsednictva.
3) Členství v Hodnoticí komisi je čestná funkce. Člen Hodnoticí komise nemá nárok na úhradu
nákladů spojených s výkonem funkce člena.
4) Členství v Hodnoticí komisi je nezastupitelné.
5) Člen se osobně účastní jednání komise a aktivně se podílí na její činnosti.
6) Člen komise vystupuje při jednáních komise nezávisle, svým jménem a vyjadřuje svůj osobní
odborný názor.
7) Předseda předsednictva ČAZV je zároveň předsedou Hodnoticí komise.
8) Místopředseda předsednictva ČAZV je zároveň místopředsedou Hodnoticí komise.
9) Předseda Hodnoticí komise:
a)
b)
c)
d)

řídí činnost Hodnoticí komise;
je odpovědný za činnost Hodnoticí komise;
prostřednictvím Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání předkládá
ministerstvu výsledky činnosti Hodnoticí komise a podněty z oblasti její působnosti;
na vyzvání ministra nebo jiné pověřené osoby se zúčastňuje projednávání otázek
souvisejících s činností Hodnoticí komise na ministerstvu, popřípadě v dalších institucích.

10) Předsedu Hodnoticí komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda Hodnoticí
komise nebo jimi pověřený člen.

Článek VII
Proces hodnocení Hodnoticí komisí
1) Proces hodnocení návrhů Hodnoticí komisí zajišťuje organizačně a administrativně oddělení
sekretariátu ČAZV ve spolupráci s Odborem precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání.
2) Hodnoticí komise hodnotí návrhy z odborného hlediska s přihlédnutím k přínosům výsledku
pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství. Předložené návrhy budou
hodnoceny zejména s ohledem na originalitu výsledku, uplatnitelnost a aktuálnost řešeného
tématu.
3) Předsedové a předsedkyně odborů sestaví seznam odborníků ČAZV v rámci svého odboru.
V případě nedostatku odborníků a odbornic je možné oslovit i odborníky a odbornice mimo
členskou základnu ČAZV.
4) Každému návrhu je přidělen zpravodaj, člen Hodnoticí komise, který následně vybere pět
oponentů ze seznamu odborníků ČAZV. Z vybraných oponentů návrhů budou následně
vylosováni dva ke každému z jednotlivých návrhů. Losování oponentů administrativně zajišťuje
oddělení sekretariátu ČAZV ve spolupráci s Odborem pro precizního zemědělství, výzkum
a vzdělávání.
5) V případě, že všichni navržení oponenti daného návrhu nominaci odmítnou, budou na návrh
předsedy a místopředsedy Hodnoticí komise nominováni ze seznamu odborníků a odbornic noví
oponenti. Tito noví oponenti musí být schváleni nadpoloviční většinou všech členů Hodnoticí
komise.
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6) Ke každému návrhu budou vypracovány dva oponentské posudky na předepsaném formuláři. Ze
součtu bodů z obou posudků bude sestaveno pořadí návrhů. Zpravodaj na základě oponentských
posudků představí návrh Hodnoticí komisi. Hodnoticí komise objektivně a nezaujatě zhodnotí
předložené návrhy podle kritérií pro hodnocení s přihlédnutím k posudkům oponentů.
Výsledkem hodnocení je pořadí návrhů zaznamenané v protokolu. Případné změny v pořadí
návrhů oproti pořadí určeném součtem bodů z oponentských posudků budou v protokolu
zdůvodněny.
7) Protokol o výsledku hodnocení bude prostřednictvím Odboru precizního zemědělství, výzkumu a
vzdělávání předložen ke schválení ministrovi spolu s doporučením o udělení ocenění.
8) Hodnoticí komise navrhuje ministerstvu zrušení soutěže podle článku IV odst. 7

Článek VIII
Jednání Hodnoticí komise
1) Termíny, místo a návrh programu jednání Hodnoticí komise jsou stanoveny po dohodě Odboru
precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání a oddělení sekretariátu ČAZV.
2) Podklady pro jednání budou členům Hodnoticí komise dodány dle článku V odst. 14.
3) Jednání Hodnoticí komise je neveřejné, mohou se ho zúčastnit pověření pracovníci Odboru
precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání a oddělení sekretariátu ČAZV.
4) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
5) Usnesení Hodnoticí komise se přijímá hlasováním, nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů
komise.
6) Předseda Hodnoticí komise má v případě nerozhodného výsledku hlasování dva hlasy.
7) Zápis o průběhu jednání a protokol schvaluje předseda Hodnoticí komise, případně jím pověřená
osoba. Zápis a protokol je archivován Odborem precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání.

Článek IX
Způsob nakládání s osobními údaji
1) Ochrana důvěrných (chráněných) informací, včetně nakládání s údaji obsaženými v návrzích
a ochrany osobních údajů, se řídí zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu experimentálního
vývoje a inovací a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Dále budou taktéž při
nakládání s údaji obsaženými v návrzích dodržována ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Všechny osoby, které se v průběhu soutěže seznamují s chráněnými informacemi, jsou vázány
mlčenlivostí o údajích, které jsou obsahem projednávaných skutečností a dále o obsahu jednání
Hodnoticí komise. Rovněž nesmí pořizovat kopie (včetně elektronických) jakýchkoliv dokumentů,
se kterými se během plnění svých povinností v průběhu soutěže seznámí, ani pro svou vlastní
potřebu, ani pro potřeby třetích osob, a to žádnou formou, zejména kopírováním, skenováním,
focením či stahováním.
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Článek X
Závěrečné ustanovení
1) Tento Statut a Jednací řád nabývají účinnosti dnem podpisu ministrem zemědělství.

Ing. Zdeněk Nekula
Ministr zemědělství

V Praze dne
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