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ČÁST PRVNÍ
Změna Směrnice č. 9/2017
1.

V § 5 odst. 1 se částka „300 000 Kč“ nahrazuje částkou „330 000 Kč“.

2.

V § 5 odst. 2 se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „110 000 Kč“ a slovo „maximálně“ se nahrazuje slovem „nejvýše“.

ČÁST DRUHÁ
Přechodné ustanovení
Dotace k Prémii udělené přede dnem nabytí účinnost této směrnice se nositeli vyplatí
ve výši platné ke dni udělení Prémie.
ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20. října 2017.

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
předsedkyně AV ČR

Pro přehlednost se v příloze uvádí úplné znění směrnice, jak vyplývá z pozdějších změn.
Příloha
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Příloha
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 9/2017
ze dne 18. července 2017
o udělování Prémie Otto Wichterleho, ve znění pozdější změny
Změny:
Směrnice č. 13/2017
§1
Základní ustanovení
(1)

Prémie Otto Wichterleho zřízená Akademickou radou Akademie věd České republiky
(dále jen „AV ČR“) za účelem podpory vědecké excelence v AV ČR (dále jen „Prémie“)
je určena mimořádným vědeckým osobnostem, které významným způsobem přispívají
k rozvoji příslušné vědní disciplíny.

(2)

Nositelem Prémie může být pouze výzkumný pracovník:
a)

splňující požadavky podle odst. 1,

b)

který získal titul Ph.D., Dr. nebo DSc.,

c)

který v kalendářním roce podání návrhu na udělení Prémie dosáhl věku nejvýše
35 let, přičemž tato věková hranice se prodlužuje o dobu čerpání mateřské nebo
rodičovské dovolené,

d)

jehož pracovní poměr k pracovišti AV ČR (dále jen „pracoviště“) je v rozsahu plného pracovního úvazku; v rozsahu zkráceného pracovního úvazku, nejméně
však 0,5, pokud pečuje o dítě mladší než 15 let nebo převážně sám a dlouhodobě
pečuje o osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu
závislou na pomoci jiné fyzické osoby

(dále jen „nositel“).
(3)

Prémie sestává z udělení diplomu a mzdové podpory nositele.
§2
Návrhy na udělení Prémie

(1)

Návrh na udělení Prémie (dále jen „návrh“) předkládá ředitel pracoviště po projednání
v radě pracoviště.

(2)

Návrh musí obsahovat zejména:

(3)

a)

základní údaje o kandidátovi, včetně jeho odborného životopisu obsahující náležitosti stanovené v osnově strukturovaného odborného životopisu, která je přílohou
této směrnice,

b)

odůvodnění navržení kandidáta,

c)

seznam publikací kandidáta včetně ohlasů,

d)

navrhovanou výši dotace v případě udělení Prémie.

Lhůta pro předložení návrhů končí vždy 31. března kalendářního roku.
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§3
Projednání návrhů a udělení Prémie
(1)

Návrhy projednává komise jmenovaná Akademickou radou AV ČR, jejímž předsedou je
člen Akademické rady AV ČR odpovědný za agendu koordinace programů podpory excelence v AV ČR, pokud některý člen Akademické rady AV ČR má takovou agendu v působnosti, a dalšími členy jsou místopředsedové AV ČR a předseda a místopředsedové
Vědecké rady AV ČR (dále jen „komise“). Komise posuzuje návrhy podle kvality dosažených výsledků. Zpravodajem k návrhu je příslušný místopředseda AV ČR.

(2)

Udělení Prémie schvaluje na návrh komise Akademická rada AV ČR.
§4
Udělení Prémie

(1)

Udělení Prémie se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení nositele, datum udělení a podpis předsedy AV ČR.

(2)

Slavnostní vyhlášení a předání diplomu předsedou AV ČR se koná zpravidla v květnu.
§5
Poskytnutí a čerpání dotace

(1)

Dotace na mzdovou podporu nositele, jejíž výše činí nejvýše 330 000 Kč (dále jen „dotace“), se poskytuje formou jednorázového převodu finančních prostředků do rozpočtu
pracoviště za daný kalendářní rok.

(2)

Dotaci vyplatí pracoviště nositeli ve formě tří mimořádných odměn za úspěšné splnění
zvlášť významného vědeckého úkolu (dále jen „mimořádná odměna“), každou ve výši
nejvýše 110 000 Kč ročně. První mimořádná odměna bude nositeli poskytnuta v posledním čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém byla Prémie udělena. Další mimořádné odměny budou poskytnuty vždy v posledním čtvrtletí dvou následujících kalendářních let.

(3)

V případě, že nositel má zkrácený pracovní úvazek z důvodů uvedených v § 1 odst. 2
písm. d), výše mimořádné odměny se nekrátí. V případě, že pracovní poměr nositele
k pracovišti trvá jen část kalendářního roku z důvodu účasti na zahraničním pobytu
ke zvýšení jeho odborné kvalifikace, výše mimořádné odměny se krátí úměrně k počtu
odpracovaných dnů v daném kalendářním roce.

(4)

Předseda AV ČR může na žádost pracoviště udělit výjimku ve smyslu odkladu poskytnutí
dotace:
a)

v případě účasti nositele na zahraničním pobytu ke zvýšení jeho odborné kvalifikace,

b)

z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.
§6
Zprávy pracoviště

(1)

Nejpozději do 30. září kalendářního roku po dobu poskytování dotace ředitel pracoviště
předloží zprávu o tom, zda nositel má na pracovišti pracovní úvazek a v jaké výši, příp.
datum změny výše pracovního úvazku.

(2)

Nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícím po roce, kdy bylo ukončeno
poskytování dotace, předloží ředitel pracoviště komisi zprávu o poskytnutí mimořádných
odměn nositeli, včetně vyúčtování dotace.
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§7
Vrácení dotace nebo její části
(1)

(2)

Akademická rada AV ČR rozhodne o vrácení dotace nebo její části z těchto důvodů:
a)

na žádost ředitele pracoviště,

b)

pokud byl ukončen pracovní poměr nositele k pracovišti nebo došlo ke zkrácení
pracovního úvazku,

c)

pokud došlo ke zkrácení pracovního úvazku na méně než 0,5, v případech stanovených v § 1 odst. 2 písm. d).

Pracoviště vrátí část dotace, která nebyla nositeli vyplacena z důvodu krácení výše mimořádné odměny podle § 5 odst. 3.
§8
Závěrečná ustanovení

Veškeré návrhy, zprávy a jiné materiály se doručují písemně na adresu: Kancelář
AV ČR, Odbor podpory vědy, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, a elektronicky ve formátu word
na e-mail: opv@kav.cas.cz.
§9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Směrnice Akademické rady AV ČR č. 4/2005 – Nová pravidla pro udělování Prémie
Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR, ve znění pozdějších dodatků.
§ 10
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 8. srpna 2017.

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
předsedkyně AV ČR
Příloha
Osnova strukturovaného odborného životopisu
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Příloha
Osnova strukturovaného odborného životopisu kandidáta na udělení
Prémie Otto Wichterleho
1. jméno a příjmení, tituly, vědecká hodnost
2. pracoviště AV ČR
3. funkce na pracovišti, celkové zaměření vědecké činnosti
4. vzdělání
5. přehled dosavadních zaměstnání
6. absolvované stáže a studijní pobyty (tuzemské i zahraniční)
7. řešené tuzemské granty
8. účast na mezinárodních projektech
9. účast na tuzemských sympoziích a konferencích s mezinárodní účastí
10. účast na zahraničních sympoziích a konferencích
11. pedagogická a popularizační činnost
12. ocenění vědeckou komunitou
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