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ČÁST PRVNÍ
Změna Směrnice č. 3/2016
1.

V § 4 odst. 2 se slova „Rada pro popularizaci vědy“ nahrazují slovy „Rada pro akademická média a popularizaci“ a slova „Rada pro spolupráci s podnikatelskou a aplikační
sférou AV ČR“ slovy „Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou“.

2.

V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) Udělení i odnětí medaile se zveřejňuje na internetových stránkách AV ČR,
v AB / Akademickém bulletinu a ve výroční zprávě o činnosti AV ČR za příslušný rok.“

ČÁST DRUHÁ
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 26. ledna 2018.

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. 3/2016
ze dne 23. února 2016
Zásady pro udělování medailí Akademie věd České republiky, ve znění pozdější změny
Změny:
Směrnice č. 3/2018

Akademická rada AV ČR na svém 37. zasedání dne 23. února 2016 schválila v souladu
s čl. 63 písm. a) Stanov AV ČR tuto směrnici Akademické rady AV ČR.
Zásady pro udělování medailí v Akademii věd České republiky
§1
Úvodní ustanovení
(1)

Akademie věd ČR (dále jen „AV ČR“) oceňuje vynikající osobnosti udělováním medailí
AV ČR (dále jen „medaile“) za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy, její popularizace
a zvyšování její společenské prestiže, při realizaci vědecko-technických poznatků a postupů a při jejich uplatňování v životě společnosti a v ekonomické sféře, jakož i při prosazování humanitních idejí.

(2)

S udělením medaile není spojeno žádné peněžité plnění. Jako doklad o udělení medaile
obdrží oceněný diplom.

(3)

Medaile může být udělena také in memoriam.
§2
Druhy medailí

AV ČR uděluje tyto medaile:
a)

čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“,

b)

čestnou oborovou medaili:
- Bernanda Bolzana za zásluhy v matematických vědách,
- Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách,
- Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách,
- Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu,
- Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách,
- Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách,
- Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách,
- Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách,
- Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách,
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- Františka Palackého za zásluhy v historických vědách,
c)

pamětní medaili Jana Patočky,

d)

čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy,

e)

čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky.
§3
Podmínky pro udělení medaile

(1)

Čestná medaile „De scientia et humanitate optime meritis“ se uděluje významným tuzemským a zahraničním osobnostem, které se zasloužily o rozvoj vědy, vzdělanosti
a kultury. Je oceněním za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy a prosazování humanitních idejí.

(2)

Čestná oborová medaile se udělují tuzemským a zahraničním vědcům za zvláště záslužnou činnost a vynikající výsledky vědecké práce, mající ohlas doma i v zahraničí. U zahraničních vědců se přihlíží k jejich spolupráci s českými vědeckými pracovišti. Čestná
oborová medaile Františka Křižíka slouží nejen k ocenění vědců, ale i realizátorů výsledků výzkumu a vývoje.

(3)

Pamětní medaile Jana Patočky se uděluje jako ocenění činnosti významných českých
i zahraničních osobností vědeckých nebo vědu podporujících.

(4)

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy se uděluje publicistům
a vědcům jako ocenění dlouhodobé, systematické a cíleně vedené činnosti v popularizaci vědeckých poznatků.

(5)

Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky se uděluje vědcům i dalším
odborníkům za mimořádné aktivity v oblasti organizování vědy a zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje.
§4
Návrh na udělení medaile

(1)

Návrh na udělení medaile se předkládá Akademické radě AV ČR.

(2)

Návrh na udělení medaile předkládá ředitel pracoviště AV ČR po projednání v radě pracoviště nebo Vědecká rada AV ČR. Návrh na udělení čestné medaile Vojtěcha Náprstka
za zásluhy o popularizaci vědy může předložit také Rada pro akademická média a popularizaci AV ČR nebo Ediční rada AV ČR a návrh na udělení čestné oborové medaile
Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého
výzkumu také Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou. Udělení
čestné medaile „De scientia et humanitate optime meritis“, pamětní medaile Jana Patočky a čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky může navrhnout
z vlastní iniciativy také Akademická rada AV ČR.

(3)

Návrhy na udělení medailí se předkládají k 31. březnu a k 30. září, mimo tyto termíny lze
návrh na udělení medaile předložit jen ve výjimečných případech.

(4)

Návrh na udělení medaile se předkládá na návrhovém listu, jehož vzor je uveden v příloze a zasílá se písemně na adresu Kanceláře AV ČR – Správní odbor, Národní 3, Praha
1, PSČ 117 20, a zároveň elektronicky na adresu spod@kav.cas.cz.
§5
Projednání návrhu na udělení medaile

(1)

Akademická rada AV ČR předkládá návrhy na udělení medailí Vědecké radě AV ČR,
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která po jejich projednání předává Akademické radě AV ČR své stanovisko k předloženým návrhům na udělení medailí1.
(2)

Akademická rada AV ČR projednává návrhy na udělení medailí, včetně stanoviska Vědecké rady AV ČR podle odstavce 1, a předloží je předsedovi AV ČR2 .

(3)

Medaile, jejichž udělení Akademická rada AV ČR předsedovi AV ČR doporučila, připraví
Kancelář AV ČR k předání nejpozději do tří měsíců ode dne projednání návrhu na jejich
udělení v Akademické radě AV ČR.
§6
Udělení a odnětí medaile

(1)

Medaili uděluje předseda AV ČR na návrh Akademické rady AV ČR3.

(2)

Předseda AV ČR může v případě zjištění závažných nových okolností, vztahujících se
k oceněné osobě nebo k výsledkům její činnosti, po projednání v Akademické radě
AV ČR rozhodnout o odnětí medaile.

(3)

Udělení i odnětí medaile se zveřejňuje na internetových stránkách AV ČR, v AB / Akademickém bulletinu a ve výroční zprávě o činnosti AV ČR za příslušný rok.
§7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Směrnice Akademické rady AV ČR č. 1/2007 − Zásady pro udělování medailí
v Akademii věd ČR.
§8
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
předseda AV ČR

Příloha: Vzor návrhového listu na udělení medaile Akademie věd České republiky

_________________________
1

Čl. 42 odst. 1 písm. h) Stanov AV ČR.

2

Čl. 28 odst. 1 písm. r) Stanov AV ČR.

3

Čl. 7 písm. f) Stanov AV ČR.
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