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Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Statut cen rektora UJEP upravuje udělování Cen rektora zaměstnancům s úvazkem vyšším než 0,7 na UJEP za tvůrčí

činnost, za knihu roku a za aplikovaný výzkum a udělování cen rektora pro studenty UJEP za mimořádné výsledky
v tvůrčí činnosti a za nejlepší sportovní výsledky. Rektor může udělit cenu rektora za příkladnou reprezentaci UJEP.

2. Cenu rektora (dále jen „Cena“) uděluje rektor každoročně v prosinci daného roku při příležitosti dne narození Jana

Evangelisty Purkyně (17. 12. 1787).

3. Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení oceněného jednotlivce, název Ceny a datum

jejího udělení.

4. S udělením Ceny je spojena finanční odměna.
5. Návrhy na udělení Ceny podávají děkani fakult nebo členové vedení UJEP (pokud Statut nepřipouští jinak) a autoři

knihy do 31. října v každém kalendářním roce k rukám referenta/ky oddělení vědu a výzkumu na formuláři, který je
přílohou tohoto Statutu.

6. Udělení Ceny se zveřejňuje. Sdělení pro tisk poskytuje tisková mluvčí.

Čl. 2
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd
1. Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky tvůrčí činnosti v oblasti technických a přírodních věd je

udělována zaměstnancům UJEP s úvazkem vyšším než 0,7 jako ocenění za mimořádné výsledky v oblasti
technických, přírodních a environmentálních věd v daném kalendářním roce.
2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 25 000 Kč.
3. Písemný návrh děkanů nebo členů vedení UJEP na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta, adresa bydliště, pracoviště, telefonický kontakt a mailovou adresu;
b) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
c) přehled vědeckých a odborných prací, učebních textů, ostatních příspěvků, výzkumných studií a projektů
a doklady o výsledcích tvůrčí činnosti v roce udělení Ceny a/nebo v roce předcházejícím, které mají vazbu
ke zdůvodnění návrhu Ceny;
d) přehled o ohlasu práce kandidáta u české a světové odborné veřejnosti;
e) návrh sdělení pro tisk.
Čl. 3
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd
pro pracovníka do 35 let
1. Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky tvůrčí činnosti v oblasti technických a přírodních věd pro

pracovníka do 35 let je udělována zaměstnancům UJEP s úvazkem vyšším než 0,7 jako ocenění za mimořádné
výsledky v oblasti technických, přírodních a environmentálních věd v daném kalendářním roce.
2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 15 000 Kč.
3. Písemný návrh děkanů nebo členů vedení UJEP na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta, adresa bydliště, pracoviště, telefonický kontakt a mailovou adresu;
b) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
c) přehled vědeckých a odborných prací, učebních textů, ostatních příspěvků, výzkumných studií a projektů a
doklady o výsledcích tvůrčí činnosti v roce udělení Ceny a/nebo v roce předcházejícím, které mají vazbu ke
zdůvodnění návrhu Ceny;
d) přehled o ohlasu práce kandidáta u české a světové odborné veřejnosti;
e) návrh sdělení pro tisk.
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Čl. 4
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd
1. Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky tvůrčí činnosti v oblasti humanitních a společenských věd je

udělována zaměstnancům UJEP s úvazkem vyšším než 0,7 jako ocenění za mimořádné výsledky v oblasti
humanitních, ekonomických, pedagogických a zdravotnických věd v daném kalendářním roce.

2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 25 000 Kč.
3. Písemný návrh děkanů nebo členů vedení UJEP na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta, adresa bydliště, pracoviště, telefonický kontakt a mailovou adresu;
b) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
c) přehled vědeckých a odborných prací, učebních textů, ostatních příspěvků, výzkumných studií a projektů a
doklady o výsledcích tvůrčí činnosti v roce udělení Ceny a/nebo v roce předcházejícím, které mají vazbu ke
zdůvodnění návrhu Ceny;
d) přehled o ohlasu práce kandidáta u české a světové odborné veřejnosti;
e) návrh sdělení pro tisk.
Čl. 5
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd
pro pracovníka do 35 let
1. Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky tvůrčí činnosti v oblasti humanitních a společenských věd pro

pracovníka do 35 let je udělována zaměstnancům UJEP s úvazkem vyšším než 0,7 jako ocenění za mimořádné
výsledky v oblasti humanitních, ekonomických, pedagogických a zdravotnických věd v daném kalendářním roce.

2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 15 000 Kč.
3. Písemný návrh děkanů nebo členů vedení UJEP na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta, adresa bydliště, pracoviště, telefonický kontakt a mailovou adresu;
b) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
c) přehled vědeckých a odborných prací, učebních textů, ostatních příspěvků, výzkumných studií a projektů a
doklady o výsledcích tvůrčí činnosti v roce udělení Ceny a/nebo v roce předcházejícím, které mají vazbu ke
zdůvodnění návrhu Ceny;
d) přehled o ohlasu práce kandidáta u české a světové odborné veřejnosti;
e) návrh sdělení pro tisk.
Čl. 6
Cena rektora UJEP za mimořádný umělecký počin
1. Cena rektora UJEP za mimořádný umělecký počin je udělována zaměstnancům UJEP s úvazkem vyšším než 0,7

jako ocenění za mimořádné výsledky v oblasti umění v daném kalendářním roce.

2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 25 000 Kč.
3. Písemný návrh děkanů nebo členů vedení UJEP na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta, adresa bydliště, pracoviště, telefonický kontakt a mailovou adresu;
b) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
c) přehled o výsledcích umělecké činnosti v roce udělení Ceny a/nebo v roce předcházejícím, které mají vazbu ke
zdůvodnění návrhu Ceny;
d) přehled o ohlasu umělecké práce kandidáta u české a světové odborné veřejnosti;
e) návrh sdělení pro tisk.
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Čl. 7
Cena rektora UJEP za mimořádný umělecký počin pro pracovníka do 35 let
1. Cena rektora UJEP za mimořádný umělecký počin pro pracovníka do 35 let je udělována zaměstnancům UJEP s

úvazkem vyšším než 0,7 jako ocenění za mimořádné výsledky v oblasti umění v daném kalendářním roce.

2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 15 000 Kč.
3. Písemný návrh děkanů nebo členů vedení UJEP na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta, adresa bydliště, pracoviště, telefonický kontakt a mailovou adresu;
b) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
c) přehled o výsledcích umělecké činnosti v roce udělení Ceny a/nebo v roce předcházejícím, které mají vazbu ke
zdůvodnění návrhu Ceny;
d) přehled o ohlasu umělecké práce kandidáta u české a světové odborné veřejnosti;
e) návrh sdělení pro tisk.
Čl. 8
Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum
1. Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum je udělována zaměstnancům UJEP s úvazkem vyšším než 0,7 jako ocenění

za mimořádné výsledky v oblasti aplikovaného výzkumu v daném kalendářním roce. Cena se uděluje především za
realizovaná průmyslová práva a další výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti spolupráce s průmyslovým nebo
veřejnosprávním sektorem.

2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 25 000 Kč.
3. Písemný návrh děkanů nebo členů vedení UJEP na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta, adresa bydliště, pracoviště, telefonický kontakt a mailovou adresu;
b) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
c) přehled o výsledcích spolupráce s průmyslovým nebo veřejnosprávním sektorem a/nebo realizace
aplikovaného výzkumu kandidáta, které jsou předmětem práv průmyslového vlastnictví mající vazbu ke
zdůvodnění návrhu Ceny;
d) návrh sdělení pro tisk.
Čl. 9
Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum pro pracovníka do 35 let
1. Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum pro pracovníka do 35 let je udělována zaměstnancům UJEP s úvazkem

vyšším než 0,7 jako ocenění za mimořádné výsledky v oblasti aplikovaného výzkumu v daném kalendářním roce. Cena
se uděluje především za realizovaná průmyslová práva a další výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti spolupráce
s průmyslovým nebo veřejnosprávním sektorem.
2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 15 000 Kč.
3. Písemný návrh děkanů nebo členů vedení UJEP na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta, adresa bydliště, pracoviště, telefonický kontakt a mailovou adresu;
b) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
c) přehled o výsledcích spolupráce s průmyslovým nebo veřejnosprávním sektorem a/nebo realizace
aplikovaného výzkumu kandidáta, které jsou předmětem práv průmyslového vlastnictví mající vazbu ke
zdůvodnění návrhu Ceny;
d) návrh sdělení pro tisk.
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Čl. 10
Cena rektora UJEP za knihu roku
1. Cena rektora UJEP za knihu se uděluje autorovi či autorům knihy, která vyšla v roce udělení Ceny nebo v roce

předcházejícím.

2. Cenu může obdržet autor (či autoři) knihy, kdy alespoň jeden z autorů této knihy byl v roce udělení

a v předcházejícím roce zaměstnancem UJEP s úvazkem vyšším než 0,7.

3. Cena v daném roce se uděluje pouze jedné knize s přihlédnutím k následujícím hlediskům:

a) odborná a vědecká či umělecká úroveň knihy,
b) nakladatelství, v kterém byla publikace vydána,
c) počet výtisků,
d) ohlas knihy u odborné a vědecké či umělecké veřejnosti,
e) jazyk vydání knihy.
4. Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jména a příjmení oceněných autorů, název oceněné knihy,

název Ceny a datum jejího udělení. Diplom obdrží každý z oceněných autorů.

5. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 25 000 Kč. O rozdělení peněžité odměny rozhoduje ten autor,

který je v pořadí autorů zaměstnaných na UJEP v roce udělení Ceny a v roce předcházejícím na prvním místě.
6. Návrh na udělení Ceny předkládá autor knihy na formuláři, který je součástí tohoto Statutu.
7. Navrhovatel současně předloží jeden výtisk knihy navržené k ocenění.

Čl. 11
Cena rektora pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti
1. Cena rektora UJEP pro studenty prezenční formy studia ve studijních programech UJEP (dále „Cena“) je udělována

jako ocenění za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčích aktivit v daném kalendářním roce.

2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši:

a) 5 000 Kč (3. cena),
b) 10 000 Kč (2. cena),
c) 15 000 Kč (1. cena).
3. Písemný návrh děkanů na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení navrženého studenta, datum narození, místo trvalého bydliště, telefonický kontakt a mailová
adresa;
b) název fakulty, studijní program s uvedením studijního oboru a roku studia studenta;
c) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny;
d) seznam publikovaných prací nebo veřejně prezentovaných výkonů, doklady o výsledcích tvůrčí činnosti v roce
udělení Ceny a/nebo v roce předcházejícím, které mají vazbu ke zdůvodnění návrhu Ceny;
e) návrh sdělení pro tisk.
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Čl. 12
Cena rektora UJEP pro studenty za nejlepší sportovní výsledky
1. Cena rektora UJEP pro studenty UJEP (dále „Cena“) je udělována jako ocenění za mimořádné výsledky v oblasti

sportovních aktivit v daném kalendářním roce.

2. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši:

a) 5 000 Kč (3. cena),
b) 10 000 Kč (2. cena),
c) 15 000 Kč (1. cena).
3. Písemný návrh děkanů na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení navrženého studenta, datum narození, místo trvalého bydliště, telefonický kontakt, emailová
adresa;
b) název fakulty, studijní program s uvedením studijního oboru a roku studia studenta;
c) výčet sportovních úspěchů ve vysokoškolských (akademických) soutěžích;
d) výčet sportovních úspěchů na mistrovství republiky, mistrovství Evropy, mistrovství světa či olympijských hrách
v daném roce;
e) doklad o dosažení sportovních úspěchů;
f) návrh sdělení pro tisk.
Čl. 13
Cena rektora UJEP za příkladnou reprezentaci univerzity
v národním nebo mezinárodním měřítku
1. Cena rektora UJEP za příkladnou reprezentaci univerzity v národním nebo mezinárodním měřítku je udělována

zaměstnancům nebo studentům UJEP jako ocenění za šíření dobrého jména UJEP.

2. Tato Cena je udělována za dlouhodobé šíření morálních a mravních hodnot, vytrvalou ochranu etických a lidských

postojů, mimořádný hrdinský čin, mimořádný vědecký nebo umělecký počin v mezinárodním měřítku a za celoživotní
přínos univerzitě v oblasti její vzdělávací, tvůrčí nebo společenské (třetí) role.

3. Text ocenění zní: „Oceněný“ se zasloužil o Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
4. S udělením Ceny je spojena finanční odměna ve výši 50 000 Kč.
5. Písemný návrh členů vedení UJEP nebo děkanů fakult nebo členů Akademického senátu UJEP nebo Vědecké rady

UJEP na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta, adresa bydliště, pracoviště, telefonický kontakt a mailovou adresu;
b) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny a doložení relevantních podkladů;
c) návrh sdělení pro tisk.
Čl. 14
Posuzování a výběr návrhů
1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení Cen je Komise pro udělování cen rektora UJEP (dále

jen „Komise“).
2. Komise se skládá z proděkanů pro vědu všech fakult UJEP a ze tří zástupců Akademického senátu UJEP. Předsedou

komise je prorektor/ka UJEP pro vědu.

3. Členy Komise jmenuje rektor UJEP. Administrátorem Komise je referent/ka oddělení vědy a výzkumu UJEP.
4. Členství v Komisi je čestné. V případě, že na Cenu je navržen člen Komise, bude nahrazen pro daný rok jiným členem

jmenovaným na návrh příslušné fakulty či AS UJEP ad hoc.
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5. Komise se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát ročně. Svolává ji předseda. Komise je usnášeníschopná, jsou-li

přítomny dvě třetiny jejích členů.

6. Komise musí obdržet podklady pro hodnocení návrhů v elektronické podobě nejméně 5 pracovních dnů před datem

zasedání.

7. Komise projednává pouze ty návrhy, které obsahují příslušné náležitosti uvedené v tomto Statutu.
8. Komise si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska.
9. Komise se usnáší o návrhu na udělení Ceny nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných. Návrh předkládá rektorovi

předseda Komise.

10. Organizační a administrativní práce spojené s činností Komise zabezpečuje referenta/ka oddělení vědy

a výzkumu. Referent/ka dbá na to, aby návrhy na udělení Ceny obsahovaly všechny náležitosti potřebné k
všestrannému posouzení. Z jednání Komise se pořizuje písemný záznam, který podepisuje předseda Komise a
všichni přítomní členové.

11. Organizační a administrativní práce spojené se slavnostním ceremoniálem udílením Cen zabezpečuje sekretariát

rektora ve spolupráci s oddělením vědy a výzkumu UJEP.

Čl. 15
Náklady spojené s udělením Cen jsou hrazeny z rozpočtu rektorátu UJEP.
Čl. 16
Tento Statut ruší a nahrazuje Statut Cen rektora z 5. 10. 2012. Statut nabývá účinnosti dnem 3. 9. 2018.
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NÁVRH na udělení

CEN REKTORA Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
za rok 20xx1

V souladu s ustanovením Statutu cen rektora UJEP podávám návrh na Cenu rektora za rok 20xx v kategorii2
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd (čl. 2 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd pro pracovníka do 35 let
(čl. 3 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd
(čl. 4 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd pro pracovníka do 35
let (čl. 5 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP za mimořádný umělecký počin (čl. 6 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP za mimořádný umělecký počin pro pracovníka do 35 let (čl. 7 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum (čl. 8 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum pro pracovníka do 35 let (čl. 9 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP za knihu roku (čl. 10 Statutu cen rektora)
Cena rektora pro studenty3 za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti
(čl. 11 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP pro studenty za nejlepší sportovní výsledky (čl. 12 Statutu cen rektora)
Cena rektora UJEP za
(čl. 13 Statutu cen rektora)

příkladnou

reprezentaci

univerzity

v národním

nebo

mezinárodním

měřítku

Navrhovanou osobou4 na Cenu rektora je zaměstnanec5/student UJEP
Titl., Jméno, Příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Fakulta
Katedra a pozice
(pouze zaměstnanci)

Studijní program
a ročník (pouze studenti)
Telefon
E-mail

Návrhy se předkládají písemně na oddělení vědy a výzkumu k rukám referenta/ky.
Zaškrtněte příslušnou kategorii návrhu Ceny
3 Student prezenční formy studia
4 Navrhovaná osoba podáním návrhu souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro administraci návrhu a jeho zveřejnění v médiích.
5 Zaměstnanec UJEP s úvazkem vyšším než 0,7 (vyjma čl. 13 Statutu)
1
2
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Návrh na Cenu rektora podává
Titl., Jméno, Příjmení
Funkce
Pracoviště

Odůvodnění návrhu

Kompletní přehled dosažených výsledků, které jsou předmětem návrhu

Ohlas kandidáta u české a světové odborné veřejnosti (čl. 2 až čl. 7 Statutu)

Návrh sdělení pro tisk

Oddíl pro knihu roku
Název knihy:

Seznam všech autorů (příjmení, jména a tituly) knihy s vyznačením autorů, kteří v roce udělení Ceny nebo v roce předcházejícím byli
zaměstnanci UJEP:

Anotace knihy:

Rok vydání:

Nakladatelství:

Počet výtisků:

Podpis navrhovatele: ………………………………………………….
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