Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
Č.j.: OU-39135/90-2016

V Ostravě dne 27. 5. 2016

SMĚRNICE REKTORA
č. 228/2016
Statut Ceny rektora Ostravské univerzity
Článek I.
Úvodní ustanovení
(1) Smyslem udělování Ceny rektora Ostravské univerzity (dále jen „Cena“) je
Ostravskou univerzitou (dále jen „OU“) ocenit vynikající výsledky a mimořádnou
činnost studentů OU, absolventů OU, akademických a vědeckých pracovníků OU.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Článek II.
Základní pojmy
Cena se uděluje v následujících oblastech:
a) Cena rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou nebo uměleckou činnost
akademických a vědeckých pracovníků OU do 35 let;
b) Cena rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou, uměleckou
činnost nebo činnost pro občanskou společnost akademických a vědeckých
pracovníků OU;
c) Cena rektora za významné umělecké dílo/uměleckou činnost studentů OU;
d) Cena rektora za mimořádný vědecko-výzkumný výsledek/vědecko-výzkumnou
činnost studentů OU;
e) Cena rektora za významnou činnost studentů OU pro občanskou společnost.
Na Cenu mohou být nominováni akademičtí a vědečtí pracovníci OU s úvazkem na
OU v celkové výši minimálně 0,5 a dovršení uvedeného věku v daném kalendářním
roce, studenti OU a absolventi OU do 6 měsíců od úspěšného zakončení studia na OU.
S udělením Ceny dle příslušného bodu a) až e) článku II. této směrnice je spojeno
následující ohodnocení:
a) Přidělení finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč na další rozvoj vědy a
tvůrčí činnosti
b) Nefinanční odměna ve formě movité věci v ceně do 10 tis. Kč.
c) až e) Finanční odměna ve výši 10.000,- Kč.
Finanční prostředky spojené s Cenou podle čl. II. odst. 1) písm. a) mohou být
oceněným akademickým nebo vědeckým pracovníkem použity pouze na další rozvoj
vědecko-výzkumné nebo umělecké činnosti (např. cestovné nebo služby, s výjimkou
osobních nákladů oceněného akademického nebo vědeckého pracovníka).
Cenu uděluje rektor u příležitosti Akademického dne univerzity. Za každou oblast
může být udělena maximálně jedna Cena za kalendářní rok. Na udělení Ceny není
právní nárok.
Článek III.
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Podmínky udělování
(1) Nominace na udělení Ceny v jednotlivých oblastech může podat kterýkoli člen
akademické obce OU a to do konce srpna daného kalendářního roku na Rektorát,
Kancelář rektora.
(2) Nominace na udělení ceny se podává v písemné podobě na formuláři „Návrh na
udělení Ceny rektora Ostravské univerzity“ (viz příloha č. 1 této směrnice) a musí
obsahovat všechny náležitosti uvedené v této příloze.
(3) O udělení Ceny rozhoduje rektor na základě doporučení Rady pro Cenu rektora
Ostravské univerzity (dále jen „Rada“).
(4) Rada má 11 členů včetně předsedy. Předsedu Rady a její členy jmenuje a odvolává
rektor. Rada je jmenována tak, aby v ní byly zastoupeny všechny fakulty, Akademická
a Studentská komora Akademického senátu OU, Stavovská unie studentů, Správní
rada a vedení univerzity. Návrhy na členy Rady podávají fakulty prostřednictvím
děkanů, AS OU, Správní rada a Stavovská unie studentů prostřednictvím svého
předsedy. Členství v Radě je čestné a nezastupitelné.
(5) Rada se schází zpravidla jednou ročně v polovině září daného kalendářního roku a
svolává ji předseda Rady. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích
členů.
(6) Rada projednává pouze nominace, které byly dodány v řádném termínu (čl. III, odst. 1
této směrnice) a obsahují všechny předepsané náležitosti (čl. III, odst. 2. této
směrnice).
(7) Rada doporučí za každou oblast dle čl. II., odst. 1) této směrnice maximálně jednu
nominaci a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady. V případě potřeby
si Rada může vyžádat externí posouzení předložené nominace.
(8) Předseda Rady předkládá doporučené nominace v písemné podobě rektorovi ke
konečnému rozhodnutí nejpozději do konce září daného kalendářního roku.
Článek IV.
Zabezpečení administrace a financování
(1) Organizační a administrativní práce spojené s udělením Ceny rektora zabezpečuje
Kancelář rektora.
(2) Náklady spojené s udělením Ceny hradí rektorát (Kancelář rektora) z finančních
prostředků OU – ze Stipendijního fondu OU (Stipendijního fondu rektora), darů
univerzitě na financování vědy a vzdělávání, výzkumných a vývojových účelů, kultury
a školství, případně z dalších finančních prostředků rozpočtu OU.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
(1) Za dodržování pravidel stanovených touto směrnicí pověřuji vedoucí Kanceláře
rektora.
(2) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.
(3) Tímto se zrušuje směrnice rektora č. 178/2012 Statut ceny rektora Ostravské
univerzity v Ostravě.

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor OU
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Zpracovala: Mgr. Monika Šumberová, Kancelář rektora OU
Rozdělovník: všechna pracoviště OU, Portál OU
Přílohy:
č. 1 – Formulář „Návrh na udělení Ceny rektora Ostravské univerzity“
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