SMĚRNICE REKTORA

Č. 2/2019

Pravidla udělování
Ceny rektora za publikační výstup zaměstnanců ČZU
uvedený v seznamu Nature index
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (dále jen „ČZU“) a
stanovuje pravidla pro udělování Ceny rektora za nejlepší publikační výstupy zaměstnanců
ČZU uvedený v seznamu Nature index (dále jako „Cena rektora“).
(2) Cena rektora je udělována v rámci soutěže (dále jen „soutěž“ nebo „vyhlášená soutěž“),
kterou vyhlašuje rektor každoročně v rámci informačních systémů ČZU formou informace či
aktuality (dále jen „informace rektora“).
(3) Soutěž je vyhlašována zpravidla v první polovině kalendářního roku následujícím po roce,
pro který je soutěž vyhlášena.
Článek 2
Přihlašování a termíny
(1) Soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci ČZU a jejich kolektivy s vědeckou publikací nebo
popularizačním či aplikovaným publikačním výstupem, který byl publikován v roce, pro který
je soutěž vyhlášena, podle pravidel uvedených v článku 3 této směrnice.
(2) Odměna je zaměstnancům nebo studentům ČZU (jsou-li členy kolektivu) udělována rektorem
ČZU na základě nominace prostřednictvím Oddělení pro vědu a výzkum Rektorátu ČZU.
Autorům, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenti ČZU, se odměna nevyplácí.
(3) Vyhlášení odměněných prací se uskuteční v nejbližším termínu slavnostního jednání Vědecké
rady ČZU.
Článek 3
Pravidla soutěže
(1) Odměna je udělována za publikace, které jsou uvedené v hodnocení Nature index pro rok, pro
který je soutěž vyhlášena.

(2) Maximální výše odměny je 300.000,- Kč, přičemž jednotlivým autorům splňujícím podmínky
uvedené v odst. 2 tohoto článku, náleží podíl na odměně podle pořadí v autorském kolektivu
takto:
1 autor

100%

2 autoři

1. autor 60 %, 2. autor 40 %

3 autoři

1. autor 50 %, 2. autor 30 %, 3 autor 20 %

4 autoři

1. autor 40 %, 2. autor 30 %, 3 autor 20 %, 4. autor 10 %

Více než 4 autoři

1. autor 40 %, 2. autor 30 %, 3 autor 20 %, 4. autor 10 %,
5. a další autor 10 %
Článek 4
Ocenění vítězů

(1) Autoři a autorské kolektivy, jejichž publikace bude odměněna, budou písemně vyzváni
k účasti na převzetí Ceny.
(2) Finanční odměna bude vyplácena v termínech a ve formě, které budou sděleny držitelům
Ceny rektora.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Touto směrnicí se ruší směrnice č. 1/2013.

V Praze dne 24. ledna 2019

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor, v. r.
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