Rada Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. na svém zasedání dne 20. listopadu 2008 schválila tato
Pravidla pro udělování Prémie Jana Friče pro mladé vědecké pracovníky
Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i.
Článek 1
(1) Tato pravidla upravují udělování Prémie Jana Friče pro mladé vědecké pracovníky
Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., (dále jen “Prémie”).
(2) Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (dále jen “Ústav”) uděluje Prémii za mimořádné výsledky
dosažené při řešení jeho výzkumných záměrů, programových a grantových projektů.
(3) Prémie se uděluje za výsledky, které přispívají k prestiži Ústavu v mezinárodním srovnání,
od jejichž zveřejnění neuplynulo více než pět let a které byly publikovány pod hlavičkou
Ústavu.
(4) Prémii je možné udělit jednotlivci, který v roce udělení Prémie dovrší věk nejvýše 35 let a
byl alespoň část daného roku zaměstnancem Ústavu. V případě, že navrhovaný vědecký
pracovník či pracovnice byli na mateřské nebo rodičovské dovolené, věkový limit se
zvyšuje o 1 rok.
(5) V jednom kalendářním roce je možné udělit nejvýše jednu Prémii.
(6) Na udělení Prémie není právní nárok.
(7) Náklady spojené s udělením Prémie hradí Ústav ze svého rozpočtu.
(8) Udělení Prémie je spojeno s peněžitou odměnou ve výši 80 000 Kč. Odměna je vyplacena
ve výplatním termínu za prosinec daného roku.
Článek 2
(1) Návrhy na udělení Prémie jsou oprávněni předkládat všichni vědečtí pracovníci Ústavu a
členové Rady Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen “Rada”).
(2) Návrhy na udělení Prémie musí obsahovat náležitosti uvedené v návrhovém listu, jehož vzor
je uveden v příloze těchto pravidel, a jeden výtisk prací navržených k ocenění.
(3) Návrhy se podávají písemně a elektronicky předsedovi Rady.
(4) Lhůta pro předložení návrhů na udělení Prémie končí vždy 30. září kalendářního roku. Do
tohoto data musejí být návrhy doručeny.
Článek 3
(1) Cenu uděluje ředitel Ústavu na základě rozhodnutí Rady.
(2) Udělení Prémie se osvědčuje diplomem, který obsahuje jména a příjmení oceněného, název
oceněné práce, datum udělení Prémie a podpisy předsedy Rady a ředitele Ústavu.
(3) Ředitel Ústavu předává Prémii zpravidla k 21. lednu následujícího roku (výročí úmrtí Jana
Friče a založení observatoře). Oceněný má právo u příležitosti předání Prémie přednést
slavnostní přednášku.
(4) Udělení Prémie se zveřejňuje v Informacích Ústavu, na jeho internetových stránkách a je
uvedeno ve výroční zprávě Ústavu za příslušný rok.
Vzor návrhového listu na udělení Prémie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Navrhovatel
Jméno a datum narození navrženého
Název vědecké práce nebo souboru prací navržených k udělení Prémie (česky i anglicky)
Úplné bibliografické údaje o publikování práce (souboru prací)
Stručná charakteristika vědecké práce (česky, v rozsahu 1200-1800 znaků)
Doklady o domácí a mezinárodní odezvě (přehled citací).

