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SMĚRNICE Č. 1/2019
PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ MEDAILÍ A CEN REKTORA NA VUT
Článek 1
Předmět úpravy
1.

V souladu s článkem 14 Statutu VUT tato norma stanovuje pravidla pro udělování medailí a cen
rektora VUT, dále upravuje proces rozhodování o udělování a předávání medailí a cen rektora
VUT. Stanovuje povinnosti při evidenci a zveřejňování informací o udělených oceněních.

2.

Rektor jménem VUT uděluje následující ocenění:
a)

Zlatá medaile VUT. Toto ocenění má výjimečný význam a je udělováno za vynikající
celoživotní výsledky v pedagogické, vědecko-výzkumné nebo organizační oblasti
osobnostem, které se zasloužily o rozvoj a kvalitu základních vysokoškolských činností v rámci
VUT i mimo něj.

b)

Stříbrná medaile VUT. Toto ocenění je udělováno současnými i bývalým zaměstnancům nebo
spolupracovníkům VUT, kteří ve své činnosti dosáhli vynikajících výsledků v pedagogické,
vědecko-výzkumné nebo organizační činnosti.

c)

Pamětní medaile VUT. Toto ocenění je udělováno současným i bývalým pracovníkům nebo
spolupracovníkům VUT, kteří ve své činnosti dosáhli vynikajících výsledků.
Pamětní medaile VUT se mohou rovněž vydávat při významných výročích VUT z rozhodnutí
rektora.

d)

Cena rektora studentům VUT je udělována studentům VUT v následujících kategoriích:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

za vynikající výsledky ve vědecké přípravě formou doktorského studia,
za vynikající výsledky v bakalářském studiu,
za vynikající výsledky v magisterském studiu,
za vynikající výsledky ve sportovní reprezentaci VUT,
za významný umělecký počin,
aktivní činnost pro rozvoj občanské společnosti,
jiný mimořádný čin.

Toto ocenění má formu oficiálního dopisu rektora. V rámci ocenění může být studentovi
přiznáno stipendium podle Stipendijního řádu VUT.
e)

Cena rektora absolventům VUT. Toto ocenění se uděluje vynikajícím absolventům VUT. Cena
má formu peněžitého daru a oficiálního dopisu rektora.
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Článek 2
Podávání návrhů na udělení medailí
1.

Návrh na udělení zlaté, stříbrné a pamětní medaile je oprávněn předložit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rektor,
předseda Akademického senátu VUT,
prorektor,
děkan,
kvestor,
ředitel vysokoškolského ústavu.

2.

Návrhy na udělení medailí podávají oprávněné osoby prostřednictvím IS VUT v modulu Ocenění.

3.

Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a tituly navržené osobnosti,
b) instituce, na které osobnost působí/působila,
c) zdůvodnění, jež obsahuje:
i.
odůvodnění, proč osobnosti má být medaile udělována,
ii.
souhrn profesního působení osobnosti,
iii.
souhrn pedagogického a vědeckého (tvůrčího) působení osobnosti,
iv.
přehled nejvýznamnějších výsledků publikační a tvůrčí činnosti,
v.
předešlá ocenění,
d) označení druhu medaile, která je pro osobnost navrhována.

Článek 3
Podávání návrhů na udělení cen rektora
1.

Návrh na udělení cen rektora studentům VUT je oprávněn předložit:
a)
b)
c)
d)

2.

rektor,
prorektor,
děkan fakulty, na které student studuje,
ředitel vysokoškolského ústavu, na kterém student studuje.

Návrh na udělení cen rektora absolventům VUT je oprávněn předložit:
a) děkan fakulty, kde oceňovaný studium absolvoval,
b) ředitel vysokoškolského ústavu, kde oceňovaný studium absolvoval.

3.

Návrhy na udělení cen rektora studentům i absolventům VUT podávají oprávněné osoby
prostřednictvím IS VUT v modulu Ocenění.

4.

Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a tituly navrženého studenta/absolventa
b) fakultu/součást VUT, na které student/absolvent působí/působil,
c) odůvodnění, proč studentovi/absolventovi má být cena udělována, v souladu s důvody
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. d) a e)

Článek 4
Schvalování návrhů na udělení medailí a cen rektora
1.

Pokud předložený návrh nemá všechny náležitosti dle článku 2 a článku 3, není k němu přihlíženo.

2.

Návrhy na udělení zlaté medaile jsou po projednání a schválení Vedením VUT dále předloženy ke
schválení Vědecké radě VUT.
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3.

O udělení stříbrných a pamětních medailí a cen rektora rozhodují členové Vedení VUT.

4.

O udělení ocenění jsou cestou Odboru pro akademické záležitosti neprodleně informování děkani
fakult a ředitelé součástí VUT, kteří návrhy předložili.

5.

Poté, co je o návrhu rozhodnuto kladně, musí být osobám, které jsou navrženi k udělení medaile
či k ocenění, zaslána informace o tom, že dojde ke zpracování osobních údajů v souvislosti s
udělením medaile/ocenění. Tuto informaci zasílá oceněným Odbor pro akademické záležitosti
Rektorátu. Přitom platí:
a) v případě udělovaných zlatých medailí jsou osobnosti následně požádány o dodání svého
profesního životopisu, včetně přehledu publikační činnosti,
b) vyplývá-li z projednání s osobou, které má být udělena medaile či ocenění, že s udělením
nesouhlasí, návrhy se z IS VUT, modulu Ocenění, odstraňují v souladu se Spisovým a skartačním
plánem VUT.

6.

Z IS VUT, modulu Ocenění, se v souladu se Spisovým a skartačním plánem VUT odstraní rovněž
návrhy na ocenění.

Článek 5
Udělování a předávání medailí a cen rektora
1. Medaile a ceny rektora studentům VUT se předávají zpravidla na slavnostních zasedáních
akademické obce VUT nebo Vědecké rady VUT nebo při jiných význačných příležitostech. Ceny
rektora absolventům VUT se udělují při slavnostní promoci.
2. Předávání medailí organizačně zajišťuje Odbor marketingu a vnějších vztahů, který zajišťuje i
distribuci pozvánek na shromáždění spojené se slavnostním udělováním ocenění.
3. Nemůže-li kandidát udělenou medaili z vážných důvodů osobně převzít, může být při předávání
zastoupen. Tuto skutečnost předem oznámí organizátorovi akce.

Článek 6
Evidence a zveřejňování ocenění
1. Evidenci ocenění udělených podle této směrnice a evidenci udělených čestných hodností „doctor
honoris causa“ v listinné formě a v elektronické formě v IS VUT v modulu Ocenění vede Odbor pro
akademické záležitosti a Archiv VUT. Pro udělování čestných hodností „doctor honoris causa“ se
použijí pravidla upravená ve Statutu VUT a tato směrnice se použije přiměřeně.
2. Informace o oceněních udělených zaměstnancům VUT jinými institucemi vkládají pověření
zaměstnanci součástí VUT do IS VUT, modulu Ocenění, a to na základě informací předaných
vedoucím součásti, případně oceněným zaměstnancem. Informace o udělených oceněních
mohou do IS VUT, modulu Ocenění, vkládat na základě předaných informací rovněž zaměstnanci
Odboru pro akademické záležitosti VUT. Zaměstnanec, který do IS VUT, modulu Ocenění, vložil
informace o zaměstnanci oceněném jinou institucí, současně zašle zaměstnanci informaci o
zpracování jeho osobních údajů v souvislosti s vedením evidence o jeho ocenění.
3. Informace o udělených oceněních a oceněných se zveřejňují ve veřejné části internetových
stránek VUT. V případě osobností oceněných čestným doktorátem VUT a zlatou medailí VUT jsou
zveřejněny i fotografie oceněných. Zveřejněny jsou rovněž fotografie zaměstnanců – nositelů
státního vyznamenání, Národní ceny vlády ČR Česká hlava, čestného doktorátu uděleného jinou
univerzitou a jiná významná ocenění.
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Článek 7
Závěrečná ustanovení
1.

Tato směrnice nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

2.

Výkladem a realizací této směrnice je pověřen Odbor pro akademické záležitosti.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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