
 

 

 
 

Statut ceny Industrie pro ročník 2017 

Preambule 

1. Soutěž, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Na Františku 32, 110 15, Praha 1) 

ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky (nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1) a obecně 

prospěšnou společností Česká hlava PROJEKT, z.ú., (Konojedská 1575/20, Praha 10, 100 00) - jakožto 

realizátorem projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky a vývoje 

2. Jednou z pěti vyhlašovaných kategorií je: 
 

Cena Industrie 

1. Cena se uděluje za nejvýznamnější inovační technologii či výrobek realizovaný na území České 
republiky v posledních několika letech. 
2. Laureát Ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v 
České republice. 
3. Laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou "VYVINUTO V ČR"  
 
4. Přihláška do soutěže musí obsahovat: 

a) název přihlašované společnosti nebo firmy, 
b) výpis z obchodního rejstříku, 
c) kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail, 
d) popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky 
či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho výrobě (např. počet vyrobených kusů, 
obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.), 
e) relevantní výsledky – praktické užití v praxi a prokazatelné doložení o kladných výsledcích 
uživatelskou institucí, 
f) pokud je výrobek chráněn patentem či jinou formou duševního vlastnictví, uveďte číslo tohoto 
dokumentu.  

 
Nominace do soutěže není limitována žádným poplatkem a mohou ji zasílat fyzické i právnické osoby. 
Souhlas s nominací na pracovišti není nutný. 
 
5. Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. června 2017. 
Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být doručeny v elektronické podobě na adresu 
kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány). 
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6. O udělení cen rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota 
se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání  
 
řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, 
jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.  
 
7. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený 
zástupce. Porota si může vyžádat doplňující informace a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota 
nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena 
udělena a naopak může rozhodnout o udělení mimořádné ceny. Porota může taktéž rozhodnout o 
přesunutí nominace do jiné kategorie. Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích. 
Realizátor projektu si vyhrazuje právo soutěžní kategorii zrušit nebo nevyhlásit. 


