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NÁRODNÍ CENA VLÁDY ČESKÁ HLAVA
za celoživotní přínos vědeckému oboru

finanční odměna 1 000 000 Kč

CENA INVENCE
za objev nebo mimořádný počin uskutečněný 

v posledních několika letech v oblasti základního nebo 
aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci 

s přihlédnutím k perspetivě využitelnosti v praxi
finanční odměna 300 000 Kč

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 2015
CENA DOCTORANDUS - TECHNICKÉ VĚDY

za nejvýraznější počin studenta doktorandského studia
finanční odměna 70 000 Kč

CENA DOCTORANDUS - PŘÍRODNÍ VĚDY
za nejvýraznější počin studenta doktorandského studia

finanční odměna 70 000 Kč

CENA INDUSTRIE
za nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci 

učiněnou na území ČR v posledních letech

Česká hlava ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje již 14. ročník nejprestižnější soutěže pro vědce, techniky 
a vysokoškolské studenty – Česká hlava 2015. Laureátům cen v jednotlivých kategoriích bude předáno finanční 
ocenění v celkové výši 1 440 000 Kč. Do soutěže může nominovat kandidáta jak instituce, tak i jednotlivci a to na 
základě podkladů, které vyžaduje statut. Národní cenu vlády Česká hlava uděluje laureátům vláda ČR a to na základě 
svého usnesení. V ostatních kategoriích rozhoduje odborná porota.
Uzávěrka nominací je 30. června 2015! Více podrobností o statutu a podmínkách nominace najdete na www.ceskahlava.cz.

ČESKÁ HLAVA
INFORMUJE KVĚTEN 2015

ČESKÁ HLAVA SPOLEČNĚ S VLÁDOU ČR VYHLAŠUJE ROČNÍK 2015

GENERÁLNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
předsedkyně, 

ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
místopředseda, zástupce ředitele Centra 

medievistických studií UK a AV ČR

doc. Ing. Josef Průša, CSc.
emeritní rektor Západočeské univerzity v Plzni

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
vedoucí katedry ARTS-managementu, 

Podnikohospodářská fakulta VŠE

prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
vedoucí vědecký pracovník 

Ústavu chemických procesů AV ČR

prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
prorektor ČVU T pro vědeckou a výzkumnou činnost

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
profesor a emeritní rektor 

Vysokého učení technického v Brně

prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.
emeritní ředitel 

Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

doc. Ing. Daniel Hanus, CS c.
Čestný předseda Českého svazu 
vědeckotechnických společností

prof. RND r. Petr Čársky, DrSc.
vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie 

Jaroslava Heyrovského AV ČR

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CS c.
Emeritní rektor Univerzity Karlovy

ODBORNÁ POROTA SOUTĚŽE

KLUB ČESKÝCH HLAV: SETKÁNÍ S VICEPREMIÉREM
Klub Českých hlav se ve čtvrtek 16. 4. sešel 
s vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem v nádherných 
prostorech Lichtenštejnského paláce na Kampě. Cílem 
tohoto neformálního setkání, jež je první z řady akcí 
čekajících Klub v letošním roce, je usnadňování dialogu 
mezi představiteli státní správy a vědeckou sférou.

Česká hlava je největší český projekt na podporu vědy 
a výzkumu s již 15 letou tradicí. Pod tímto pojmem se 
však neskrývá jen galavečer, ale celá řada dalších aktivit, 
které mají za cíl popularizovat vědu a výzkum a umožnit 
jejich efektivní přechod do praxe. I z těchto důvodů se 
u našeho projektu vytvořily dvě platformy:

Klub českých hlav sdružuje nejvýznamnější české vědce 
a zároveň laureáty cen Česká hlava z posledních 15 let 
existence naší soutěže. Klub má přes 80 členů.

Klub inovativních firem naproti tomu sdružuje české 
společnosti, které ve své výrobě uplatňují výrazné 
inovace a výsledky výzkumu. Tyto subjekty byly rovněž 
oceněny cenou Česká hlava v kategorii určené pro výrobkové a technologické inovace firem. V současné době má 
Klub 15 členů.

Vybraní zástupci těchto dvou skupin diskutují na neformálních setkání se špičky politické reprezentace a hovoří 
především o transferu vědy do praxe a dalších souvisejících tématech.

Nejbližší setkání:
čtvrtek 21. 5. - Klub Českých hlav společně s Klubem inovativních firem se setkají se zástupci hospodářského 
výboru PS PČR včele s jeho předsedou Ivanem Pilným
do půlky 2015 - plánované setkání obou klubů s premiérem Bohuslavem Sobotkou


