
 

Statut Ceny Milana Sojky 

Cena Milana Sojky je zřízena k podpoře rozvoje v oblasti společenských věd za podmínek 

uvedených v tomto Statutu a k uctění památky vynikajícího vysokoškolského učitele a 

představitele nezávislého ekonomického vědeckého myšlení prof. Ing. Milana Sojky, CSc. 

 

Čl. 1 

1. Cena Milana Sojky je určena pro autora nejlepší obhájené a vydané studie 

Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v předchozím kalendářním roce (dále jen 

"Cena“). 

2. Cenu každoročně uděluje Národohospodářský ústav Josefa Hlávky (dále jen „NÚJH“) 

ve spolupráci s  Vysokou školou ekonomie a managementu (dále jen „VŠEM“) po 

splnění stanovených podmínek.  

3. Cenu představuje diplom a peněžní částka v celkové hodnotě 70.000,- Kč. Cena je 

zpravidla předávána při vhodné slavnostní příležitosti na zámku v Lužanech. 

4. Návrhy na udělení Ceny se podává radě NÚJH. V kalendářním roce může být udělena 

nejvýše jedna cena. O Ceně rozhoduje rada NÚJH. 

 

Čl. 2 

1. Návrh předkládá:  

a) rada NÚJH bezprostředně po provedení oponentury práce,  

b) rektor VŠEM do konce běžného roku z okruhu prací obhájených a vydaných 

v daném kalendářním roce,  

c) každý člen rady NÚJH nejméně 30 dnů před rozhodováním o udělení ceny.  

2. Návrh musí obsahovat hodnocení původnosti a vědeckého přínosu pro českou 

společnost v rámci cílů a programu NÚJH. 

3. Návrh se všemi náležitostmi uvedenými v odstavci 1 a 2 se předkládá ve dvou 

vyhotoveních.  

 

Čl. 3 

1. Členové rady NÚJH hlasují o návrzích v tajném hlasování, a to po provedené rozpravě 

a vyslechnutí stanoviska rektora VŠEM. Je-li více návrhů a žádný nezískal 

nadpoloviční většinu hlasů, postupují do druhého kola dvě práce, které získaly nejvíce 

hlasů. 

2. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rady NÚJH.   



 

3. Zasedání rady NÚJH k posouzení návrhů se uskutečňuje do konce 1. čtvrtletí 

následujícího roku. Výsledek rozhodnutí sdělí předseda rady NÚJH písemně rektorovi 

VŠEM nejpozději do 15 dnů po konání zasedání. 

4. Částku 70.000,- Kč poskytne VŠEM podle zvláštní dohody uzavřené mezi VŠEM a 

Nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ (dále jen „Nadání“). Předání 

diplomu a všechny další náležitosti, které souvisí s předáním ceny, zabezpečí Nadání. 

Obě strany zabezpečí v oblasti svých možností publikaci rozhodnutí o udělení Ceny. 

Nadání tak učiní i ve své výroční zprávě. 

5. Další organizační a administrativní práce spojené s posuzováním návrhů a udílením 

Ceny zabezpečuje NÚJH ve spolupráci s rektorátem VŠEM.  

 

Čl. 4 

1. Poprvé může být Cena udělena za rok 2009. 

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu předsedou NÚJH a rektorem VŠEM. 

 

 

V Praze dne 7. prosince 2009 

 

 

 

 

…………………………………………..    ……………………………………………… 

prof. Ing. Milan Žák, CSc.         prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.               

rektor VŠEM      předseda NÚJH 

 

 


