
 

STATUT 
CENY MARIE KALENSKÉ 

 
Preambule 

 
Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, která je mj. členem Mezinárodní 
společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení se sídlem v Ženevě, je odborně 
zaměřeným spolkem, který od roku 1991 usiluje v oborech pracovního práva a práva sociálního 
zabezpečení o rozvoj vědy a o uplatnění dosažených výsledků vědeckovýzkumné činnosti v  praxi.  
 
Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení vnímá jak z hlediska budoucího 
vědeckého a odborného rozvoje, tak z hlediska celospolečenského potřebu aktivně podporovat zájem o 
odbory pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Neodmyslitelnou součástí této snahy a 
předpokladem budoucího úspěšného rozvoje oborů je vytváření příležitostí pro studenty, stejně jako pro 
začínající akademiky, vědecké pracovníky i praktiky, k prohloubení znalostí v oborech pracovního práva 
a práva sociálního zabezpečení a k získání zájmu o ně. Právě uvedené Česká společnost pro pracovní 
právo a právo sociálního zabezpečení s ohledem na své cíle a zaměření považuje za jeden ze svých 
úkolů. O jeho naplnění usiluje i prostřednictvím Ceny Marie Kalenské.  
 
Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení s pokorou cenu pojmenovala po 
prof. JUDr. Marii Kalenské, DrSc., jedné z nejvýznamnějších tuzemských osobností právnického života 
druhé poloviny 20. století, která se zásadní měrou zasloužila o rozvoj pracovního práva a práva sociálního 
zabezpečení. Společnost tak učinila nikoli jen s ohledem na nesporné odborné kvality Marie Kalenské a 
její přínos pro oba jmenované obory, nýbrž a ve stejné míře i kvůli jejím kvalitám lidským, které plnou 
měrou projevovala jak při činnosti pedagogické, tak v soukromém životě. Marie Kalenská vychovala 
generace právníků a intenzivně se věnovala studentům, stejně jako mladým nadějným akademikům, a 
podporovala v nejlepším smyslu slova jejich odborný i lidský rozvoj. 
 
Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení bude Cenou Marie Kalenské 
pokračovat v odkazu nestorky pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, jejíž jméno si propůjčila 
do jejího názvu.  
 
 

Článek I. 
Cena Marie Kalenské 

1. Cena Marie Kalenské je prestižní cenou udělovanou Českou společností pro pracovní právo a právo 
sociálního zabezpečení, z.s., zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, 
oddíl L, vložka 1280, IČ: 17049148, se sídlem nám. Curieových 901/7, 110 00 Praha 1 (dále také jen 
Česká společnost nebo Vyhlašovatel), která je určena k podpoře odborného rozvoje a vzdělávání 
studentů, mladých vědeckých pracovníků i praktiků, zejména v oborech pracovního práva a práva 
sociálního zabezpečení.  

2. Cena se uděluje za mimořádné písemné práce, jejichž primární tematické zaměření je na oblast 
pracovního práva a/nebo práva sociálního zabezpečení.  

3. Soutěž se koná v soutěžních kolech vyhlašovaných statutárním orgánem České společnosti.  
4. Řádně přihlášené písemné práce hodnotí odborná porota, která rozhodne o umístění jednotlivých autorů, 

včetně vítěze.  
5. V soutěžním kole nemusí být vítěz vyhlášen.   
6. Statut soutěže, přihláška do soutěže, vyhlášky soutěžních kol, výsledky soutěžních kol (vyhlášení vítěze 

soutěžního kola) a vítězné soutěžní práce jsou dostupné na webové stránce www.spolpracsoc.cz 
v sekci Cena Marie Kalenské.  

http://www.spolpracsoc.cz/
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Článek II. 
Soutěžní kola 

Termíny 
1. Soutěžní kola vyhlašuje statutární orgán České společnosti.  
2. V kalendářním roce se vyhlašuje nejvýše jedno soutěžní kolo. 
3. Soutěžní kolo se vyhlašuje sdělením na webové stránce www.spolpracsoc.cz.  
4. Soutěžní kolo lze vyhlásit do konce měsíce února příslušného kalendářního roku.  
5. Při vyhlášení soutěžního kola: 

a) přihláška do soutěže spolu se soutěžní písemnou prací musí být doručena Vyhlašovateli do 31. 
května příslušného kalendářního roku včetně;  

b) odborná porota vyhodnotí písemné práce řádně přihlášených soutěžících do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku včetně; 

c) výsledky soutěžního kola se soutěžícím oznámí do 15. září příslušného kalendářního roku – 
soutěžícím se oznamuje, zda v soutěži uspěli, či nikoli; 

d) výsledky soutěžního kola se vyhlásí na webové stránce www.spolpracsoc.cz do 15. září příslušného 
kalendářního roku – v rámci sdělení se uvede počet přihlášených písemných prací, jméno, příjmení 
a akademické tituly vítěze a název práce, se kterou se zúčastnil soutěžního kola; 

e) slavnostní vyhlášení vítěze a předání soutěžní ceny se uskuteční na mezinárodní konferenci 
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení každoročně organizované, příp. 
spoluorganizované Českou společností. Datum a místo konání bude vítězi oznámeno zprávou 
elektronické pošty dle písem. c) a vyhlášeno prostřednictvím webové stránky www.spolpracsoc.cz. 

 
 

Článek III. 
Podmínky účasti v soutěži 

Přihlášení do soutěže 
1. Soutěžního kola se může jako soutěžící zúčastnit každý, kdo ke dni vyhlášení soutěžního kola nedosáhl 

věku 31 let.  
2. Do soutěže se lze přihlásit pouze prostřednictvím bezvadné písemné přihlášky, jejíž vzor je připojen jako 

příloha tohoto statutu, doručené v předepsaném termínu (čl. II. odst. 5 písm. a) statutu) na adresu 
elektronické pošty CenaMarieKalenske@email.cz. K přihlášce soutěžící připojí jako její nedílnou součást 
písemnou soutěžní práci. Byla-li soutěžní práce publikována či jedná-li se o kvalifikační práci nebo o jinou 
obdobnou práci, která byla sepsána v souvislosti se studiem autora (na vysoké škole, vyšší odborné škole 
nebo jiném vzdělávacím zařízení), je nedílnou součástí přihlášky prohlášení nakladatele, vzdělávacího 
zařízení nebo jiného držitele majetkových autorských práv, jímž se pro případ vítězství v soutěži vyslovuje 
souhlas se zveřejněním textu soutěžní práce na neurčitou dobu Českou společností na webové stránce 
České společnosti.     

3. Písemnou prací se rozumí jakákoli literární forma běžná v právní teorii (odborný článek, studentská 
vědecká odborná činnost, diplomová práce či vyšší kvalifikační práce, monografie atd.).  

4. Přihlášena může být práce vytvořená výlučně pro účely soutěžního kola nebo již publikovaná nebo 
obhájená práce. V případě obhájené nebo publikované písemné práce nesmí od publikace či obhajoby 
do vyhlášení soutěžního kola uplynout doba delší jednoho roku.  

5. Soutěžní práce může být vytvořena ve spoluautorství. Byla-li soutěžní práce vytvořena ve spoluautorství, 
lze se s prací zúčastnit soutěžního kola pouze, pokud se jako společní soutěžící přihlásí do soutěže 
všichni spoluautoři. Každý ze spoluautorů musí splňovat podmínky účasti v soutěži podle tohoto statutu.  

6. Přihláška do soutěže i soutěžní práce se podává, resp. odevzdává ve formátu pdf.  
7. Na přihlášky, které nebyly podány řádně (neúplné přihlášky, přihlášky doručené po termínu určeném 

k podávání přihlášek atd.), bude nahlíženo, jako by nebyly podány. O tom, že přihláška nebyla podána 
řádně, Česká společnost dotyčného člověka vyrozumí zprávou elektronické pošty.  

http://www.spolpracsoc.cz/
http://www.spolpracsoc.cz/
http://www.spolpracsoc.cz/
mailto:CenaMarieKalenske@email.cz
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8. Soutěžního kola se lze zúčastnit nejvýše s jednou soutěžní prací. Při přihlášení se jednoho s více jak 
jednou soutěžní prací, ať již jako autor nebo spoluautor, bude na všechny přihlášky pohlíženo, jako by 
nebyly podány. O této skutečnosti se dotyčný člověk, příp. všichni spoluautoři, vyrozumí zprávou 
elektronické pošty.  

9. Soutěže se lze se stejnou prací zúčastnit jen jednou. Při přihlášení se s písemnou soutěžní prací, nebo 
její částí, která byla již přihlášena a hodnocena v dřívějším soutěžním kole, se na přihlášku do pozdějšího 
soutěžního kola hledí, jako by nebyla podána. O této skutečnosti se dotyčný člověk vyrozumí zprávou 
elektronické pošty. Uvedené platí pro spoluautory obdobně.  

10. Soutěže (žádného soutěžního kola) se nemohou zúčastnit (ani jako spoluautoři soutěžní práce) osoby, 
které se podílely na definování předmětu soutěže, jejich podmínek a na jejím vypsání. Stejné platí pro 
osoby těmto osobám blízké. Na jimi podané přihlášky se hledí, jako by nebyly podány. O této skutečnosti 
se dotyčný člověk vyrozumí zprávou elektronické pošty. 

 
 

Článek IV. 
Ukončení účasti v soutěži 

1. Účast soutěžícího v soutěži končí: 
a. odvoláním souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži 

v rozsahu, jak plyne z přihlášky k účasti v soutěži; 
b. doručením odhlášení se soutěžícího ze soutěže (soutěžního kola) do vyhodnocení soutěžního kola 

odbornou porotou; 
c. doručením oznámení Vyhlašovatele soutěžícímu, že dle závěrů odborné poroty byla soutěžní práce 

vyhodnocena jako plagiát; 
d. doručením oznámení Vyhlašovatele soutěžícímu, že dle závěrů odborné poroty soutěžící není 

autorem soutěžní práce; 
e. doručením oznámení Vyhlašovatele soutěžícímu, že dle zjištění odborné poroty nebyly splněny 

podmínky podle čl. III. odst. 4 věta druhá statutu.  
2. Nastane-li kterákoli ze skutečností uvedená v odst. 1 u některého ze spoluautorů soutěžní práce, končí 

účast v soutěži všech spoluautorů k okamžiku, kdy nastane taková skutečnost u prvého z nich.  
3. Soutěžícímu, jehož účast v soutěži byla předčasně ukončena dle odst. 1, Vyhlašovatel nehradí žádné 

náklady spojené s účastí v soutěži. Soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci.  
 
 

Článek V. 
Odborná porota 

1. Soutěžní práce přihlášené do soutěžního kola hodnotí odborná porota.  
2. Odborná porota má nejméně tři členy. Členy poroty jsou předseda a ostatní členové poroty. Počet členů 

odborné poroty, včetně předsedy, musí být lichý.  
3. Odbornou porotu a v rámci odborné poroty předsedu poroty jmenuje při vyhlášení soutěžního kola pro 

vyhlašované soutěžní kolo statutární orgán České společnosti.  
4. Členem odborné poroty mohou být členové statutárního nebo kontrolního orgánu České společnost.  
5. Účast v odborné porotě je čestná.  
6. Členství v odborné porotě je nepřenositelné.  
7. Přihlásí-li se řádně do soutěže osoba blízká členovi odborné poroty, členství v odborné porotě takového 

člena končí. Členství v odborné porotě dále končí doručením písemného odstoupení člena poroty 
statutárnímu orgánu České společnosti a smrtí člena poroty. Statutární orgán České společnosti v těchto 
případech obratem jmenuje náhradního člena odborné poroty.  

8. Odborná porota rozhoduje ve sboru na společném zasedání. Odbornou porotu svolává předseda poroty , 
který řídí její zasedání.  

9. Odborná porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů poroty.   
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10. Odborná porota rozhoduje většinou hlasů přítomných členů poroty.  
11. Ze zasedání odborné poroty se pořídí písemný zápis, v němž se zaznamenají nejméně přítomní členové 

poroty a jednotlivá hlasování. Zápis archivuje Česká společnost.  
 
 

Článek VI. 
Kritéria hodnocení 

1. Řádně přihlášené soutěžní práce do soutěžního kola vyhodnotí odborná porota zejména z hlediska 
aktuálnosti a novosti tématu, teoretické náročnosti materie a hloubky jejího zkoumání, z hlediska 
správnosti použití vědeckých metod, včetně například odkazování se na použité zdroje, stylistické a 
jazykové stránky a práce se zdroji.  

2. Odborné porotě přísluší rozhodnout: 
a) že přihláška do soutěže nebyla podána řádně; 
b) že soutěžní práce je plagiátem; 
c) že soutěžící není autorem soutěžní práce; 
d) že není splněna podmínka podle čl. III. odst. 4 věta druhá statutu.  
e) o vítězi soutěžního kola, včetně rozhodnutí, že shodných kvalit dosahují dvě či více prací a je více 

vítězů soutěžního kola; 
f) že žádná z prací přihlášených do soutěžního kola nemá dostatečnou úroveň, a že se pro dané 

soutěžní kolo nebude vyhlašovat vítěz.  
3. Rozhodnutí odborné porota nelze přezkoumávat.  

 
 

Článek VII. 
Ceny 

Vyhlášení výsledků a publikace soutěžní práce 
1. Vítěz soutěžního kola získá finanční ocenění. Konkrétní výši finančního ocenění vítěze soutěžního kola 

oznámí statutární orgán Vyhlašovatele ve vyhlášce soutěžního kola. Finanční ocenění vítěze soutěžního 
kola nemůže být vyšší než 50.000 Kč netto.  

2. Budou-li jako vítězové soutěžního kola vyhodnoceni rozhodnutím odborné poroty dva nebo více 
soutěžících, finanční ocenění vyhlášené pro vítěze soutěžního kola se dělí rovným dílem.  

3. V případě spoluautorství se cena, nebo její poměrná část, budou-li vyhlášeny dvě nebo více vítězných 
prací v soutěžním kole, dělí mezi spoluautory rovným dílem. 

4. Cena bude vítězi předána na slavnostním vyhlášení oznámeném dle čl. II. odst. 5 písm. e) statutu.  
5. Veřejnoprávní odvody z ceny je povinen odvést Vyhlašovatel.  
6. Výsledky soutěžního kola, tj. jméno, příjmení a akademické tituly vítěze, informace o vítězství v soutěžním 

kole a název písemné soutěžní práce, se kterým soutěžící v soutěžním kole zvítězil, se oznámí způsobem 
uvedeným v čl. II. odst. 5 písm. d) statutu. Spolu s oznámením se prostřednictvím webové stránky České 
společnosti zpřístupní i vítězná soutěžní práce. 

 
 

Článek VIII. 
Další podmínky a pravidla 

1. Účastníci soutěže udělují podpisem písemné přihlášky do soutěže (soutěžního kola) souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro zajištění účasti v soutěži, vyhodnocení 
soutěže a vyhlášení výsledků soutěže, tj. identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, 
akademické tituly), kontaktních údajů (vedle bydliště dále telefonní číslo). Bližší informace o zpracování 
osobních údajů účastníka soutěže jsou dostupné webové stránce www.spolpracsoc.cz v sekci Cena 
Marie Kalenské. 

2. Vyhlašovatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži.  

http://www.spolpracsoc.cz/
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3. Vyhlašovatel je oprávněn na základě stanoviska odborné poroty, že žádná v  soutěžním kole odevzdaná 
písemná práce nedosahuje potřebných kvalit, v rámci soutěžního kola nevyhlašovat vítěze.  

4. Vyhlašovatel je oprávněn soutěž zrušit ke konci každého soutěžního kola a celkového vítěze soutěže 
nevyhlašovat. Účastníkům soutěže v případě zrušení soutěžního kola a nevyhlášení vítěze nevznikají 
vůči Vyhlašovateli žádné nároky. 

5. Náklady spojené s pořádáním soutěže a soutěžních kol hradí Česká společnost s možným přispěním 
sponzorů.  
 
 

Článek IV. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Pro kalendářní rok 2018 se vyhlašuje I. soutěžní kolo soutěže o Cenu Marie Kalenské prostřednictvím 
tohoto statuto za následujících podmínek:  
a) přihlášky do soutěže spolu se soutěžní písemnou prací lze podávat od 15. října 2018. Přihláška 

spolu s písemnou soutěžní prací musí být doručena Vyhlašovateli do 30. listopadu 2018;  
b) odborná porota vyhodnotí písemné práce řádně přihlášených soutěžících a rozhodne o vítězi 

soutěžního kola do 15. prosince 2018; 
c) výsledky soutěžního kola se soutěžícím oznámí do 20. prosince 2018 příslušného kalendářního roku 

– soutěžícím se oznamuje, zda v soutěži uspěli, či nikoli; 
d) výsledky soutěžního kola se vyhlásí na webové stránce www.spolpracsoc.cz do 20. prosince 2018 

– v rámci sdělení se uvede počet přihlášených písemných prací, jméno, příjmení a akademické tituly 
vítěze a název práce, se kterou se zúčastnil soutěžního kola; 

e) cena pro vítěze soutěžního kola činí 15.000 Kč; 
f) cena vítězi soutěže bude předána do 31. prosince 2018 v prostorech Právnické fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze. Termín předání bude oznámen vítězi zprávou elektronické pošty ve smyslu písm. 
c) tohoto odstavce; 

g) odbornou porotu tvoří prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D., JUDr. Jakub 
Morávek, Ph. D. Prof. Pichrt je předsedou odborné poroty.  

V dalším platí pravidla obsažená ve statutu.  
2. Tento statut nabývá platnost a účinnosti 11. října 2018. 

 
 
 
Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.    JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 
místopředseda       místopředseda 
 
 

Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D. 
předseda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spolpracsoc.cz/
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SOUTĚŽ O CENU MARIE KALENSKÉ 
PŘIHLÁŠKA DO /uveďte soutěžní kolo římskou číslicí/ SOUTĚŽNÍHO KOLA 

 
PŘIHLÁŠENÝ(Á)/SOUTĚŽÍCÍ: 

 
Jméno a příjmení (vč. akademického titulu): _______________________________________________________ 
Datum narození:    _______________________________________________________ 
Bydliště:     _______________________________________________________ 
Telefonní číslo:    _______________________________________________________ 
Adresa el. pošty:     _______________________________________________________ 
 
spoluautor(ka) 
 
Jméno a příjmení (vč. akademického titulu): _______________________________________________________ 
Datum narození:    _______________________________________________________ 
Bydliště:     _______________________________________________________ 
Telefonní číslo:    _______________________________________________________ 
Adresa el. pošty:     _______________________________________________________ 
 
spoluautor(ka) 
 
Jméno a příjmení (vč. akademického titulu): _______________________________________________________ 
Datum narození:    _______________________________________________________ 
Bydliště:     _______________________________________________________ 
Telefonní číslo:    _______________________________________________________ 
Adresa el. pošty:     _______________________________________________________ 
 
 
Přihlášený/soutěžící prohlašuje, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné.  
 
Název soutěžní práce:  _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Přihlášením soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů  
- identifikačních – jméno, příjmení, datum narození, bydliště; 
- kontaktních – jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, emailová adresa 

 
ze strany České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s., za účelem zajištění účasti 
v soutěži, vyhodnocení a vyhlášení soutěže, po dobu trvání soutěže s tím, že zvítězí-li soutěžící v rámci soutěžního 
kola, budou výsledky soutěže (jméno, příjmení akademické tituly, název vítězné soutěžní práce, informace o 
vítězství a ceně za vítězství v soutěžním kole) zveřejněny na webové stránce www.spolpracsoc.cz v sekci Cena 
Marie Kalenské. 
 
Úplné znění souhlasu, informace o zpracování, jakož i o právech přihlášeného a podmínkách pro jejich uplatnění, 

jsou dostupné na webové stránce www.spolpracsoc.cz v sekci Cena Marie Kalenské.  
 
V ______________ dne __________________ 

_____________________________________ 
Podpis přihlášeného/soutěžícího 

http://www.spolpracsoc.cz/
http://www.spolpracsoc.cz/

