ČESKÝ PERMON
Zásady pro nominace a udílení ceny
Český permon je cena udělovaná 1x ročně celkem v pěti kategoriích v rámci České republiky
osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic.
Ceny uděluje Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky (dále jen SHHS ČR).
Cenou je soška permona na podstavci ve tvaru zvonku.
Kategorie Českého permona:
1. Hornický folklór
2. Záchrana technických památek
3. Největší počin roku (uskutečněný v období po udělení poslední ceny)
4. Celoživotní dílo
5. Mimořádná cena
Mimořádná cena Český permon je zvláštním oceněním a uděluje se obvykle za zásluhy o povznesení
hornických tradic ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže setkání hornických měst a obcí
České republiky. Výjimečně ji lze udělit i do zahraničí.
Patronem nominací a udílení ceny je město pořádající daný ročník Setkání hornických měst a obcí ČR
(dále jen pořadatelské město), které zajistí dle pokynů Sdružení hornických a hutnických spolků ČR
(dále jen SHHS ČR) zhotovení a označení sošek permona a pozvání nositelů ceny na akt předání cen.
Ročník vyhlašuje SHHS ČR ve spolupráci s pořadatelským městem a současně zašle formulář pro
návrhy nominací všem známým městům, organizacím, spolkům a osobám, majícím zájem o hornickou
a hutnickou tematiku. Současně tento materiál zveřejní na internetu (stránky jednotlivých členů
SHHS ČR). Termín vyhlášení je obvykle tři až šest měsíců před konáním Setkání hornických měst a
obcí ČR. Datum uzávěrky pro podání návrhů nominací musí být uvedeno při vyhlášení ročníku,
obvykle 3 až 4 týdny po datu vyhlášení ročníku.
Formulář návrhu nominace obsahuje:
- jméno, název, adresu, telefon navrhovatele
- jméno, název, adresu, telefon nominovaného
- kategorii, do které navrhovatel navrhuje nominovaného
- zdůvodnění nominace
- adresa, na kterou se nominace elektronickou cestou nebo poštou odesílají
- termín uzávěrky nominací

Nominovat kohokoli, tedy fyzickou i právnickou osobu, má právo každá fyzická i právnická osoba
působící na území ČR.
O udělení cen v kategorii 1 až 4 rozhoduje Hornické konzilium.
O udělení ceny v kategorii 5 – Mimořádná cena – rozhoduje pořadatelské město s poradním hlasem
Hornického konzilia.
Hornické konzilium může ve zcela mimořádných případech rozhodnout o udělení druhé mimořádné
ceny v daném ročníku. Rozhodnutí o této ceně ale musí být v Hornickém konziliu jednomyslné.
Hornické konzilium tvoří zástupci všech členů SHHS ČR a zástupce pořadatelského města. Každý
spolek či organizace v Hornickém konziliu má jeden hlas. Počet delegátů za jednotlivé spolky či
organizace není omezen, doporučují se ale max. 3 – 4 delegáti. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedajícího SHHS ČR.
Sumarizaci a vyhodnocení došlých nominací provádí tajemník SHHS ČR, který odpovídá za to, že
Hornickému konziliu budou předloženy všechny prokazatelně došlé nominace. Všichni členové
Hornického konzilia obdrží sumarizaci došlých nominací alespoň dva týdny před konáním konzilia.
Konzilium by se nemělo konat později, než 4 – 6 týdnů po uzávěrce nominací.
Volba kandidáta na udělení ceny v kategorii 1 – 4 probíhá dvoukolově. V prvním kole jsou do volby
zařazeni všichni kandidáti. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve
druhém kole bude zvolen kandidát s vyšším počtem hlasů.
Slavnostní vyhlášení oceněných a předání cen uskuteční pořadatelské město a SHHS ČR v rámci
Setkání hornických měst a obcí České republiky.
Zásady pro nominaci a udílení ceny Český permon předává zástupce pořadatelského města novému
pořadateli bezprostředně po ohlášení termínu a místa dalšího konání setkání hornických měst České
republiky.
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