Výsledky podporované programem OMEGA
Č. j.: TACR/4288/2015

Výňatek z dokumentu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení
výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“
Kód
výsledku

Název
výsledku

Popis

Definice:
Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu
a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor
Nmet
certifikovaná
členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku
metodika
(nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem
státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním)
orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.
Definice:
Výsledek „Specializovaná mapa s odborným obsahem“ realizoval
původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem
nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek,
kdy specializovaná mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky
nebo prostřednictvím geografického informačního systému (GIS)
vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových
informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu
určitého území. Jedná se např. o geovědní mapy, mapy památkových
objektů, archeologických lokalit, chráněných přírodních území,
technických objektů, mapy/plány velkých měřítek menších území
Specializovaná
(např. památkových objektů a areálů technických objektů,
Nmap
mapa
archeologických lokalit a parků) včetně komplexní dokumentace
s odborným
stavebně-historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů,
obsahem
ale např. i biologických a přírodních jevů, historických či společenských
souvislostí apod. Nezbytnou podmínkou je, že se jedná o mapy,
které jsou dokumentované údaji získanými a interpretovanými
příslušnými výzkumnými metodami. V případě souborného vydání
jednotlivých specializovaných map s odborným obsahem v jednom
uceleném svazku, nelze uplatnit každou jednotlivou specializovanou
mapu, jako samostatný výsledek.
Specializovanou mapou nejsou:
- státní mapová díla;
- konvenční mapy topografické, katastrální a obecně geografické, silniční,
turistické, apod.
Upozornění k výsledkům druhu N – certifikovaná metodika:
Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného
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certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy,
který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě
kdy certifikaci uděluje věcně příslušný odborný orgán státní správy, tj. i poskytovatel, musí být taková
certifikace udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Certifikační postup
bude upraven samostatným předpisem.
Definice:
Výsledek „Software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje,
které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.
Jedná se o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti
s řešením výzkumné aktivity a jeho autorem je či jsou osoby podílející
se u příjemce (nebo dalšího účastníka) na řešení výzkumné aktivity,
R
software
a který může být využíván v souladu s licenčními podmínkami vlastníka
a v souladu s § 16 zákona.
Softwarem není:
-software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu
a který využívá pouze příjemce nebo další účastník;
- software, který jsou určeny výhradně a pouze po potřeby poskytovatele
(tzn., pokud není jejich vývoj dán požadavkem právních předpisů).
Definice:
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem realizovaly původní
výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem
nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, jehož obsah
výsledky
bude (bez úprav podstaty návrhu, které nezahrnují např. legislativněpromítnuté
technické úpravy) převzat do právního předpisu (nebo jeho části)
do
nebo normy. V případě aplikace výsledku do právních předpisů se musí
Hleg
právních
jednat o český právní předpis. V případě aplikace výsledku do normy
předpisů
je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normalizační
a norem
institut oprávněný vydávat normy (závazné či doporučující). Nerozlišuje
se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní
působností) nebo nadnárodní (evropskou).
Výsledkem promítnutým do právních předpisů a norem nejsou:
- překlady ani redigované překlady norem
výsledky
Definice:
promítnuté
Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
do směrnic
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele realizovaly
a předpisů
původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem
nelegislativní
nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, který je použit
Hneleg
povahy
(převzat bez úprav podstaty návrhu, které nezahrnují např. technické
závazných
úpravy) do konečného znění směrnice či předpisu nelegislativní povahy,
v rámci
který může příslušný poskytovatel nebo jiný kompetenčně příslušný
kompetence
orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecně závazný (nejedná
příslušného
se o metodiku) a je zveřejněn ve Věstníku příslušného ministerstva
poskytovatele
nebo v jeho elektronické formě.
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Upozornění k výsledkům druhu H:
Povinně se do RIV uvádějí údaje o čísle, plném názvu právního předpisu, normy, směrnice či předpisu
nelegislativní povahy (případně čísla usnesení vlády).

V

výzkumná
zpráva

Definice:
Výsledek „Výzkumná zpráva“ realizoval původní výsledek výzkumu,
vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl
autor členem. Jedná se o takový výsledek, který byl uplatněn v souladu
s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., do 31. 12. 2009
a od 1. 1. 2010 o uplatněný výsledek v souladu s § 4 písm. g) Nařízení
vlády č. 397/2009 Sb., obsahujícím utajované informace podle zvláštního
právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných
skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů).
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