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Postup pro uznání výsledků výzkumu -

Nmet
Odpovědnost MZe za správnost vykazování výsledků VaV dle zákona č. 130/2002 

Sb.

„Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory 

výzkumu, vývoje a inovací“ schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107 a 

její příloha č.4 „Definice druhů výsledků“ účinná od 1. 1. 2018 dostupná na: 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796

Výsledek „Metodika“ je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, 

certifikovaných nebo akreditovaných) kompetenčně příslušným orgánem veřejné 

správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným 

certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím certifikaci (akreditaci) na 

základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů… s jednoznačně 

vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a 

s jednoznačně vymezenými uživateli…

– a) NmetS metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož 

kompetence daná problematika spadá;

– b) NmetC metodiky certifikované oprávněným orgánem;

– c) NmetA metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem.

MZe mezi jednotlivými typy nerozlišuje.

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796


Postup pro uznání výsledků výzkumu –

Nmet II
Od 1. 2. 2018  má MZe účinný „Postup pro uznání výsledku typu  Nmet –

Metodika„ 

č. j. 2944/2018-MZE-14152  Dostupný na: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-

a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/uznani-

vysledku/vysledek-typu-nmet/

Příslušnými odbornými orgány státní správy pro schválení výsledku typu 

„Nmet - Metodika“ jsou i další organizace: SPÚ, ÚKZÚZ, SVS, SZPI, ÚHÚL, 

ČPI.

a) Cíl metodiky.

b) Vlastní popis metodiky.

c) Srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice, případně jejich 

zdůvodnění, pokud se bude jednat o novou metodiku (§ 2, odst. 1, písm. b) a 

písm. c) zákona č. 130/2002 Sb.).

d) Popis uplatnění metodiky, informace pro koho je určena a jakým způsobem 

bude uplatněna.

e) Ekonomické aspekty – odhad nákladů (v tis. Kč) na zavedení postupů 

uvedených v metodice a odhad ekonomického přínosu (v tis. Kč) pro uživatele. 

f) Seznam použité související literatury.

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/uznani-vysledku/vysledek-typu-nmet/


Postup pro uznání výsledků výzkumu –

Nmet III
g) Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány, pokud 

existují, případně výstupy z určité znalosti, jestliže se jedná o originální práci.

h) Jména oponentů (kteří zpracovali posudky) a názvy jejich organizací.

i) Dedikaci – uvést odkaz na příslušný projekt výzkum a vývoje/podpory na 

rozvoj výzkumné organizace: „Metodika je výsledkem řešení výzkumného 

projektu/podpory na rozvoj výzkumné organizace č …………………… s 

názvem: ………..“.

j) Přílohy: smlouva s uživatelem, odborné posudky, osvědčení státní správy.

Výsledek může být finančně podpořen i z jiných zdrojů než z MZe, např.  

projekty Technologické agentury ČR apod.

V případě aplikace čl. 31 ABER a čl. 30 GBER u projektů NAZV nutné 

zveřejnění na webu.

Metodika může být uznána Odborem vědy, výzkumu a vzdělávání až po 

kontrole všech náležitostí (lhůta 21 kalendářních dnů).



25 výzkumných projektů na bázi RL v projektech KUS a 

ZEMĚ

Certifikované metodiky (CM) – výstup z výzkumných 

projektů NAZV typu „ Nmet - Metodika“

• Povinnost certifikace – oblast Rostlinolékařská 

péče:

• MZe

• ÚKZÚZ

• Certifikace metodik – proces, k osvědčení nutné:

• OP odborníka z příslušného odborného orgánu 

státní správy (tj. MZe nebo ÚKZÚZ)

• OP odborníka v daném oboru (mimo státní 

správu)

• 1 nebo více uzavřených smluv o užívání CM

Certifikované metodiky
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• Předem (v době přípravy projektu) projednat s 

ÚKZÚZ – s příslušnou odbornou sekcí – záměr 

projektu, konkrétní metodiku: její obsah, výhody pro 

ÚKZÚZ…..

• Konzultovat s ÚKZÚZ průběh řešení projektu, dílčí 

výsledky jako podklady pro CM

• např. ÚKZÚZ jako oponent (odborník z útvaru, který 

by měl CM prakticky používat!) periodických zpráv 

řešení projektu …

Využití metodik jako výsledku výzkumu v 

ÚKZÚZ
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• Žadatel o OP (spolu/autor CM) zašle elektronicky 

ÚKZÚZ (odbornému dotčenému útvaru potřebné 

podklady (text CM, popř. další – pokud hodlá 

požádat také o osvědčení o certifikaci..)

• Ředitel dotčeného odborného útvaru v ÚKZÚZ 

(sekce, odbor) rozhodne, kdo bude CM oponovat

• Pokud má oponent výhrady k odbornému obsahu 

metodiky, vyjádří tyto výhrady i mimo formulář 

písemně (e-mailem) a zašle žadateli, s konečným 

hodnocením pak počká na reakci žadatele, resp. jím 

provedené úpravy v metodice

• Hotový OP podepíše v listinné formě oponent a 

ředitel dotčeného útvaru ÚKZÚZ a zašle žadateli 

poštou

Certifikace metodik – proces v ÚKZÚZ:

OP odborníka ze státní správy
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• Pokud je CM určena pro využití/je vhodné ji využít v 

ÚKZÚZ, oponent ÚKZÚZ zároveň s posudkem sdělí

(řediteli odborného útvaru ÚKZÚZ), zda je CM 

využitelná v ÚKZÚZ a názor odůvodní

• Užívání CM v ÚKZÚZ vhodné ze strany VO předem 

projednat s vedoucím pracovníkem ÚKZÚZ, který 

podepsal OP

• Žadatel (VO) zašle elektronicky (odbornému 

dotčenému útvaru) ÚKZÚZ finální CM, návrh 

smlouvy o užívání (tu také v listinné formě s 

podpisem) a oba OP

• Smlouvu o užívání podepisuje ředitel ÚKZÚZ a je 

zaslána poštou na doručenku žadateli žadateli

Certifikace metodik – proces v ÚKZÚZ:

uzavření smlouvy o užívání CM
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• Žadatel (VO) zašle e-mailem (podatelna@ukzuz.cz) 

nebo prostřednictvím datové schránky ÚKZÚZ 

(asistentka ředitele KÚ) s žádostí o certifikaci CM 

potřebné podklady:

• text finální verze CM

• oba oponentní posudky

• smlouvu/smlouvy o užívání CM

• vzor osvědčení k CM předvyplněný žadatelem

• Vyhotovené a ředitelem ÚKZÚZ podepsané 

osvědčení je zasláno žadateli

Certifikace metodik – proces v ÚKZÚZ: 

vystavení osvědčení o certifikaci
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Děkuji za pozornost
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