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POSTUP SCHVALOVÁNÍ METODIK MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ JAKO
UZNATELNÝCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

A INOVACÍ A STANOVENÍ POSTUPU VE VĚCI VYDÁNÍ STANOVISKA
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K VYUŽITELNOSTI VÝSLEDKU VÝZKUMU,

EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ TYPU NmetS

(METODIKA)

Článek 1
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) je na základě zákona č. 130/2002 Sb.,

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) jedním z poskytovatelů

veřejných prostředků na výzkum, vývoj a inovace.

Článek 2
MZ nominuje svého zástupce na základě § 21 odst. 4 zákona o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací do odborného poradního orgánu ministra vnitra -

Rady pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky.

Článek 3
Bezpečnostní výzkum je určen k naplňování konkrétních výzkumných potřeb orgánů

státní správy podílejících se na plnění úkolů v rámci systému vnitřní bezpečnosti,

krizového řízení a ochrany obyvatelstva ČR. Cílem je zabezpečit schopnost státu

reagovat na všechny druhy mimořádných událostí a krizových situací, a to v širokém

spektru plněných úkolů, od prevence, přes okamžité záchranné práce a efektivní šíření

informací, po následná opatření podpory a obnovy.

Článek 4
V souladu s platnou Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení

programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, kterou schválila vláda svým

usnesením ze dne 8. února 2017, č. 107, a v souladu s usnesením vlády

ze dne 29. listopadu 2017, č. 837, kterým byly stanoveny nové definice druhů výsledků,

se zavádí postup schvalování metodik MZ jako uznatelných výsledků výzkumu,
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experimentálního vývoje a inovací a stanovuje se postup ve věci vydání stanoviska

MZ k využitelnosti výsledku NmetS (metodika).

Článek 5
MZ nenese náklady, které jsou spojeny se zpracováním metodiky navržené

ke schválení ani náklady, vzniklé pro jejího zpracovatele při procesu schvalování

a její realizace v praxi. Náklady na zpracování oponentních posudků vzniklých

v průběhu procesu schvalování metodik nese žadatel.

Článek 6
Postup pro schvalování metodik týkajících se bezpečnostního výzkumu je uveden

v Příloze č. 1 tohoto příkazu. Postup pro schvalování metodik jiných, než týkajících

se bezpečnostního výzkumu, je uveden v Příloze č. 2 tohoto příkazu.


