
Český báňský úřad 

Praha_______________________________________________________________________ 

     

  V Praze dne 3. června 2013 

   Č.j. SBS/16423/2013 

      
 

Opatření  č. 8/2013 
 

předsedy Českého báňského úřadu, 
 

k realizaci postupu pro zpracování a uplatnění výsledku výzkumu a vývoje typu 

„Nmet – Certifikovaná metodika“ v oblasti působnosti státní báňské správy. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že pro oblast hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem není ustanoven orgán pro certifikaci výsledků (metodik) výzkumu, vývoje 

a inovací, s odvoláním na „Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací 

a hodnocení výsledků ukončených programů“ vydanou Radou pro výzkum, vývoj a inovace, 

     
I. Stanovím 

 

           metodický postup k zajištění jednotného postupu orgánů státní báňské správy při  

           zpracování a uplatnění výsledku výzkumu a vývoje typu „Nmet – Certifikovaná 

           metodika“   

 

 

  II.      Ukládám 

      

1. Vedoucím zaměstnancům státní báňské správy seznámit s tímto opatřením podřízené 

zaměstnance v okruhu své působnosti  

 

Termín: neprodleně     Z: vedoucí zaměstnanci SBS 

                                                                                         

 

 

2. Zajistit zveřejnění tohoto postupu na webových stránkách státní báňské správy 

 

Termín: 1. 5. 2013     Z: ředitel kanceláře úřadu  

                                                                                        

 

 

3. Dodržovat ustanovení metodického postupu (viz příloha) v okruhu svěřené působnosti 

 

Termín: úkol stálý     Z: ředitelé odborů 



 

III. P o v ě ř u j i  

 

ředitele kanceláře úřadu kontrolou plnění tohoto opatření 

 

IV. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Ivo  P ě g ř í m e k , v. r. 

                                                                                    předseda Českého báňského úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha : Metodický postup pro zpracování a uplatnění výsledku výzkumu a vývoje typu  

        „Nmet – Certifikovaná metodika“  v oblasti působnosti státní báňské správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník:  

předseda ČBÚ, náměstek předsedy P-E, náměstek předsedy B-T, ředitel kanceláře úřadu, ředitelé odboru I – IV, 

interní auditor, předsedové OBÚ 
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Metodický postup  
pro zpracování a uplatnění výsledku výzkumu a vývoje typu „Nmet – Certifikovaná 

metodika“ v oblasti působnosti státní báňské správy. 

 

 

 

1. Definice výsledku   Nmet  „uplatněná certifikovaná metodika“ dle Metodiky RVVaI  

 

     Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, 

které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se 

o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost 

postupů), která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro 

využití v praxi. 

         Upozornění k výsledkům druhu N: 

     Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného 

odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného 

odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které je 

metodika uplatňována. V případě, kdy certifikaci uděluje věcně příslušný poskytovatel, 

musí být taková certifikace poskytovatelem udělena na základě vypracování dvou 

nezávislých oponentních posudků. Metodiky bez takového schválení (akreditace, 

certifikace) nebudou hodnoceny. 
 

 

2. Akceptace výsledku VaV druhu N  (certifikovaná metodika a postupy) dle dohody  

RVVaI  a TA ČR 

 

Musí být splněny tyto podmínky: 

 

2.1.  Udělení certifikace nebo vydání osvědčení 

a) Bude udělena mezinárodně uznávaná certifikace a to subjektem, který je 

oprávněn tyto certifikace udělovat – tzn, že byl akreditován u Českého 

institutu pro akreditaci, o.p.s., případně u zahraničního subjektu s obdobnou 

akreditací nebo je k tomu výslovně zmocněn zákonem či jiným právním 

předpisem. 

b)  Bude vydáno osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který 

je věcně odpovědný za oblast, ve které bude metodika nebo postup 

uplatňována. Osvědčení bude vydáno na základě 2 nezávislých oponentních 

posudků a posouzení stanovených kriterií, která by měla navrhovaná metodika 

splňovat. 

 

2.2.  Uplatnění metodiky v praxi jednou z následujících forem 

a) Metodika bude schválena příslušným orgánem státní správy a bude jím 

doporučena pro využití v praxi. Toto doporučení musí být řešeno v dané 

oblasti odpovídajícím způsobem – publikací v resortním Věstníku nebo v jiné 

periodické publikační sbírce předpisů a metodických pokynů, vydávané 

ústředním správním orgánem či další institucí, v níž se zveřejňují dokumenty 

metodického řízení, resp. výkladu legislativy apod. (nestačí jen formální 

potvrzení). 

b)  Bude předložena smlouva alespoň s jedním uživatelem metodiky, na 

základě které bude možné ověřit konkrétní formy jejího využití. 
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Možnosti uplatnění metodiky v praxi budou uvedeny rovněž v oponentních 

posudcích. Současně budou autorem, resp. příjemcem podpory navrženy  a 

poskytovatelem podpory schváleny podmínky a postupy pro možnou kontrolu 

(ověření) využití metodiky v praxi v dalším období. 

 

2.3. Novost postupů 

a) Novost postupů bude jasně vyjádřena a specifikována autorem (příjemcem 

podpory) v preambuli popisu metodiky. 

b) Novost postupů bude rovněž jasně vyjádřena a specifikována ve všech 

dokumentech, které jsou nutné pro akceptaci dané metodiky – tzn. 

v oponentních posudcích, certifikaci/osvědčení, apod. 
 

3. Příslušným odborným orgánem státní správy pro schválení výše uvedeného typu 

výsledku je Český báňský úřad, který je odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti, činnosti prováděné 

hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami, jakož i při zajišťování stability 

podzemních objektů. Současně vydává osvědčení k metodikám jako výsledkům VaV 

v oblastech činností dle přílohy č. 5. 

 

4. Pro uznání typu výsledku Nmet – Certifikovaná metodika zajistí autor Certifikované 

metodiky následující obsah a závaznou strukturu:  

4.1.  Cíl metodiky 

      4.2.  Vlastní popis metodiky, 

 4.3. Srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice, případně jejich 

zdůvodnění, pokud se bude jednat o novou neznámou metodiku (§ 2, odst. 1, 

písm. a) a písm. d) bod 2 zákona č. 130/2002 Sb.), 

4.4. Popis uplatnění Certifikované metodiky, informace pro koho je určena a jakým 

způsobem bude uplatněna, 

4.5. Ekonomické aspekty – vyčíslení (v tis. Kč) nákladů na zavedení postupů 

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

uživatele, 

4.6.  Seznam použité související literatury, 

   4.7. Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány (pokud 

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

jednotlivých publikací je třeba uvést dedikaci, která je v jednotlivých 

publikacích uvedena.    

    V metodice je nutno uvést: 

• Dedikaci – uvést odkaz na příslušný projekt VaV, výzkumný záměr, dotační 

program, a to např. takto: „Metodika je výsledkem řešení výzkumného 

projektu (záměru) č……“ 

• Jména oponentů (kteří zpracovali posudky) a názvy jejich organizací  

• V případě většího počtu autorů je třeba u každého uvést podíl práce (suma = 

100 %) 

 

 

Výše uvedená struktura je podmínkou pro zařazení metodiky jako výsledku do 

RIV.  
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 Před tiskem metodik předloží autor návrh metodiky včetně příloh poskytovateli 

k posouzení, zda obsahují všechny předepsané formální náležitosti. K metodikám již 

vydaným nebude vydán zpětně souhlas. 

 

 5.  Přílohy k Certifikované metodice 

  -  uzavřená smlouva autor předloží originální výtisk smlouvy (viz příloha č.1)   s 

konkrétním uživatelem (např.  instituce, organizace nebo svaz). Metodika může 

být dokladována více smlouvami, 

  -    2 nezávislé oponentní posudky: 

▪ 1 posudek ze státní správy (viz příloha č. 2), 

▪ 1 posudek odborníka v daném oboru (viz příloha č. 3),  

 

               -   Osvědčení odborného orgánu státní správy nebo certifikace (viz příloha č. 4). 

Certifikovaná metodika bude zařazena do RIV, pokud oba oponenti doporučí 

metodiku k uplatnění v praxi na formuláři oponentního posudku a bude odevzdána 

kopie Osvědčení potvrzená odborným orgánem státní správy nebo bude předána kopie 

potvrzené certifikace. 

6.  Typ výsledku Nmet – Certifikovaná metodika musí být obsažena v řešených aktivitách 

projektů VaV a výzkumných záměrů. 

7. Pokud bude Certifikovaná metodika v rámci projektu VaV schválena a doporučena pro 

praxi, musí být řešitelem předložena jako součást zprávy za daný rok nebo zařazena do 

Plánu na uplatnění výsledků. 

8. ČBÚ bude přijímat Certifikované metodiky, které jsou výsledkem řešení projektů VaV 

zadaných ČBÚ,  

9. Vzhledem k tomu, že ČBÚ není poskytovatelem účelové ani institucionální podpory 

v oblasti VaV, vydá pouze oponentní posudek (podle bodu 5) a osvědčení. Na základě 

předložených podkladů o zařazení do RIV musí rozhodnout příslušný poskytovatel 

finanční podpory. 

Výše popsaný postup je závazný ode dne zveřejnění poskytovatelem na internetové adrese 

www.cbusbs.cz.  

 

 

 

Přílohy: 

                 č. 1 -  vzor smlouvy o uplatnění certifikované metodiky 

                 č. 2 -  formulář oponentního posudku ze státní báňské správy 

                 č. 3 -  formulář oponentního posudku z oboru 

                 č. 4 -  osvědčení orgánu státní správy 

                 č. 5 - odborné orgány pojednotlivé obory dle klasifikace CEP 

 

 

 

V Praze 29. 5. 2013 

Zpracovatel: Ing. Jan Macura 

http://www.cbusbs.cz/
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Příloha č.1 k OP 8/2013 

 

Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. ...................... 

zpracované  v rámci řešení výzkumného projektu/záměru č. ......................... 

uzavřená podle ustanovení § 269 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
  

Smluvní strany: 

 

1. …………………………………poskytovatel metodiky (organizace/fyzická osoba) 

 se sídlem …………………..(adresa) 

 IČ/RČ: …….. 

 DIČ: CZ……… 

 zastoupený …………………………………….(pověřená osoba) 

 (dále jen „poskytovatel metodiky“) 

 

2. ………………………….     uživatel metodiky (organizace/fyzická osoba) 

 se sídlem  ........................................................ 

 IČ/RČ: ................................................................... 

 DIČ: ................................................................ 

 zastoupený ......................................................(pověřená osoba) 

 (dále jen „uživatel metodiky“) 

 

Článek 1 

Předmět  smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je uplatnění certifikované metodiky (dále jen „metodika“) 

zpracované v rámci řešení výzkumného projektu  č. …. zde číslo a  název projektu/záměru    

s názvem „…“  zde vložit název metodiky  .  

 

Článek 2 

Autorství metodiky a cíl  uplatnění metodiky 

 

2.1.  Autorem metodiky je ............................................................................................................. 

nebo alternativně při více autorech (Autory metodiky jsou…. Zástupcem autorského týmu je 

......) 

2.2. Cílem uplatnění metodiky je: .......  vložit text na 5 až 7 řádků ............................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Článek 3 

Rozsah uplatnění metodiky a předpokládané přínosy 

 

3.1. Rozsah uplatnění metodiky je …………………(vložit text cca na 5 řádek). 

3.2. Předpokládané ekonomické přínosy (v tis.Kč) a další přínosy jsou…………………………... 

(u ekonomických přínosů popsat i podstatu přínosu a výpočet). 

3.3. Poskytovatel metodiky v průběhu 5 let po uznání metodiky bude sledovat využívání metodiky 

a její ekonomické přínosy (vyčísleném v tis. Kč), potvrzené statutárním zástupcem uživatele. 

 

 

Článek 4 

Úprava vlastnických a užívacích práv k metodice 

 

4.1. Poskytovatel metodiky je oprávněn nakládat s metodikou uvedenou v bodě 1.1.  
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4.2. Uživatel metodiky je oprávněn užívat tuto metodiku k dosažení cíle dle bodu 2.2. po dobu   

účinnosti této smlouvy. Časové omezení se nevztahuje na metodiky poskytované bezplatně dle 

bodu 5.1. této smlouvy. 

4.3. Uživatel metodiky je povinen postupovat při nakládání s metodikou v souladu se zákonem č.  

121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

4.4. Poskytovatel metodiky prohlašuje, že zpracovaná metodika nezasahuje do práv jiných osob 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. (Pokud ano, musí se tato práva 

specifikovat podle platných zákonů z oblasti ochrany průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví.) 

4.5. Poskytovatel metodiky upozorňuje, že zpracovaná metodika, vyvinutá v rámci řešení 

výzkumného projektu, je smluvně přístupná všem potenciálním uživatelům. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ..xxx.. let s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta 

začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě metodik poskytovaných bezplatně se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

5.2. Tato smlouva je v souladu s ustanoveními ... zde doplnit  Smlouvou/ Rozhodnutí o poskytnutí 

podpory na řešení výzkumného projektu/záměru číslo.... 

5.3. Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze po sobě číslovanými 

dodatky k této smlouvě, podepsanými zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.4. Závazky, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na eventuální právní 

nástupce smluvních stran. 

5.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Jeden stejnopis obdrží poskytovatel podpory na řešení 

výzkumného projektu, v jehož rámci byla metodika zpracována. 

5.7. Popis metodiky je součástí této smlouvy. Poskytovatel metodiky předá uživateli metodiky při 

podpisu smlouvy popis této metodiky i v elektronické podobě. V případě, že metodika bude 

následně vydána tiskem, předá poskytovatel metodiky bezprostředně po jejím vytištění 

uživateli metodiky originální výtisk s označením ISBN. 

 

 

Podpisy smluvních stran 

 

Za poskytovatele metodiky 

 

V……………… dne: 

 

 

(pověřená osoba/fyzická osoba) 

 

Za uživatele metodiky 

 

V ........................dne: 

 

 

 

(pověřená osoba/fyzická osoba) 
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Příloha č.2 k OP 8/2013 

 

OPONENTNÍ  POSUDEK 
(odborník ze státní správy) 

 

Metodika: (název metodiky):…………………………………………………… 

(Autor a předkládající organizace):……………………………………… 

1) Splňuje metodika požadavky na strukturu certifikované metodiky? 

        I) Cíl metodiky (ANO/ NE) 

          (Komentář) 

       II) Vlastní popis metodiky (ANO/ NE) 

          (Komentář) 

      III) Vyjádření k „novosti postupů“ (ANO –jsou nové/ NE – nejsou nové) 

             (Komentář) 

     IV) Popis uplatnění metodiky (pro koho je  

          určena, jakým způsobem bude uplatněna) 

(ANO/ NE) 

        (Komentář) 

      V. Ekonomické aspekty (vyčíslení nákladů a  

           ekonomického přínosu pro uživatele) 

(ANO/NE) 

             (Komentář) 

      VI) Seznam použité související literatury  (ANO/NE) 

        (Komentář) 

     VII) Seznam publikací, které předcházely  

          metodice/Výstupy z originální práce  

(ANO/NE) 

        (Komentář) 

 

2) Dedikace = uvedení odkazu na příslušný projekt VaV,  

    výzkumný záměr nebo dotační program 

(ANO/NE) 

(Komentář) 

 

3) Uzavřená smlouvy o využití výsledků  

     s konkrétním uživatelem  

(ANO/NE) 

(Komentář)  

  

4) SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ (odpovídá požadavkům na  

                                                     certifikovanou  metodiku) 

(ANO/NE) 

(Komentář) 

POSUDEK  ZPRACOVAL: 

Titul, jméno, příjmení, titul -    

Pracoviště -    

Ulice -    

PSČ, Obec -   

Telefon –   

E-mail –    

 

Datum: ………………     Podpis: ……………………………………… 
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Příloha č.3 k OP 8/2013 
 

OPONENTNÍ  POSUDEK 
(odborník z oboru) 

 

Metodika: (název metodiky):…………………………………………………… 

(Autor a  předkládající organizace):……………………………………… 

 

1) Splňuje metodika požadavky na strukturu certifikované metodiky? 

        I) Cíl metodiky (ANO/ NE) 

          (Komentář) 

       II) Vlastní popis metodiky (ANO/ NE) 

          (Komentář) 

      III) Vyjádření k „novosti postupů“ (ANO –jsou nové/ NE – nejsou nové) 

            (Komentář) 

     IV) Popis uplatnění metodiky (pro koho je  

          určena, jakým způsobem bude uplatněna) 

(ANO/ NE) 

        (Komentář) 

    V) Ekonomické aspekty (vyčíslení nákladů a  

         Ekonomického přínosu pro uživatele)             

(ANO/NE) 

         (Komentář) 

    VI) Seznam použité související literatury ANO/NE) 

        (Komentář) 

    VII) Seznam publikací, které předcházely  

          metodice/Výstupy z originální práce  

(ANO/NE) 

        (Komentář) 

 

2) Dedikace = uvedení odkazu na příslušný projekt VaV,  

    výzkumný záměr nebo dotační program 

(ANO/NE) 

(Komentář) 

 

3) Uzavřená smlouvy o využití výsledků  

     s konkrétním uživatelem  

(ANO/NE) 

(Komentář)  

  

4) SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ (odpovídá požadavkům na  

                                                     certifikovanou metodiku) 

(ANO/NE) 

(Komentář) 
 

POSUDEK  ZPRACOVAL: 

Titul, jméno, příjmení, titul: 

Pracoviště: 

Ulice: 

PSČ, Obec: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Datum: ………………     Podpis: ……………………………………… 
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Příloha č.4 k OP 8/2013 

 

Český báňský úřad 
Kozí 4, Praha 1- Staré Město 

 

v y d á v á 
 

 

O S V Ě D Č E N Í 
(č.j……….) 

 

o uznání uplatněné certifikované metodiky 
v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ 

 

 

Název metodiky: 

 

Cíle metodiky :  

 

Obor (podle CEP): 

 

Autor/autorský kolektiv: 

 

Příjemce podpory (na jejímž základě byla metodika vytvořena): 

 

Dedikace (uvedení odkazu na příslušný projekt VaV, výzk.záměr nebo dotační program): 

 

Zpracovatelé 2 nezávislých oponentních posudků (posudky jsou přílohou osvědčení): 

 

Novost postupů u dané metodiky (srovnání novosti postupů oproti původní metodice nebo   

zdůvodnění postupů pokud se jedná o zcela novou metodiku): 

 

Popis a forma uplatnění metodiky v praxi ( pro koho je určena a kde bude zveřejněna): 

 

 

 
 

 

 

 

V ……………………………... dne ………………………. 

 

 

Jméno a funkce :…………………………………. 

 

 

 

 

Razítko odborného orgánu státní správy  
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Příloha č.5 k OP 8/2013 
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