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Vážený pane řediteli, 

v návaznosti na „Příkaz ministra č. 21/2018 (dále jen „PM“), kterým se stanovuje postup 

schvalování metodik a památkových postupů Ministerstvem kultury (MK) jako uznatelných 

výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a postup ve věci vydání stanoviska 

poskytovatele k využitelnosti výsledku Specializovaná mapa s odborným obsahem byl Vaší 

institucí předložen ke schválení výstup typu Nmap – soubor specializovaných map s odborným 

obsahem 2x  s názvy: 

 

 Historické vodohospodářské objekty v povodí Ploučnice 

 Historické vodohospodářské objekty v povodí Doubravy a horní Klejnárky 

(Čáslavsko) 

 

k  řešenému  projektu účelové podpory vedeného pod názvem „Historické vodohospodářské 

objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ s identifikačním kódem 

DG18P02OVV019. Předložená dokumentace k výstupům Nmap byla posouzena a na tomto 

základě byl odsouhlasen výsledek výzkumu a vývoje ve vazbě na cíle výzkumného projektu. 

 

Cílové skupiny uživatelů: 

 odborníci památkové péče (Národní památkový ústav, odborné instituce spadající pod 

Ministerstvo kultury), 

 odbory památkové péče dotčených krajů, 

 technická muzea, regionální školství, orgány územního plánování, neziskové 

organizace se zaměřením na ochranu kulturního i přírodního dědictví a sdružení 

zabývající se mapováním, dokumentací, revitalizací a znovuvyužitím objektů 

industriálního dědictví. 
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Předkladatel výsledku Nmap se upozorňuje, že je povinen na své náklady po období minimálně 

5 let od schválení uplatněného výsledku poskytovatelem a jeho vložení do IS VaVaI-RIV 

udržovat funkční veřejný přístup k výsledku na web adrese: 

http://heis.vuv.cz/projekty/vh-objekty 

která byla poskytovateli v rámci hodnocení a dálkového zpřístupnění poskytnuta. Pokud by 

tato podmínka nebyla dodržena a nefunkční veřejný přístup k výsledku by měl za následek 

jeho nemožnost využití jinými uživateli nežli jeho předkladatelem, či při vyloučení 

z hodnocení na straně Rady pro výzkum, vývoj a inovace v dalších fázích hodnocení 

předaných výsledků do IS VaVaI - RIV, bude na tyto skutečnosti předkladatel výsledku 

upozorněn. Toto bude rovněž negativně zohledněno v závěrečném hodnocení dané výzkumné 

aktivity či při dalším poskytování podpory Ministerstvem kultury v následujících obdobích. 

Je v zájmu předkladatele výsledků i poskytovatele, aby všechny schválené výsledky  Nmap  

byly funkční a veřejně přístupné uživatelům, zájemcům o jejich využití. Pouze tak bude 

v praxi potvrzen jejich smysl, pro který byly vytvořeny, a současně bude i do budoucna 

možné hodnotit, že veřejné prostředky na ně vynaložené nebyly vynaloženy neefektivně a 

zbytečně. Tento postup nevylučuje změnu přístupových adres. Je však povinností 

předkladatele výsledků pro dané období vždy oznámit změny poskytovateli písemnou formou 

a zaslat opravenou dodávku výstupů, kterou poskytovatel předá do IS VaVaI - RIV. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

       Ing. Martina Dvořáková 

         ředitelka Odboru výzkumu a vývoje 

 

 

 

 

 

Na vědomí: Ing. Miriam Dzuráková, odpovědná řešitelka projektu    
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