
Hodnocení VaVaI - 2014 - Výzkumné organizace - 3. etapa 
 
Byly zveřejněny výsledky 3. etapy hodnocení 2014, které jsou určeny k vyjádření 
poskytovatelů (viz Metodika 2013, kap. IX, str. 21 „Výstupy ze třetí etapy“). 

Výstupem je soubor H14e3_MZe.zip (pro poskytovatele), který obsahuje tabulky ve formátu 
xlsx pro každou VO (označení H14e3_název VO) – tyto jsou zasílány jednotlivým VO. Každá 
tabulka obsahuje tyto listy:  

 info – celkový přehled přes všechny pilíře pro danou VO  
 Tabulka 3_Pil 1 – výpis všech hodnocených výsledků, které byly zařazené do 

Hodnocení v rámci Pilíře I., seřazeno abecedně podle konsolidované skupiny oborů, 
poskytovatele a dále dle VO a jejich organizačních jednotek  

 Tabulka 3_Pil 2 – výpis všech hodnocených výsledků, které byly zařazené do 
Hodnocení v rámci Pilíře II., seřazeno abecedně podle konsolidované skupiny oborů, 
poskytovatele a dále dle VO a jejich organizačních jednotek  

 Tabulka 4 – výpis výsledků navržených OVPH k vyřazených z Hodnocení, seřazeno 
abecedně podle konsolidované skupiny oborů, poskytovatele a dále dle VO a jejich 
organizačních jednotek  

 Tabulka 5prac – údaje z hodnocení organizace ve III. Pilíři  

Vyjádření k Tabulce č. 4 je možné zasílat na adresu RVVI. V případě uznání oprávněnosti 
připomínky zaslané RVVI, bude výsledek zařazen zpět do Hodnocení. V opačném případě 
může být na tyto výsledky uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona ve výši, kterou určí RVVI. 
Vyjádření je možné pouze od poskytovatelů, a to ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4, 
kde poskytovatel uvede v posledním sloupci, zda souhlasí ("A") či nesouhlasí ("N") s 
vyřazením. V případě nesouhlasu se uvede v dalším sloupci konkrétní odůvodnění pro 
zpětné zařazení výsledku do Hodnocení.  

Vyjádření zasílá i k výsledkům, které VO v jeho působnosti předaly prostřednictvím 
jiných poskytovatelů. 

Ve vyjádření nelze požadovat opravu údajů předaných do RIV nebo žádat o zařazení 
dalších výsledků. 

Výše uvedené platí obecně pro poskytovatele MZe za všechny VO, totéž ovšem platí 
pro každou VO, která zasílá stejným způsobem vyjádření poskytovateli MZe!!! 

 
Vyjádření ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4 předají výzkumné organizace 
poskytovateli MZe do 4. listopadu 2015 na adresu jan.budsky@mze.cz, v kopii na 
adresu viktor.mares@mze.cz. 
 
 
 
Shora uvedené tabulky (H14e3_název VO) pro každou výzkumnou organizaci jsou 
k dispozici v odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe – Ing. Jan Budský, tel. 2 2181 
3026, jan.budsky@mze.cz. 
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