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DRUH VÝSLEDKU „SPECIALIZOVANÁ MAPA S ODBORNÝM OBSAHEM“  
Druh výsledku „Specializovaná mapa s odborným obsahem“ je definován Radou pro výzkum, 
vývoj a inovace (RVVI) v Metodice hodnocení výzkumných organizací a programů účelové 
podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107 a její 
samostatné přílohy č. 4 schválené usnesením vlády dne 29. listopadu 2017 č. 837 takto: 
Výsledek „Specializovaná mapa s odborným obsahem“ realizoval původní výsledky výzkumu  
a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Specializovaná 
mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky nebo prostřednictvím geografického 
informačního systému (GIS) vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně 
i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území 
nebo trojrozměrného objektu. Jedná se o analytickou nebo syntetickou mapu s odborným 
obsahem, jenž je výsledkem analýzy nebo syntézy prostorových dat kartograficky 
vizualizovaných. Mapa může být výsledkem pokročilého zpracování datových vrstev 
v prostředí geografických informačních systémů, musí však vytvářet nová data s novými 
poznatky. 

Specializovanou mapou s odborným obsahem je například mapa klimatických oblastí, mapa 
intenzity dopravy, mapa intenzity výskytu škodlivých organismů, mapa geologických poměrů, 
mapy památkových objektů, archeologických lokalit, chráněných přírodních území, 
technických objektů, mapy / plány velkých měřítek menších území (např. památkových objektů 
a areálů technických objektů, archeologických lokalit a parků) včetně komplexní dokumentace 
stavebně-historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů, ale např. 
i biologických a přírodních jevů, historických či společenských souvislostí apod. 

Do této kategorie spadají také specializované 3D prostorové statické a 4D dynamické modely  
s odborným obsahem, které zobecňují kategorii o případný třetí rozměr zobrazovaných dat  
(např. 3D model geologické stavby území a 4D model geologického vývoje v prostoru a čase). 
3D a 4D modely jsou výsledkem pokročilého zpracování datových vrstev v prostředí 
specializovaného 3D a 4D modelovacího software. 

V případě souborného vydání jednotlivých specializovaných map s odborným obsahem 
v jednom uceleném svazku, nelze uplatnit každou jednotlivou specializovanou mapu 
s odborným obsahem jako samostatný výsledek. 

 
Specializovanou mapou nejsou: 

• státní mapová díla; 
• konvenční mapa topografická, katastrální a obecně geografická; 
• tematické mapy pro veřejnost a školy (např. automapy, turistické, rybářských revírů 

apod.). 
 

Odbornými orgány státní správy v resortu MZe pro schválení výsledku druhu „Specializovaná 
mapa s odborným obsahem“ jsou: 

 
• Odborné útvary ministerstva zemědělství na úrovni sekce/odbor ─ oblasti podle 

zaměření, působnosti a věcné odpovědnosti odborných útvarů. 
• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ─ provádění kontrol, 

dozorů, odborných a zkušebních úkonů, správních řízení a jiných správních činností 
v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv 
a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti 
škodlivým organismům a v oblasti rostlinolékařské péče. S účinností od 1. 1. 2014 došlo 
dle zákona č. 279/2013 Sb., ke sloučení Státní rostlinolékařské správy s Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 

KOMPETENČNĚ PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO 
OVĚŘENÍ MAPY 
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• Státní pozemkový úřad (SPÚ) – pozemkové úpravy, protierozní ochrana půdy, 
hospodaření s vodou v krajině, ochrana a tvorba krajiny. 

• Státní veterinární správa ČR (SVS) a její složka Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv ─ veterinární péče na území České republiky, 
zdravotní nezávadnost potravin a ochrana státu před možným zavlečením nebezpečných 
nákaz nebo jejich nositelů. 

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ─ kontrola potravin, surovin 
k jejich výrobě, zemědělských a tabákových výrobků. 

• Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)  ─  provádění inventarizace lesů v České 
republice, oblastních plánů rozvoje lesů, centrální databáze a archivu o lesích a myslivosti  
v České republice, včetně dat monitoringu a dalších navazujících informací, zajišťování 
poradenství a služeb při provádění certifikace lesů České republiky. 

• Česká plemenářská inspekce (ČPI) ─ kontrola dodržování povinností stanovených 
v zákonu o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. 

 
(Dopis ministra zemědělství č. j. 5715/2009-10000 a č. j.27391/2016-17012.) 

 
ZÁVAZNÁ STRUKTURA MAPY  
MZe jako oprávněný orgán státní správy pro uznání výsledku druhu „Specializovaná mapa  
s odborným obsahem“ stanovuje doložit k mapě: 

 
• Název mapy. 
• Popis novosti mapy. 
• Informace o rozsahu využití mapy. 
• Informace o přínosech mapy pro uživatele. 
• Seznam odborných podkladů, které předcházely vypracování mapy. 
• Dedikaci – odkaz na příslušný projekt VaV/podpory na rozvoj výzkumné organizace:  

např. ve formě „Mapa je výsledkem řešení výzkumného projektu/podpory na rozvoj 
výzkumné organizace č………“. 

• Jména oponentů (kteří zpracovali posudky) a názvy jejich organizací. 
 
Výše uvedená struktura je podmínkou pro schválení osvědčení Ministerstvem 
zemědělství. 

 
POSTUP PRO UZNÁNÍ MAPY MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ  

 
1) Vystavení osvědčení příslušným odborným orgánem státní správy (viz seznam 

příslušných odborných orgánů státní správy). Spolu s mapou je nutné dodat   
povinné přílohy k mapě: 

 

a) Uzavřená smlouva s uživatelem – autor předloží smlouvu s konkrétním uživatelem  
(např. instituce, organizace nebo svaz). Mapa může být dokladována více smlouvami. 

b) Dva nezávislé oponentní posudky: 
- jeden posudek odborníka v daném oboru 
- jeden posudek pracovníka příslušného odborného orgánu státní správy 

Osvědčení odborného orgánu státní správy může být vydáno, pokud oba oponenti doporučí  
na formuláři oponentního posudku mapu k uplatnění v praxi a je-li uzavřena smlouva 
s uživatelem o uplatnění mapy. 
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2) Schválení osvědčení Odborem vědy, výzkumu a vzdělávání MZe. Spolu s osvědčením  
je nutné dodat mapu a povinné přílohy k mapě. 

 
Tyto dokumenty lze na Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZe doručit následujícími způsoby: 

• Zasláním přes datovou schránku. 
• Zasláním poštou. 
• Po domluvě prostřednictvím příslušného odborného orgánu státní správy, který vystavil 

osvědčení. 
• Osobně na sekretariát odboru. 

 
Žádosti o schválení mapy doručené Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe budou 
posouzeny ve lhůtě do 21 kalendářních dnů. V případě schválení bude následně potvrzené 
osvědčení odesláno zpět žadateli, a to stejným způsobem, jakým byly dokumenty na Odbor 
vědy, výzkumu a vzdělávání MZe doručeny. 

 
POSTUP PRO ZVEŘEJNĚNÍ MAPY  
1. Pokud výsledek druhu „Specializovaná mapa s odborným obsahem“ vznikl jako výsledek 

projektu výzkumu a vývoje, který využívá maximální intenzitu podpory podle článku 31 
Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory 
v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním 
trhem (ABER) nebo článku 30 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER), jsou řešitelé projektu 
povinni splnit podmínky, které z těchto evropských předpisů vyplývají (tj. výsledky projektu 
musí být zdarma zveřejněny na internetu, a to po dobu nejméně pěti let ode dne ukončení 
projektu nebo ode dne, kdy byly informace o výsledcích dány k dispozici členům určité 
organizace, podle toho, která událost nastane dříve). 

 
U projektů vědy a výzkumu financovaných MZe, které využívají maximální intenzitu 
podpory dle článků 31 (ABER) a 30 (GBER), mají řešitelé do 10 dnů od vydání 
schváleného osvědčení povinnost uveřejnit mapu na webových stránkách 
www.agronavigator.cz spravovaných Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (dále 
jen “ÚZEI”) a to následujícím způsobem: 

• Schválená verze mapy bude zaslána na email agronavigator@uzei.cz  ve formátu  pdf. 
• Maximální velikost dokumentu je 16 MB. V případě přesahující velikosti lze soubor 

rozdělit na více částí, aby byla podmínka splněna (v tomto případě bude takový soubor 
označen např. v případě dvou souborů 1/2; 2/2), 

• V textu emailu bude uveden: 
- název oblasti, do které má být mapa vložena: 

a. rostlinná výroba 
b. rostlinolékařství 
c. živočišná výroba 
d. veterinární lékařství 
e. zemědělská technika 
f. potravinářství 
g. zemědělská ekonomika 
h. lesnictví 
i. pedologie 
j. vodní hospodářství 
k. ostatní 

- oficiální název mapy.  

http://www.agronavigator.cz/
mailto:cazv@cazv.cz
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Výše uvedené podmínky jsou závazné a v případě jejich nedodržení není možné mapu 
zveřejnit. 

 
2. Jestliže projekt nevyužívá maximální intenzitu podpory dle článků 31 (ABER) a 30 

(GBER) nebo je mapa vytvořena za podpory jiného poskytovatele než MZe, jsou 
řešitelé projektu povinni na stránkách www.agronavigator.cz do 10 dnů alespoň 
uveřejnit odkaz, odkud si zájemce může mapu stáhnout, případně informaci, za jakých 
podmínek je možné mapu získat. 
 

3. Přístup ke zveřejněným mapám bude také umožněn z webových stránek České 
akademie zemědělských věd  https://www.cazv.cz/metodiky/ 

 
 

Na mapy, které vznikly jako výsledek řešení projektů výzkumu a vývoje, u nichž MZe není 
poskytovatelem účelové nebo institucionální podpory, může MZe vydat osvědčení  
za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro uznání výsledku druhu 
„Specializovaná mapa s odborným obsahem“ stanovené tímto postupem a jedná se o oblast 
působnosti útvarů/organizací MZe. O zařazení do RIV na základě tohoto osvědčení, musí 
rozhodnout příslušný poskytovatel finanční podpory. 
Výše popsaný postup je závazný a je poskytovatelem zveřejněn na internetové adrese: 
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-
pro- zemedelsky-vyzkum/uznani-vysledku/. 

 
 
 
 

Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., v. r 
náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, 
vědu, výzkum a vzdělávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ MAPÁM, U NICHŽ MZE NENÍ POSKYTOVATELEM 
PODPORY 
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