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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 výsledek typu Nmap s názvem: 

 

 ,, Předindustriální technické provozy panství Rožnov“ 

 

k  řešenému  projektu účelové podpory vedeného pod názvem „Stopy lidského umu“ s 

identifikačním kódem DG20P02OVV004. Předložená dokumentace k výsledku Nmap byla 

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

Cílová skupina uživatelů, způsob využití výsledků: 
- instituce památkové péče 

- paměťové instituce (muzea, knihovny, archivy, lokální osvětové instituce) 
- samospráva na úrovni jednotlivých obcí dotčeného území a Zlínského kraje 

- základní a střední školy 

- odborná veřejnost (etnologové, historikové, antropologové, pracovníci památkové 
péče) 

- podnikatelská sféra a oblast pro cestovní ruch 

- laičtí zájemci o technické památky a kulturní dědictví 
 

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 webové adrese https://stopyumu.cz/mapove-

podklady-predindustrialni-technicke-provozy-panstvi-roznov/, která byla poskytovateli 

v rámci hodnocení a dálkového zpřístupnění poskytnuta.  Pokud by tato podmínka nebyla 
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dodržena a bude mít nefunkční veřejný přístup k výsledkům za následek jeho nevyužití jinými 
uživateli než-li jeho předkladatelem, či vyloučení z hodnocení na straně Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace v dalších fázích hodnocení předaných výsledků do IS VaVaI - RIV, bude na 

tuto skutečnost předkladatel výsledku upozorněn. Rovněž toto bude negativně zohledněno 
v závěrečném hodnocení dané výzkumné aktivity či při dalším poskytování podpory 
Ministerstvem kultury v následujících obdobích. Je v zájmu předkladatele výsledku i 

poskytovatele, aby schválený výsledek  Nmap  byl funkční a veřejně přístupný uživatelům, 
zájemcům o jeho využití. Pouze tak bude v praxi potvrzen jeho smysl, pro který byl vytvořen, 
a současně bude i do budoucna možné hodnotit, že veřejné prostředky na něj vynaložené 
nebyly vynaloženy neefektivně a zbytečně. Tento postup nevylučuje změnu přístupové 
adresy, ale tuto je vždy po dané období povinností předkladatele výsledku písemnou formou 
oznámit poskytovateli, který požádá i o opravu v IS VaVaI - RIV. 

 

 

 

S pozdravem 

 

       Mgr. Irena Rýparová 
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