Statut oborových verifikačních a hodnotících panelů

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Oborové verifikační a hodnotící panely (dále jen „OVHP“) ustavuje Rada pro výzkum,
vývoj a inovace (dále jen „Rada“) jako své odborné a poradní orgány podle § 35
odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
2. Oborové verifikační a hodnotící panely provádějí proces verifikace a hodnocení
výsledků druhu recenzovaný odborný článek, odborná kniha a kapitola v odborné
knize (dále jen Jrec, B, C).
3. Pro každou skupinu oborů, pro kterou je hodnocení výsledků druhu Jrec, B, C
relevantní (viz Příloha č. 8 Metodiky), je ustaven jeden panel.
4. OVHP se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem OVHP. Statut a jednací řád
OVHP nebo jejich změny schvaluje Rada.

Článek 2
Působnost
Hodnocení probíhá dle následujících zásad:
1. Každý výsledek bude hodnocen nejméně dvěma členy OVHP.
2. Rozdělení výsledků mezi hodnotitele provede předsedající po diskusi se členy
OVHP.
3. Žádný hodnotitel nesmí hodnotit výsledky té VO, ke které má pracovněprávní
vztah nebo jiný konflikt zájmů.
4. Každý z nich přiřadí výsledku celočíselné hodnocení ve škále 0-3.
5. Hodnocení 0 odpovídá návrhu na vyřazení, hodnocení 1-3 odpovídá vzrůstající
kvalitě.
6. Výsledek hodnocený oběma hodnotiteli 0 je zařazen na seznam výsledků
navržených k vyřazení a k přidělení základní záporné bodové hodnoty, tj. 40 (20)
bodů v případě výsledku druhu B, C a 4 body pro Jrec.
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7. Pro výsledky hodnocené 0 pouze jedním hodnotitelem a pro ty, u kterých se
hodnocení odlišuje o více než jeden stupeň, určí předsedající třetího hodnotitele.
8. Pokud se ze tří hodnotitelů dva shodnou na hodnocení 0, je výsledek zařazen na
seznam výsledků navržených k vyřazení a k přidělení základní záporné bodové
hodnoty (viz bod 6).
9. V ostatních případech se použijí dvě vyšší hodnocení.
10. Postup při bodovém navýšení jednotlivých výsledků stanoví platná Metodika
hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených
programů.
11. Výsledky Jrec jsou posuzovány stejným postupem, hodnocení jim ale přiřazuje
pouze čísla 0 a 1.

Článek 3
Řízení OVHP
1. OVHP pracují nezávisle a samostatně.
2. Činnost OVHP řídí jeho předseda, kterého jmenuje a odvolává předseda Rady na
návrh Rady.
3. Předseda panelu je Radě odpovědný za činnost panelu, jedná jeho jménem, řídí jeho
jednání a schvaluje zápis z jednání.
4. Předsedu panelu zastupuje místopředseda, kterého volí panel ze svých členů.
5. Místopředseda může být odvolán na návrh členů OVHP.

Článek 4
Členové OVHP
1. Minimální počet členů panelu je stanoven jako celá část 1/20 počtu hodnocených
výsledků druhu B v předchozím roce v dané skupině oborů, nejméně však 5.
2. Kandidáty na členy OVHP navrhují výzkumné organizace a projednávají je odborné a
poradní orgány Rady a návrh předloží Radě, a to podle oborové příslušnosti.
3. Výběr členů OVHP projednává a schvaluje Rada.
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4. Členy OVHP jmenuje a na návrh Rady odvolává předseda Rady.
5. Funkční období člena OVHP je shodné s obdobím platnosti Metodiky, nejdéle však
čtyři roky. Člen OVHP může být jmenován do OVHP nejvýše na dvě po sobě
následující funkční období.
6. Členství v OVHP zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním
z funkce nebo úmrtím člena.
7. Členství v OVHP je neslučitelné se současným členstvím v:
a) statutárních orgánech výzkumných organizací
b) komisi pro hodnocení výsledků (KHV)
c) panelech a jiných orgánech Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR
8. Členství v OVHP je nezastupitelné. Členové OVHP jsou povinni zúčastnit se jednání
OVHP a aktivně se podílet na práci OVHP.
9. V případě, že některý z členů OVHP nevykonává řádně svou funkci a vysloví-li s tím
souhlas většina členů příslušného OVHP, může předseda příslušného OVHP navrhnout
RVVI odvolání tohoto člena OVHP a jmenování nového člena OVHP.
10. Členové OVHP jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných materiálech
předkládaných RVVI do doby jejich schválení a zveřejnění, to však nebrání odborné
konzultaci projednávané problematiky.
11. Seznam členů OVHP je zveřejňován na internetové stránce www.vyzkum.cz.

Článek 5
Jednání OVHP

1. Jednání OVHP se řídí jednacím řádem OVHP.
2. Jednání OVHP se konají zpravidla jedenkrát za tři měsíce. Termíny a místa jednání
jsou stanoveny v rámcovém ročním programu (plánu) činnosti OVHP, který navrhne
předseda OVHP, projednají členové příslušného OVHP a schvaluje Rada.

3. Mimořádné jednání OVHP se koná na žádost kteréhokoliv člena OVHP a po
odsouhlasení nadpoloviční většinou členů OVHP. Jednání OVHP svolává jeho
předseda.
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Článek 6
Náklady na činnost a odměny členům OVHP

1. Náklady na činnost OVHP, včetně odměn jejich členů, jsou hrazeny z výdajů na
výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České
republiky.
2. Členům OVHP náleží za výkon této veřejné funkce odměna, jejíž výši stanoví Rada.
Článek 7
Závěrečné ustanovení
1. Tento statut nabývá účinnosti dne 8. října 2013.
2. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje Rada.
3. Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce www.vyzkum.cz a v sídle
Úřadu vlády. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné platné znění statutu.

PhDr. Miroslava Kopicová
1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
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