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UPOZORNĚNÍ
Tento text je veřejně přístupným dokumentem, nesmí být využit ke komerčním účelům, žádným způsobem
pozměněn ani zkrácen bez souhlasu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Podle ustanovení § 12 odst. 1 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je podpora výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována pouze za podmínky zveřejnění pravdivých
a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
a o jejich výsledcích prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2.0 (dále jen „IS VaVaI 2.0“) –
centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „CEA“) jsou předávány údaje podle
nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které sdružují
následující agendy: registr poskytovatelů, registr programů a registr příjemců institucionální podpory VaVaI.
Za předávané údaje do CEA odpovídá příslušný poskytovatel.
Vzhledem k zásadním odlišnostem v harmonogramu sběru dat jsou pro oblast CEA rozlišovány dva typy
dodávek údajů:
1.
2.

Dodávka údajů o podpoře na příjemce a jiných výdajích poskytovatele
Dodávka údajů o programu

Základní pojmy vymezené pro účely popisu údajů CEA:
Výzkumná aktivita: činnost, na kterou byla poskytnuta podpora podle zákona, případně činnost ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích, při které bylo dosaženo výsledku a na kterou nebyla poskytnuta podpora podle
zákona.
Poskytovatel: organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory
a který tuto podporu poskytuje v rámci programu.
Provozovatel: provozovatelem IS VaVaI 2.0 je Úřad vlády ČR – Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Předávaná data / Dodávka dat: předávaný formulář s údaji vytvořený v administračním rozhraní poskytovatelů
dotací z veřejných prostředků ČR dostupném na https://www.rvvi.cz/poskytovatel/.
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2. PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ V ROCE 2020
2.1. Zásady pro přípravu údajů
Každý poskytovatel předává do CEA údaje o výzkumných aktivitách prostřednictvím administračního
rozhraní poskytovatelů dotací z veřejných prostředků ČR dostupném na: https://www.rvvi.cz/poskytovatel/. Přístup
do rozhraní lze udělit na základě zaslání vyplněné a podepsané žádosti na RVVI na e-mailovou adresu:
rychtarik.miroslav@vlada.cz (viz kapitola 6. Formulář žádosti o udělení přístupu do administračního rozhraní
pro poskytovatele). Pokud v průběhu roku sběru dat dojde ke změnám údajů týkajících se výzkumných aktivit,
pak tato data v rozhraní pro poskytovatele poskytovatel aktualizuje a předá jako vyšší verzi příslušného formuláře.
V roce 2020 se data předávají pouze prostřednictvím příslušných formulářů v administračním rozhraní poskytovatelů.
Veškeré znakové (textové) údaje se vždy vyplňují zleva bez úvodních mezer. Výše podpory se uvádí vždy v Kč
a na dvě desetinná místa. Formuláře umožňují uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu
a strukturním uspořádání, u každého pole formuláře lze zobrazit nápovědu. Součástí samotného procesu vyplňování
dat je automatická kontrolní služba.
2.2. Zásady pro předávání údajů
Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do CEA jsou stanoveny zákonem a nařízením vlády č. 397/2009 Sb.
Provozovatel zařadí do CEA takové předané údaje, které splňují náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy
a zákonem a tato skutečnost bude oznámena na průvodce k dodávce dat vygenerované v rozhraní pro poskytovatele.
Pokud budou nalezeny nesrovnalosti, pak provozovatel upozorní poskytovatele a vyzve jej k případné opravě
či stažení veřejné soutěže z veřejného rozhraní.
Poskytovatel předává údaje pouze prostřednictvím administračního rozhraní poskytovatelů dotací
z veřejných prostředků ČR podle níže uvedených zásad pro předávání údajů.
Předávaná data musí být jednotlivými poskytovateli dodány do CEA ve struktuře platné pro rok 2020 a po validaci
těchto dat integrovanou kontrolní službou.
Součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI 2.0 (dále jen průvodka) vygenerovaná automaticky
kontrolní službou v rozhraní pro poskytovatele při předání dat na ÚV ČR. Průvodka je doplněná zodpovědnou
osobou, opatřená číslem jednacím. Tato průvodka je potvrzením o doručení dodávek a je v ní uvedena rovněž
informace o zařazení údajů do IS VaVaI 2.0. Pro případné potřeby poskytovatele / provozovatele a správce IS VaVaI
2.0 zůstává průvodka archivována v tomto rozhraní.
Poskytovatel zodpovídá za to, že předává validní, bezchybná data, která jsou zkontrolovaná kontrolní službou. Pokud
kontrolní služba nebo namátková kontrola prováděná provozovatelem vyhodnotí dodávku dat jako dodávku dat
s chybnými údaji, nelze tuto dodávku dat zařadit do CEA a data zveřejnit. Poskytovatel bude v tomto případě
požádán o opravu údajů.
UPOZORNĚNÍ: V rozhraní pro poskytovatele nepoužívejte k zapisování hodnot
se o nepovolené znaky formuláře (lze nahradit následujícími:

"rovné

dvojité uvozovky". Jedná

` ' „ ‘ ’ “ ” ˝).

2.3. Zásady sběru a zpracování dat
Sběr údajů do IS VaVaI 2.0 probíhá prostřednictvím administračního rozhraní poskytovatelů dotací z veřejných
prostředků ČR. V případě, že:


poskytovatel potřebuje doplnit novou výzkumnou aktivitu, pak vyplní základní údaje pro novou podporu,
bude přesměrován do editace formuláře a přidá údaje o této nové výzkumné aktivitě. Takto upravený
záznam předá prostřednictvím uzamčení formuláře ÚV do CEA jako novou verzi formuláře (verzování probíhá
automaticky – nová, tedy vyšší verze záznamu výzkumné aktivity přepisuje verzi předešlou);
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poskytovatel potřebuje opravit určité údaje o výzkumné aktivitě k již předaným datům, pak v detailním
záznamu dané podpory zašle žádost ÚV o odemčení údajů, po odemčení záznamu edituje údaje určené
k opravě. Takto upravený záznam předá prostřednictvím ÚV do CEA jako další verzi formuláře předcházející
dodávky dat (verzování probíhá automaticky – nová, tedy vyšší verze záznamu výzkumné aktivity přepisuje
verzi předešlou);



poskytovatel potřebuje vyřadit některý záznam o výzkumné aktivitě z již předaných údajů, pak v detailním
záznamu dané podpory zašle žádost ÚV o odemčení údajů daného záznamu, po odemčení záznamu tuto
výzkumnou aktivitu odstraní.

2.4. Zásady pro předávání údajů a informací do IS VaVaI 2.0 – určeno pro poskytovatele podpory
Údaje do CEA jsou poskytovatelé podpory VaV a zřizovatelé subjektů činných ve VaV povinni předávat pouze
prostřednictvím administračního rozhraní poskytovatelů dotací z veřejných prostředků ČR.
Popis údajů
Poznámka
Ke každému údaji je za popisem jeho typu a délky uveden příznak charakterizující požadavek na jeho povinné,
podmíněně povinné nebo nepovinné vyplnění.
P
= vyplnění údaje je povinné vždy, pokud není dále pro určitý druh výsledku upraveno výjimkou uvedenou
v popisu údaje.
PP = vyplnění údaje je podmíněně povinné (povinnost vyplnění závisí na hodnotě jiného údaje nebo na existenci
údaje). Podmínka pro vyplnění údaje je stanovena v jeho popisu.
N
= vyplnění údaje je nepovinné (vyplňuje se podle potřeby).

3. DODÁVKA ÚDAJŮ O PODPOŘE NA PŘÍJEMCE A JINÝCH VÝDAJÍCH POSKYTOVATELE
Údaje o podpoře na příjemce (podle § 32 odst. 2 písm. a) zákona)
CRF1 * Typ podpory (číselníkový) P
SPVV = podpora specifického vysokoškolského výzkumu podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002
Sb.
VOZV = podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků podle § 3 odst. 3
písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.
MZSP = podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3
písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.
CRF2 * Podtyp podpory (číselníkový) PP
Uvádí se u podpory na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji
(pro CRF1=MZSP).
CRF3 * Výše podpory vyčerpaná v minulém roce v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) PP
Uvádí se výše podpory typu daného údajem CRF1 a případně podtypu CRF2, která byla vyčerpána
v minulém roce. Uvádí se částka v Kč na dvě desetinná místa. Pokud příjemce tento typ podpory
od poskytovatele v minulém roce nečerpal, údaj se nevyplní.
CRF4 * Výše podpory přidělená na běžný rok v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) PP
Uvádí se výše podpory typu daného údajem CRF1 a případně podtypu CRF2, která byla přidělená
na běžný rok. Uvádí se částka v Kč na dvě desetinná místa. Pokud příjemce tento typ podpory od
poskytovatele na běžný rok nemá přidělen, údaj se nevyplní.
Pokud v roce 2019 nebyly vyčerpány finanční prostředky a příjemce/příjemci požádal/požádali poskytovatele
o převedení těchto prostředků u projektů do položky „Nároky z nespotřebovaných výdajů“ (NNV) s tím, že budou
v roce 2020 nárokovány, tak se v CEA20 uvádí:
a)
skutečné čerpání v roce 2019 tj. snížení v položce CRF3;
k verzi programu 2.8.0
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b)

navýšení se zohlední v roce 2020 u položky CRF4.

Údaje o poskytovateli podpory
CRP1 * Kód poskytovatele podpory (znakový, délka 3 zn.) PP
Uvádí se pouze v případě, že poskytovatel podpory je rozdílný od dodavatele dodávky dat
(údaj D20). Není-li uvedeno, za poskytovatele se považuje dodavatel dodávky dat.
Údaje o příjemci podpory
Příjemce se uvede buď identifikačním kódem (CR01) – pro příjemce v CEA již evidované – či vypsáním
údajů o něm (CR02-CR07) – pro příjemce podpory na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.
CR01 * Identifikační kód příjemce (znakový, max. délka 40 zn.) PP
Identifikační kód příjemce podle CEA. Uvádí se, je-li příjemce již v CEA evidován (formulář tyto
příjemce nabízí k výběru).
CR02 * Obchodní firma nebo název příjemce v originálním jazyce (znakový, max. délka 254 zn.) PP
Název příjemce, pod kterým je zapsán v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku nebo
ve zřizovací nebo zakládací nebo obdobné listině.
CR03 * Obchodní firma nebo název příjemce v českém jazyce (znakový, max. délka 254 zn.) PP
Oficiální název příjemce v českém jazyce (pokud je nějakým předpisem stanoven) nebo název
příjemcem používaný. Uvádí se pro příjemce, jejichž originální jazyk názvu není čeština.
CR04 * Adresa sídla příjemce (znakový, max. délka 128 zn.) PP
Adresa sídla příjemce, stát se neuvádí.
CR05 * Kód státu sídla příjemce (znakový, délka 2 zn.) PP
Kód státu podle číselníku zveřejněného na www.rvvi.cz.
CR06 * Internetová adresa www stránky příjemce (znakový, max. délka 128 zn.) PP
Adresa webové stránky příjemce.
CR07 * Adresa elektronické pošty (znakový, max. délka 128 zn.) PP
Obecná adresa elektronické pošty, nikoli adresa konkrétní osoby.
Údaje o rozhodnutí o poskytnutí podpory
CRR1 * Číslo rozhodnutí poskytovatele (znakový, max. délka 50 zn.) P
Uvádí se číslo, pod kterým poskytovatel vydal rozhodnutí po poskytnutí podpory.
CRR2 * Datum vykonatelnosti rozhodnutí (datum) P
Uvádí se datum, ke kterému je rozhodnutí o poskytnutí podpory vykonatelné ve tvaru RRRR-MMDD.
CRR3 * Datum zahájení poskytování podpory (datum) P
Uvádí se datum, kdy byl nebo bude proveden první převod podpory podle tohoto rozhodnutí na účet
příjemce ve tvaru RRRR-MM-DD.
Údaje o jiných výdajích poskytovatele na VaVaI (podle § 32 odst. 2 písm. c) body 2-4 zákona)
CPF1 * Typ podpory (číselníkový) P
VSZ = zabezpečování veřejné soutěže ve VaVaI nebo zadání veřejné zakázky, včetně nákladů
na hodnocení a kontrolu poskytnuté podpory, zhodnocení dosažených výsledků a na zveřejnění
informací o poskytnuté podpoře (podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona);
OMV = ocenění mimořádných výsledků VaVaI nebo ocenění propagace či popularizace VaVaI (podle
§ 3 odst. 3 písm. e) zákona);
CIN = náklady spojené s činností RVVI, GA ČR, TA ČR a AV ČR (podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona);
CAV = podpora činnosti pracovišť AV ČR;
SOP = spolufinancování operačního programu;
SPP = skutečně vynaložená výše podpory na skupinu grantových projektů nebo program (podle § 3
k verzi programu 2.8.0
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písm. b) bod 8 nařízení vlády).
CPP3 * Kód poskytovatele podpory (znakový, délka 3 zn.) PP
Uvádí se pouze v případě, že poskytovatel podpory je rozdílný od dodavatele dodávky dat (údaj D20).
Není-li uvedeno, za poskytovatele se považuje dodavatel dodávky dat.
CPP4 * Kód programu (znakový, délka 3 zn.) PP
Uvádí se povinně pro CPF1=SOP jako kód operačního programu z následujícího číselníku:
OPA = Operační program Podnikání a inovace – Potenciál;
OPB = Operační program Podnikání a inovace – Prosperita;
OPC = Operační program Podnikání a inovace – Spolupráce;
OPD = Operační program Výzkum a vývoj pro inovace;
OPE = Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Pro CPF1=SPP se uvede kód programu nebo skupiny grantových projektů podle registru
programů CEA.
CPF2 * Výše podpory přidělená na běžný rok v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) P
Uvádí se výše podpory typu daného údajem CPF1, která byla přidělená na běžný rok. Uvádí se částka
v Kč na dvě desetinná místa.
CPF3 * Výše podpory skutečně čerpaná za minulý rok v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) P
Uvádí se výše podpory typu daného údajem CPF1, která byla vyčerpána za minulý rok. Uvádí se částka v Kč
na dvě desetinná místa.
Údaje o dodávce údajů o podpoře na příjemce a jiných výdajích a jejím dodavateli
D01 * Informační oblast dodávky dat (číselníkový) P
Fixní hodnota CEA = Centrální evidence aktivit VaVaI.
D02 * Kód dodavatelské struktury (číselníkový) P
Fixní hodnota CEA20A = Dodavatelská struktura pro dodávky údajů o podpoře na příjemce a jiných výdajích
poskytovatele do CEA v roce 2020.
D03 * Rok sběru dat (znakový, délka 4 zn.) P
Fixní hodnota 2020.
D14 * Verze formuláře (znakový, délka 50 zn.) P
Označení verze formuláře (např. 01, 02…202001), automaticky předvyplněn rok sběru dat, lze však
upravovat. Používají se označení verzí z následující řady: 01, 02, …, 99, RRRRxx, RRRRMMDD, RRRRMM….
D15 * Číslo jednací formuláře (znakový, max. délka 50 zn.) P
Uvede se obvykle používané číslo jednací poskytovatele dle jeho interní spisové služby např. 126/2020,
případně jiné označení jako např. 20200220, 2020/02/20 apod.
D16 * Příjmení a jméno osoby pověřené přípravou dat (znakový, max. délka 50 zn.) P
D17 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – telefon (znakový, max. délka 33 zn.) PP
D18 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – e-mail (znakový, max. délka 254 zn.) PP
D20 * Kód dodavatele dodávky dat (znakový, délka 3 zn.) P
Kód organizační složky státu, která je dodavatelem této dodávky údajů do CEA.
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4. DODÁVKA ÚDAJŮ O PROGRAMU
Údaje o podpoře na program (podle § 32 odst. 2 písm. b) zákona)
Pro účely IS VaVaI 2.0 se programem rozumí programy VaVaI, skupiny grantových projektů a veřejné zakázky
ve VaVaI. Dodávka údajů o podpoře na program obsahuje právě jednu sadu údajů o programu, a sice o tom, který je
specifikován ve formuláři v údajích o dodávce a dodavateli.
CG01 * Kód programu (znakový, délka 2 zn.) P
Kód identifikující program. Kód přiděluje správce IS VaVaI 2.0, poskytovatel jej uvádí (formulář nabízí
výběr z dostupných programů).
CG02 * Typ programu (číselníkový)P
P = program VaVaI;
G = skupina grantových projektů;
Z = veřejná zakázka ve VaVaI;
O = operační program VaVaI;
R = rámcový program.
CG03 * Převažující kategorie výzkumu v programu (číselníkový) P
ZV = základní výzkum;
AP = aplikovaný výzkum;
IF = infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací;
IN = inovace;
VV = experimentální vývoj.
CGP1 * Kód poskytovatele podpory (znakový, délka 3 zn.) PP
Uvádí se pouze v případě, že poskytovatel podpory je rozdílný od dodavatele dodávky dat (údaj D20).
Není-li uvedeno, za poskytovatele se považuje dodavatel dodávky dat.
CG11 * Název programu v českém jazyce (znakový, max. délka 250 zn.) P
CG12 * Název programu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 250 zn.) P
CG21 * Popis cílů programu v českém jazyce (znakový, max. délka 1000 zn.) P
CG22 * Popis cílů programu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 1000 zn.) P
CG31 * Zahájení programu (znakový, délka 4) P
První rok, ve kterém bude na program poskytnuta účelová podpora.
CG32 * Ukončení programu (znakový, délka 4) P
Poslední rok, ve kterém bude na program poskytnuta účelová podpora. V případě, že je program
v průběhu jeho řešení prodloužen, pak je poskytovatel povinen zaslat žádost o prodloužení řešení
ÚV s příslušným dokumentem, ze kterého bude patrné, že k této změně došlo a byla aprobována.
ÚV následně tento program v Registru programů prodlouží.
CG43 * Datum schválení programu vládou nebo zastupitelstvem územního samosprávného celku (znakový,
délka 10) PP
Datum jednání, na kterém program schválila vláda nebo zastupitelstvo územního samosprávného celku
ve tvaru RRRR-MM-DD. Nevyplňuje se pro CG02 = R.
CG42 * Číslo usnesení vlády nebo zastupitelstva územního samosprávného celku (znakový, max. délka 50 zn.) PP
Číslo usnesení, kterým program schválila vláda nebo zastupitelstvo územního samosprávného celku.
Nevyplňuje se pro CG02 = R.
CG51 * Povinnost oznámení programu Evropské komisi (číselníkový) P
P = program je oznamován EK;
B = program nemusí být oznamován EK, je na něj uplatněna bloková výjimka;
J = program nemusí být oznamován EK z jiného důvodu než blokové výjimky (např. se jedná o program
zadávaný ve formě veřejných zakázek).
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CG52 * Datum vyjádření Evropské komise k oznámení (datum) PP
Datum, kdy Evropská komise zaslala své vyjádření k oznámení programu. Uvádí se v případě programu,
který byl oznámen EK a k němuž se EK již vyjádřila ve tvaru RRRR-MM-DD.
CG53 * Číslo veřejné podpory evidované Evropskou komisí (znakový, max. délka 40 zn.) PP
Číslo veřejné podpory v evidenci Evropské komise. Uvádí se v případě programu, který byl oznámen
EK a k němuž se EK již vyjádřila.
CGFC * Celková schválená výše podpory na program v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) P
Uvádí se částka v Kč na dvě desetinná místa.
Členění schválené výše podpory na program po jednotlivých letech (v Kč)
Pro každý rok CGF1 mezi CG31 a CG32 včetně se uvede:
CGF1 * Rok podpory programu (znakový, délka 4) P
Rok, ke kterému se vztahují údaje.
CGF2 * Výše podpory schválená pro rok CGF1 (číselný 14, počet desetinných míst 2) P
Uvádí se částka v Kč na 2 desetinná místa.
Očekávané výsledky programu
CG23 * Druh očekávaného výsledku (číselníkový) N
Druh výsledku podle následujícího číselníku:
I. Kategorie – Publikační výsledky
J = recenzovaný odborný článek
B = odborná kniha
C = kapitola resp. kapitoly v odborné knize
D = článek ve sborníku
II. Kategorie – Výsledky aplikovaného výzkumu
P = patent
Z = poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
F = výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
G = technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
H = poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)
N = certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy
s odborným obsahem
R = software
V = výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva
III. Kategorie – Ostatní výsledky
A
= audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
M
= uspořádání (zorganizování) konference
W
= uspořádání (zorganizování) workshopu
E
= uspořádání (zorganizování) výstavy
O
= ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku.
Bližší vymezení jednotlivých druhů viz dokument Informační oblast RIV 2020.
CG24 * Počet očekávaných výsledků daného druhu (číselný 7, počet desetinných míst 0) PP
Uvádí se celé kladné číslo.

Údaje o dodávce údajů o programu a jejím dodavateli
D01 * Informační oblast dodávky dat (číselníkový) P
Fixní hodnota CEA = Centrální evidence aktivit VaVaI.
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D02 * Kód dodavatelské struktury (číselníkový) P
Fixní hodnota CEA20B = Dodavatelská struktura pro dodávky údajů o programu do CEA v roce 2020.
D03 * Rok sběru dat (znakový, délka 4 zn.) P
Fixní hodnota 2020.
D13 * Kód programu (znakový, délka 2 zn.) P
Identifikační kód programu, kterého se dodávka údajů týká.
D14 * Verze formuláře (znakový, délka 2 zn.) P
Verze formuláře. Používají se označení verzí z následující řady: 01, 02, …, 99, RRRRxx, RRRRMMDD,
RRRRMM…
D15 * Číslo jednací formuláře (znakový, max. délka 50 zn.) P
Uvede se obvykle používané číslo jednací poskytovatele dle jeho interní spisové služby např. 126/2019,
případně jiné označení jako např. 20200220, 2020/02/20 apod.
D16 * Příjmení a jméno osoby pověřené přípravou dat (znakový, max. délka 50 zn.) P
D17 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – telefon (znakový, max. délka 33 zn.) PP
D18 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – e-mail (znakový, max. délka 254 zn.) PP
D20 * Kód dodavatele dodávky dat (znakový, délka 3 zn.) P
Kód organizační složky státu, která je dodavatelem této dodávky údajů do CEA.
D31* Pořadí dodávky údajů (znakový, délka 6 zn.) P
Pořadí dodávky údajů RRRRxx.

k verzi programu 2.8.0
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5. ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ V ROCE 2020 OPROTI ROKU 2019
V roce 2020 se mění struktura datových prvků.
Verze programu 2.8.0 (20. 1. 2020):
Veškeré finanční údaje se nově uvádějí v Kč na dvě desetinná místa místo celých tis. Kč (formát číselný 14, počet
desetinných míst 2).
Byl upraven číselník u pole CG03 * Převažující kategorie výzkumu v programu (číselníkový) P:
Původní číselník:
ZV = základní výzkum;
AP = aplikovaný výzkum;
NV = neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového);
PV = průmyslový výzkum;
IF = infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací;
IN = inovace;
VV = experimentální vývoj.
Nový číselník:
ZV = základní výzkum;
AP = aplikovaný výzkum;
IF = infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací;
IN = inovace;
VV = experimentální vývoj.
Údaje o jiných výdajích poskytovatele na VaVaI (podle § 32 odst. 2 písm. c) body 2-4 zákona)- upřesnění textu
Původní znění:
CPF1 * Typ podpory (číselníkový) P
VSZ = zabezpečování veřejné soutěže ve VaVaI nebo zadání veřejné zakázky (podle § 3 odst. 3 písm.
d) zákona);
OMV = ocenění mimořádných výsledků VaVaI nebo ocenění propagace či popularizace VaVaI (podle
§ 3 odst. 3 písm. e) zákona);
CIN = náklady spojené s činností RVVI, GA ČR, TA ČR a AV ČR (podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona);
CAV = podpora činnosti pracovišť AV ČR;
SOP = spolufinancování operačního programu;
SPP = skutečně vynaložená výše podpory na skupinu grantových projektů nebo program (podle § 3
písm. b) bod 8 nařízení vlády).
Nové znění:
Údaje o jiných výdajích poskytovatele na VaVaI (podle § 32 odst. 2 písm. c) body 2-4 zákona)
CPF1 * Typ podpory (číselníkový) P
VSZ = zabezpečování veřejné soutěže ve VaVaI nebo zadání veřejné zakázky, včetně nákladů
na hodnocení a kontrolu poskytnuté podpory, zhodnocení dosažených výsledků a na zveřejnění
informací o poskytnuté podpoře (podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona);
k verzi programu 2.8.0
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OMV = ocenění mimořádných výsledků VaVaI nebo ocenění propagace či popularizace VaVaI (podle
§ 3 odst. 3 písm. e) zákona);
CIN = náklady spojené s činností RVVI, GA ČR, TA ČR a AV ČR (podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona);
CAV = podpora činnosti pracovišť AV ČR;
SOP = spolufinancování operačního programu;
SPP = skutečně vynaložená výše podpory na skupinu grantových projektů nebo program (podle § 3
písm. b) bod 8 nařízení vlády).
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6. FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ PŘÍSTUPU DO ADMINISTRAČNÍHO ROZHRANÍ
PRO POSKYTOVATELE

Žádost o přístupové údaje k administračnímu rozhraní
poskytovatelů dotací z veřejných prostředků ČR
na ww.rvvi.cz/poskytovatel
Organizace:
Funkční zařazení:
Příjmení:
Jméno:
Email:
Telefon:


Potvrzuji, že jsem v rámci uvedené organizace oprávněn/a zadávat údaje o činnosti organizace
do informačního systému RVVI.cz (IS VaVaI 2.0).



Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl/a v této žádosti a přístupové údaje k RVVI.cz Úřadu
vlády České republiky, mohou být Úřadem vlády České republiky zpracovávány a uchovávány v rozsahu
potřebném pro uvedený účel.



Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), že poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné a že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Místo a datum:

Podpis žadatele:
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