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UPOZORNĚNÍ
Tento text je veřejně přístupným dokumentem, který 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“) –
Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „VES“) jsou dodávány údaje
o veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle zákona a podle nařízení vlády
č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Informace o veřejných zakázkách, zadávaných ve smyslu § 7 odst. 3 zákona, podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, se do VES nedodávají – zadávání a zveřejňování se řídí zákonem č. 134/2016 Sb.
V roce 2020 poskytovatelé předávají do VES údaje o všech vyhlášených a vyhodnocených veřejných
soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích se soutěžním rokem 2020 nebo 2021, a dále údaje
o vyhodnocení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, jejichž údaje o vyhlášení byly
do VES předány v dřívějších letech.
Za údaje předávané do VES odpovídá příslušný poskytovatel, který veřejnou soutěž ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích vyhlašuje a vyhodnocuje a který rozhoduje o poskytnutí účelové podpory.
Základní pojmy vymezené pro účely popisu údajů VES:
Veřejná soutěž: veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle zákona
Předmět veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích: účelová podpora výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků v rámci projektů jako součástí určitého programu.
Program: program výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona
Rok vyhlášení veřejné soutěže: rok, ve kterém je veřejná soutěž vyhlášena.
Soutěžní rok: rok, ve kterém bude probíhat veřejná soutěž. Rozhodným údajem pro určení soutěžního roku je termín
konce hodnotící lhůty.
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Poskytovatel: organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory
a který tuto podporu poskytuje a který také vyhlašuje veřejnou soutěž 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/.

2. PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ V ROCE 2020
2.1. Zásady pro přípravu údajů
Každý poskytovatel předává do VES údaje o veřejných soutěžích 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 5. Formulář žádosti o udělení přístupu do administračního rozhraní
pro poskytovatele). Pokud v průběhu roku sběru dat dojde ke změnám údajů týkajících se veřejných soutěží, pak tato
data v rozhraní pro poskytovatele 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 účelové podpory se uvádí vždy v Kč s přesností
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
integrovaná kontrolní služba.
2.2. Zásady pro předávání údajů
V roce 2020 budou předávány údaje do VES pouze prostřednictvím administračního rozhraní poskytovatelů dotací z
veřejných prostředků ČR.
Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do VES jsou stanoveny zákonem a nařízením vlády č. 397/2009 Sb.:
•

údaje o vyhlašované veřejné soutěži vždy nejméně 15 kalendářních dnů před vyhlášením veřejné soutěže
ve výzkumu, vývoji a inovacích;

•

údaje o veřejné soutěži, u nichž došlo ke změně, do 10 pracovních dnů přede dnem, který byl v předchozím
souboru údajů uveden jako den vyhlášení této veřejné soutěže;

•

údaje o vyhodnocení veřejné soutěže do 50 kalendářních dnů ode dne ukončení veřejné soutěže.

V případě nedodržení těchto termínů, bude o této skutečnosti zobrazena informace na Průvodce dodávky dat
do IS VaVaI 2.0 (dále jen průvodka). Provozovatel zařadí do VES takové předané údaje, které splňují náležitosti
stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem.
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. 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 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 VES ve struktuře platné pro rok 2020
a po validaci těchto dat integrovanou kontrolní službou. Poskytovatel zodpovídá za to, že předává validní, bezchybná
data. Pokud integrovaná kontrolní služba nebo namátková kontrola prováděná provozovatelem vyhodnotí dodávku
dat jako dodávku dat s chybnými údaji, nelze tuto dodávku dat zařadit do VES a data zveřejnit. Poskytovatel bude
v tomto případě požádán o opravu údajů.
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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 vyhlašovanou veřejnou soutěž, pak vyplní základní údaje pro novou
veřejnou soutěž, bude přesměrován do editace formuláře a přidá údaje o této nové vyhlašované veřejné
soutěži. Takto upravený záznam předá prostřednictvím uzamčení formuláře ÚV do VES;

•

poskytovatel potřebuje doplnit údaje o vyhodnocení veřejné soutěže, pak v původním obsahu záznamu
pouze edituje údaje o vyhodnocení (záložka 3. Údaje o vyhodnocené veřejné soutěži). Takto upravenou
dodávku dat předá prostřednictvím uzamčení formuláře ÚV do VES;

•

poskytovatel potřebuje opravit určité údaje o vyhlašované nebo vyhodnocené veřejné soutěži v již předaném
záznamu, pak v původním obsahu záznamu pouze edituje údaje určené k opravě. Takto upravenou dodávku
dat předá prostřednictvím uzamčení formuláře ÚV do VES;

•

poskytovatel potřebuje vyřadit některý záznam o vyhlašované nebo vyhodnocené veřejné soutěži již předané
dodávky dat, pak v detailním záznamu dané podpory zašle žádost ÚV o odemčení údajů daného záznamu,
po odemčení záznamu tuto vyhlašovanou nebo vyhodnocenou veřejnou soutěž odstraní.

2.4. Zásady pro předávání údajů a informací do IS VaVaI 2.0 – určeno pro poskytovatele podpory
Údaje do VES jsou poskytovatelé podpory VaV a zřizovatelé subjektů činných ve VaV povinni předávat pouze
prostřednictvím administračního rozhraní poskytovatelů dotací z veřejných prostředků ČR.
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3. POPIS ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH DO VES20
Popis jednotlivých údajů je v následujícím členění:
A – Údaje o vyhlášené veřejné soutěži
A1 – Základní údaje o veřejné soutěži
A2 – Údaje o místě a době podání návrhů projektů do veřejné soutěže
A3 – Údaje o osobě, u které lze získat informace o vyhlášené veřejné soutěži a zadávací dokumentaci
A4 – Odkazy na informační zdroje zveřejňující plné znění veřejné soutěže
A5 – Informace o účelové podpoře ve vztahu k veřejné soutěži
B – Údaje o vyhodnocené veřejné soutěži
C – Údaje jednoznačně určující dodávku dat do VES
Poznámka
Ke každému údaji je za popisem jeho typu a délky uveden příznak charakterizující požadavek na jeho povinné,
podmíněně povinné nebo nepovinné vyplnění.
P
PP
N

= vyplnění údaje je povinné.
= 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.
= vyplnění údaje je nepovinné (vyplňuje se podle potřeby).

A – Údaje o vyhlášené veřejné soutěži
A1 – Základní údaje
Pro stejný program a stejný soutěžní rok lze uvést více vyhlášených veřejných soutěží. Každá z těchto
veřejných soutěží musí mít přidělen jedinečný identifikační kód.
Pro stejný program a stejný soutěžní rok lze uvést více veřejných soutěží rovněž v případě, že vyhlášená
veřejná soutěž vztahující se k danému programu byla zrušena. Opětovně vyhlášená veřejná soutěž na tento program
musí mít přidělen nový identifikační kód. K vyhlášené veřejné soutěži, která byla zrušena, musí být dodány údaje
o jejím vyhodnocení.
S01 * Identifikační kód veřejné soutěže (znakový, délka 13 zn.) P
Identifikační kód přidělený poskytovatelem podle níže uvedených pravidel. Hodnota identifikačního kódu
veřejné soutěže musí být unikátní v rámci vyhlášených veřejných soutěží uvedených v dodávce dat i v rámci
identifikačních kódů veřejných soutěží již evidovaných ve VES. Pravidla pro tvorbu identifikačního kódu veřejné
soutěže:
1. místo:
písmeno „S“
2. až 4. místo: ppp = kód poskytovatele z Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací (dále jen „CEA“) zveřejněné na www.rvvi.cz
5. až 8. místo: rrrr
= rok, ve kterém bude poprvé poskytnuta účelová podpora na projekty z veřejné
soutěže (2020 nebo 2021). Musí být shodný s prvními čtyřmi znaky údaje SN1.
9. až 13. místo: eeeee = evidenční číslo veřejné soutěže (v rámci daného poskytovatele musí být jedinečné).
Pro vyplnění evidenčního čísla se doporučuje použít souvislého řetězce znaků (bez mezer),
v případě použití písmen nepoužívat diakritiku.
S02 * Kód poskytovatele (znakový, délka 3 zn.) P
Kód organizační složky státu, která je poskytovatelem, podle CEA zveřejněné na www.rvvi.cz.
S03 * Typ veřejné soutěže podle určení účelových prostředků z rozpočtové kapitoly poskytovatele (znakový, délka
1 zn.) P
N = veřejná soutěž o účelovou podporu z rozpočtové kapitoly poskytovatele určené na nový program.
P = veřejná soutěž o účelovou podporu z rozpočtové kapitoly poskytovatele určené na program přecházející
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z minulých let (tj. veřejná soutěž o účelovou podporu z rozpočtové kapitoly poskytovatele na program již
v minulosti byla vyhlášena a účelová podpora z rozpočtové kapitoly poskytovatele na ni byla přiděleny).
S04 * Kód programu (znakový, délka 2 zn.) P
Kód programu podle CEA zveřejněné na www.rvvi.cz. Kód pro nově zahajovanou aktivitu přiděluje správce
IS VaVaI 2.0.
SN1 * Předpokládaný termín zahájení poskytování podpory projektů (datum) P
Termín, kdy je možné zahájit poskytování účelové podpory ve tvaru RRRR-MM-DD (vzhledem k tomu,
že poskytování podpory lze zahájit až po rozhodnutí poskytovatele, datum nesmí být dřívější než datum
vyhlášení výsledků - S26).
SN2 * Předpokládaný poslední rok poskytnutí účelové podpory (znakový, délka 4) P
Rok ve tvaru RRRR.
S24 * Datum vyhlášení veřejné soutěže (datum) P
Vyplní se ve tvaru RRRR-MM-DD.
S25 * Konec soutěžní lhůty (datum a čas s přesností na minuty) P
Datum a čas uzávěrky veřejné soutěže ve tvaru RRRR-MM-DD HH:MM.
S26 * Konec hodnotící lhůty (datum) P
Datum vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve tvaru RRRR-MM-DD.
S30 * Způsob podání návrhu projektu v českém jazyce (znakový, délka 254 zn.) P
S31 * Způsob podání návrhu projektu v anglickém jazyce (znakový, délka 254 zn.) P
S32 * Způsob oznámení výsledků veřejné soutěže v českém jazyce (znakový, délka 254 zn.) P
S33 * Způsob oznámení výsledků veřejné soutěže v anglickém jazyce (znakový, délka 254 zn.) P
S35 * Podmínky veřejné soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu projektu v českém jazyce
(znakový, délka 1016 zn.) P
S39 * Podmínky veřejné soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu projektu v anglickém jazyce (znakový, délka
1016 zn.) P
S43 * Kritéria hodnocení návrhu projektu v českém jazyce (znakový, délka 1016 zn.) P
S47 * Kritéria hodnocení návrhu projektu v anglickém jazyce (znakový, délka 1016 zn.) P
A2 – Údaje o místě a době podání návrhů projektů do veřejné soutěže
S51 * Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektů (znakový, délka 254 zn.) P
Vyplní se nezkrácený název instituce.
S52 * Ulice a číslo sídla instituce, u které jsou podávány návrhy projektů (znakový, délka 48 zn.) P
Uvede se číslo sídla instituce běžně používané v adresových údajích.
S53 * PSČ místa sídla instituce, u které jsou podávány návrhy projektů (znakový, délka 5 zn.) P
S54 * Název místa sídla instituce, u které jsou podávány návrhy projektů (znakový, délka 48 zn.) P
S69 * Doba pro podávání návrhů projektů (znakový, délka 100 zn.) P
Uvedou se úřední hodiny pro podávání návrhů projektů.
A3 – Údaje o osobě, u které lze získat informace o vyhlášené veřejné soutěži a zadávací dokumentaci
Uvádějí se údaje o jedné nebo více osobách, u kterých lze získat informace o vyhlášené veřejné soutěži a zadávací
dokumentaci. O každé takové osobě se uvádí zvláštní sada údajů S55-S63.
S55 * Příjmení osoby (znakový, délka 35 zn.) P
S56 * Jméno osoby (znakový, délka 24 zn.) P
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S57 * Název pracoviště osoby (znakový, délka 254 zn.) P
Nezkrácený název pracoviště osoby.
S58 * Ulice a číslo pracoviště osoby (znakový, délka 48 zn.) P
Uvede se číslo pracoviště běžně používané v adresových údajích.
S59 * PSČ místa pracoviště osoby (znakový, délka 5 zn.) P
S60 * Název místa pracoviště osoby (znakový, délka 48 zn.) P
S61 * Spojení na osobu – telefon (znakový, délka 33 zn.) PP
Vyplňuje se včetně předvoleb, pokud existuje.
S62 * Spojení na osobu – fax (znakový, délka 33 zn.) PP
Vyplňuje se včetně předvoleb, pokud existuje.
S63 * Spojení na osobu – adresa elektronické pošty (znakový, délka 50 zn.) PP
Uvádí se v případě, že existuje.
A4 – Odkazy na informační zdroje zveřejňující plné znění veřejné soutěže
S64 * Adresa www stránky s plným zněním vyhlášené veřejné soutěže (znakový, délka 128 zn.) PP
V případě, že na síti Internet existuje vlastní domovská www stránka (např. http://www.msmt.cz), kde jsou
uvedeny podrobnější informace o veřejné soutěži, než jaké jsou uveřejněné na http://www.vyzkum.cz, vyplní
se úplná webová adresa (včetně http://).
S65 * Ostatní mediální zdroje s plným zněním vyhlášené veřejné soutěže česky (znakový, délka 254 zn.) PP
Vyplní se, pokud takový zdroj existuje.
S66 * Ostatní mediální zdroje s plným zněním vyhlášené veřejné soutěže anglicky (znakový, délka 254 zn.) PP
Vyplní se, pokud takový zdroj existuje.
A5 – Informace o účelové podpoře ve vztahu k veřejné soutěži
Vyhlášená veřejná soutěž – celková schválená účelová podpora
VFC * Účelová podpora v Kč (číselný, délka 14, počet desetinných míst 2) P
Uvede se celková výše schválené účelové podpory z rozpočtové kapitoly poskytovatele (ze státního rozpočtu
nebo z rozpočtu územního samosprávného celku), o kterou se v rámci veřejné soutěže soutěží.
Vyhlášená veřejná soutěž – schválená účelová podpora na jednotlivé roky
VR1 * Vztažné období (znakový, délka 4 zn.) P
Období, ke kterému se vztahuje výše schválené účelové podpory. Uvede se příslušný konkrétní rok ve tvaru
RRRR.
VR2 * Účelová podpora v Kč (číselný, délka 14, počet desetinných míst 2) P
Uvede se výše schválené účelové podpory na předmět veřejné soutěže určené na dané vztažné období.
B – Údaje o vyhodnocené veřejné soutěži
E01 * Identifikační kód veřejné soutěže (znakový, délka 13 zn.) P
Identifikační kód shodný s identifikačním kódem příslušné vyhlášené veřejné soutěže. Hodnota identifikačního
kódu vyhodnocené veřejné soutěže musí být ze seznamu identifikačních kódů vyhlášených veřejných soutěží
a musí být unikátní v rámci vyhodnocených veřejných soutěží.
E09 * Stav veřejné soutěže po vyhodnocení (znakový, délka 1 zn.) P
A = ve veřejné soutěži byla přidělena účelová podpora z rozpočtové kapitoly poskytovatele (tj. ve veřejné
soutěži byla v rámci daného programu přidělena účelová podpora z rozpočtové kapitoly poskytovatele
alespoň na jeden projekt a došlo k uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí)
N = ve veřejné soutěži nebyla přidělena účelová podpora z rozpočtové kapitoly poskytovatele
k verzi programu 2.8.0
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E10 * Důvod zrušení veřejné soutěže nebo důvody nepřidělení účelové podpory (znakový, délka 3 zn.) PP
Nevyplňuje se v případě E09 = A.
VRP = nebyly podány žádné návrhy projektů
VRV = z podaných návrhů projektů nebyl žádný vybrán
VRS = z podaných návrhů projekt ů byl vybrán vítěz / vítězové, účelová podpora ze státního rozpočtu nebyla
přidělena (tj. nedošlo k uzavření žádné smlouvy ani vydání rozhodnutí)
VRD = do 2. stupně veřejné soutěže nepostoupil žádný návrh projektu
VRZ = došlo k podstatné změně okolností, za nichž byla veřejná soutěž vyhlášena, kterou nemohl poskytovatel
předvídat
VRN = pominuly důvody pro plnění předmětu veřejné soutěže
VXX = jiný případ nepřidělení účelové podpory ze státního rozpočtu ve veřejné soutěži
EN1 * První rok přidělení účelové podpory (znakový, délka 4 zn.) P
První rok přidělení účelové podpory ve veřejné soutěži ve tvaru RRRR. Nevyplňuje se v případě E09=N.
EN2 * Poslední rok přidělení účelové podpory (znakový, délka 4 zn.) P
Poslední rok přidělení účelové podpory ve veřejné soutěži ve tvaru RRRR. Nevyplňuje se v případě E09=N.
E30 * Počet doručených návrhů projektů do veřejné soutěže (číselný, délka 4, počet desetinných míst 0) P
E34 * Počet hodnocených návrhů projektů ve veřejné soutěže (číselný, délka 4, počet desetinných míst 0) P
E31 * Počet podporovaných projektů (číselný, délka 4, počet desetinných míst 0) P
Konečný počet podporovaných projektů z veřejné soutěže zahrnutých do daného programu.
EN3 * Datum zrušení veřejné soutěže nebo nepřidělení účelové podpory (datum) PP
Vyplňuje se v případě E09 = N.
E33 * Bližší informace o důvodu odvolání veřejné soutěže nebo nepřidělení účelové podpory v českém jazyce
(znakový, délka 254 zn.) PP
Poskytovatel uvede stručné vysvětlení důvodu odvolání veřejné soutěže uvedenému v údaji E10. Vyplňuje
se v případě E09 = N.
EN4 * Bližší informace o důvodu odvolání veřejné soutěže nebo nepřidělení účelové podpory v anglickém jazyce
(znakový, délka 254 zn.) PP
Obsahově musí odpovídat textu uvedenému v českém jazyce.
Vyhodnocená veřejná soutěž – celková přidělená účelová podpora
HFC * Účelová podpora v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) PP
Uvede se celková výše účelové podpory z rozpočtové kapitoly poskytovatele (ze státního rozpočtu nebo
z rozpočtu územního samosprávného celku), která byla v soutěži přidělena. Údaj musí být uveden v případě,
že ve veřejné soutěži byla přidělena účelová podpora (údaj E09=A).
Vyhodnocená veřejná soutěž – přidělená účelová podpora na jednotlivé roky
HR1 * Vztažné období (znakový, délka 4 zn.) PP
Období, ke kterému se vztahuje výše přidělené účelové podpory. Uvede se příslušný konkrétní rok ve tvaru
RRRR. Údaj musí být uveden v případě, že ve veřejné soutěži byla přidělena účelová podpora (údaje E09 = A).
HR2 * Účelová podpora v Kč (číselný, délka 14, počet desetinných míst 2) PP
Uvede se výše přidělené účelové podpory na předmět veřejné soutěže určené na dané vztažné období. Údaj
musí být uveden v případě, že ve veřejné soutěži byla přidělena účelová podpora (údaje E09 = A).
C – Údaje jednoznačně určující dodávku dat do VES
D01 * Informační oblast (znakový, délka 3 zn.) P
Kód VES.
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D02 * Dodavatelská struktura (znakový, délka 6 zn.) P
Řetězec znaků VES20A (kód určující dodavatelskou strukturu).
D03 * Rok sběru dat (znakový, délka 4 zn.) P
Rok 2020.
D05 * Kód poskytovatele (znakový, délka 3 zn.) P
Kód poskytovatele podle CEA zveřejněné na www.rvvi.cz.
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, délka 50) 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, délka 50 zn.) P
D17 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – telefon (znakový, délka 33 zn.) PP
Uvede se, pokud údaj existuje.
D18 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – e-mail (znakový, délka 254 zn.) PP
Uvede se, pokud údaj existuje.

4. 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).
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5. 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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