
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
odbor programů výzkumu a vývoje - 31 

Věc: Odevzdání dat do IS VaV - RIV08 

 Podle ustanovení § 12 odst.1 a odst. 4 a podle § 31, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a podle § 7 nařízení vlády č. 267 z 29. 5. 2002, 
je podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování 
pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a 
vývoji a jeho výsledcích. 

Z uvedených právních norem vyplývá příjemci státní dotace povinnost předat poskytovateli 
údaje o výsledcích výzkumných projektů a záměrů, jejichž podpora byla ukončena v roce 
2007, prostřednictvím IS VaV - informační oblasti RIV a to v termínu stanoveném 
poskytovatelem. Údajů z tohoto registru se využívá rovněž jako podkladu pro výpočet dotace 
na specifický výzkum na vysokých školách. 

Správce IS VaV, kterým je Rada pro výzkum a vývoj (RVV), stanovil termín pro předání 
údajů do RIV jednotlivými poskytovateli na 8. 9. 2008. (viz : 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986, kde je současně možno najít další 
podrobné informace). 

Proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jakožto poskytovatel stanovilo termín pro 
předání dat od příjemců poskytovateli na 11. 7. 2008. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně 
struktury RIV08 v průběhu sběru dat, byl tento termín posunut na 25.7.2008. Tento termín je 
stanoven tak, aby byl vzhledem ke značnému objemu dat k dispozici v průběhu srpna časový 
prostor pro odlaďování eventuálních chyb v předávaných dodávkách dat. 

Každý poskytovatel předává RVV údaje o výsledcích dosažených řešením projektů nebo 
výzkumných záměrů financovaných z jeho rozpočtové kapitoly : 

• povinně u projektů nebo výzkumných záměrů jejichž řešení a financování bylo 
ukončeno vroce 2007, nebo před rokem 2007 (pokud výsledky za tyto projekty a 
záměry nebyly dosud do IS VaV odevzdány) 

• volitelně u projektů nebo výzkumných záměrů řešených v roce 2008 (průběžné nebo 
dílčí výsledky) 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bude vaše vysoká škola předávat údaje do RIV 
pouze za projekty financované z jeho rozpočtové kapitoly, tj. za projekty programů podpory 
výzkumu a vývoje : 

1K       - program  Podpora začínajících pracovníků výzkumu, 

1M      - program  Výzkumná centra, 

1N       - program  Informační infrastruktura výzkumu, 

1P       - program  Národní program výzkumu, 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986


2B       - program  Zdravý a kvalitní život, 

2C       - program  Informační technologie pro znalostní společnost, 

2D       - program  Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti, 

2E       - program  Lidské zdroje, 

2G       - program  Podpora přípravy a realizace národní politiky včetně technické pomoci, 

LA      - program  INGO, 

LC      - program Centra základního výzkumu 

LS       - program Výzkum pro státní správu, 

ME     - program KONTAKT, 

OC      - program COST, 

OE      - program EUREKA, 

OK      - program EUPRO 

a za výzkumné záměry. 

Pro data předávaná do RIV platí od 1. 1. 2008 závazná struktura RIV08 schválená RVV na 
jejím 225. zasedání dne 14. 9. 2007. Data pro IS VaV budou předávána výhradně ve formátu 
XML. 

Ani v tomto roce veřejné vysoké školy nepředávají data do RIV08 prostřednictvím 
webové aplikace RVV Vklap, ale jako datové dávky za jednotlivé registrované organizační 
jednotky školy (fakulty, ústavy, centra apod.). Datovou dávkou se rozumí soubor s označením 
RIV08-MSM-iiiiiiii,vv.vav, kde iiiiiiii je identifikace školy (IČ), resp. identifikace 
organizační jednotky školy (např. kód fakulty: 21110___ ) a vv je verze dodávky. Obsahem 
souboru jsou údaje za všechny výsledky předávané daným subjektem za rok sběru dat 2008 
ve formátu XML. Příponou souboru je buď zkratka vav nebo zkratka xml. Předávaná data 
musí být protokolárně kontrolována kontrolním programem prostřednictvím webové kontrolní 
služby (viz. https://kontrola.isvav.cvut.cz/ v jehož výstupních hlášeních ani v průvodce 
nesmí být indikovány žádné chyby a kontrolní protokol vytvořený kontrolním programem 
k příslušné datové dávce musí být zaslán písemně a potvrzený příjemcem současně s dávkou 
dat. 

Nutno upozornit na to, že pokud bude v předávaných datech chybné kódování češtiny 
(kódová stránka je jiná než CP 1250 - Windows), tak kontrolní program nenahlásí v datech 
žádné chyby a data budou předána RVV k zařazení do informačního systému. Jelikož však 
taková data nemají správné kódování češtiny, nemohou být zveřejněna na www stránkách a 
taková data budou dodavateli dat vrácena k opravě. 

https://kontrola.isvav.cvut.cz/


Do RIV08 mohou být zařazeny výsledky dosažené pracovníky, kteří mají pracovně-právní 
vztah k vaší vysoké škole a mají vztah k projektům výše uvedených programů výzkumu a 
vývoje a výzkumným záměrům. 

Aby se předešlo nejednotnostem ve výkladu, kdy bylo dosaženo výsledku, je rozhodujícím 
rok uplatnění výsledku (tj. rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, udělení patentu, 
zahájení výroby atd.). 

V RIV nejsou jako výsledky sledovány učebnice, skripta, odborné posudky, žádosti o grant, 
články v denním tisku, populárně naučná literatura, interní výzkumné zprávy, abstrakta a 
sborníky abstrakt, diplomové práce. Do RIV tedy nevkládejte jako výstupy výzkumných 
projektů a výzkumných záměrů  (nelze je jako výsledky výzkumu a vývoje uplatnit) 

• učebnice, 
• skripta, 
• sborníky z jiných než mezinárodních konferencí, 
• odborné posudky, 
• žádosti o grant, 
• články v denním tisku, 
• populárně naučnou literaturu, 
• interní výzkumné zprávy, 
• abstrakta a sborníky abstrakt, 
• diplomové práce, 
• články teprve odeslané do tisku, 
• technologie dosud neuplatněné ve výrobě atd. 

  
Nakonec upozorňuji na povinnost předávat do RIV také údaje o výsledcích, které vznikly na 
základě řešení projektů specifického výzkumu VVŠ. 

Upozornění: výsledky s typem zdroje financování "operační programy" (v položce N01 je 
uvedena hodnota O) se v letošním roce předávají v datových dávkách prostřednictvím 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Podrobné pokyny pro předávání dat jsou dostupné na výše zmíněné webové adrese. 

Za dodávky dat do IS VaV Radě pro výzkum a vývoj odpovídá odbor programů výzkumu a 
vývoje MŠMT (odbor 31). 

                                        ŘO 31 

e-mail: hanke@msmt.cz 
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