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Postup při vykazování spolupráce VO a jiných subjektů s velkými výzkumnými infrastrukturami (VVI) 
 

Cílem dokumentu je poskytnout předkladatelům výsledků přehledný postup pro vykazování spolupráce s velkými výzkumnými 
infrastrukturami (dále jen „VVI“) v Registru informací o výsledcích (dále jen „RIV“) v Informačním systému výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI).  

Postup stanovuje jednotnou terminologii a definuje obsah jednotlivých datových položek, určuje pravidla, za jakých podmínek a jakým 
způsobem spolupráci s VVI vykazovat. Dodržování těchto zásad a pravidel zaručí dostupnost srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat, 
která budou dále využita k statistickým a analytickým účelům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), které je 
ústředním orgánem státní správy ČR odpovědným za tvorbu politiky VVI, jejich podporu z veřejných prostředků ČR a mezinárodní spolupráci 
a internacionalizaci odpovídá za koncepci podpory VVI a případných dalších zainteresovaných subjektů. 

Vymezení pojmů v oblasti vykazování výsledků spolupráce s VVI 

Velká výzkumná infrastruktura je dle § 2 odst. 2 písm. d) 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“), definována jako „výzkumná infrastruktura, která je výzkumným zařízením nezbytným pro 
ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, která je schvalována vládou a zřizována 
pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi.“ Dle § 3 odst. 2 písm. d) lze poskytnout účelovou podporu na projekt velké výzkumné 
infrastruktury. Při vymezení pojmu „výzkumná infrastruktura“ je přitom zákonem odkazováno na definici výzkumné infrastruktury, jak je 
stanovena Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

„Výzkumnou infrastrukturou se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu v příslušných 
oborech, zahrnující vědecké vybavení a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech, např. sbírky, archivy a strukturované vědecké 
informace, infrastruktury informačních a komunikačních technologií, např. sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační 
prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy, které jsou nezbytné k provádění výzkumu. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na 
jednom místě nebo mohou být „rozmístěny“ v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů) – viz čl. 2 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 
25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).“  

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR je strategickým dokumentem, který byl poprvé vypracován Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy v roce 2010. Následné aktualizace Cestovní mapy se uskutečnily v letech 2011, 2015 a 2019. Poslední aktualizace 
Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022 byla předložena vládě ČR pro informaci na jejím zasedání dne 10. 

června 2019 (https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/2019/11/aktualizace-cestovni-mapy-velkych-vyzkumnych-infrastruktur-cr/). 

Projekt velké výzkumné infrastruktury je projekt hrazený z kapitoly MŠMT z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj 
a inovace, konkrétně z aktivity účelových výdajů programu Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (kód programu: LM), jehož účastníky jsou 
výzkumné organizace (hostitelské instituce). 

Výsledek spolupráce s velkou výzkumnou infrastrukturou je uplatněný výsledek výzkumu a vývoje vytvořený s využitím velké výzkumné 
infrastruktury (za spolupráci s VVI nelze považovat výsledek hospodářské činnosti). Návaznost výsledku na VVI se do IS VaVaI - RIV uvádí 
pouze v případě, kdy se tato infrastruktura významně a jedinečným způsobem podílela na vzniku výsledku co do předmětu výzkumu. 

Pokud byla pro vytvoření výstupu/výstupů využita velká výzkumná infrastruktura (VVI), musí být tento fakt  

v dedikaci uveden, včetně přesného identifikátoru VVI. Obdobně lze v poděkování zmínit jiné unikátní přístroje nebo technologie, které byly 

využity k dosažení výstupu/výstupů. 

Předkladatel je příjemce (v případě VVI zastřešující hostitelská instituce) nebo další účastník řešení (v případě VVI partnerské instituce) 
předkládající výsledky do IS VaVaI v dodávce dat. 

Příjemce je organizační složka státu nebo organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra (dále jen 
„organizační jednotka ministerstva“) zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, dále právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch 
bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto.   

Další účastník: organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba 
nebo fyzická osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce (zastřešující hostitelská instituce) uzavřel smlouvu o 
účasti na řešení projektu. 

Účastník projektu je příjemce (zastřešující hostitelská instituce) nebo další účastník projektu VVI (partnerská instituce). 

Výzkumná organizace je právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, která je evidována na Seznamu 
výzkumných organizací, jehož správcem je MŠMT a který je definován § 33a zákona. 

Do RIV lze zařadit pouze takový výsledek, který existuje a který se řídí aktuálně platnými Definicemi druhů výsledků (Samostatná příloha 

č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací 2017+). V případě, že výsledek 

nesplňuje kritéria přesně definovaných druhů, pak předkladatel tento výsledek vykáže jako „O - ostatní výsledek“. Do RIV lze zařadit pouze 

uplatněné výzkumné výsledky nehospodářské činnosti, tj. nelze zapsat např. výsledky dosažené pouze s využitím sítě CESNET 

poskytované v rámci její nevýzkumné činnosti. 
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     Příloha č. 1 k bodu 355/X6 

 

 

 

Vykazování výsledků výzkumu, vývoje a inovací dosažených za využití kapacit velkých výzkumných infrastruktur 

- postup v konkrétních situacích: 

 

Situace 1: Předkladatelem výsledku je výzkumná organizace (evidovaná v IS VaVaI), která je příjemcem nebo dalším účastníkem 
projektu podpory velké výzkumné infrastruktury (identifikační kód LM), který je podporován z prostředků účelové podpory MŠMT. 
Předkládaný výsledek byl dosažen samotným řešitelským týmem projektu podpory velké výzkumné infrastruktury. 

Tento způsob předávání dat do IS VaVaI probíhá již od roku 2010. 

Řešení: Předkladatel výsledku uvede u zdroje financování výsledku v poli RVP (Projekty CEP) návaznost na projekt, u kterého je v IS VaVaI 
evidován jako příjemce, a uvede jeho identifikační kód ve tvaru: LM20xxxxx. V případě, že výsledek vznikl i s využitím jiného projektu podpory 
velké výzkumné infrastruktury, pak předkladatel vybere návaznost výsledku na danou velkou výzkumnou infrastrukturu v poli RVI (Velké 
výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur (lze zvolit současně i více velkých 
výzkumných infrastruktur, kterých bylo při vzniku výsledku využito).  

 

Situace 2: Předkladatel výsledku je výzkumná organizace (evidovaná v IS VaVaI). Předkládaný výsledek vznikl za využití kapacity velké 
výzkumné infrastruktury v režimu otevřeného přístupu, tzn., jeho původci jsou uživatelé kapacit velké výzkumné infrastruktury (tj. 
výsledek nebyl dosažen samotným řešitelským týmem projektu podpory velké výzkumné infrastruktury).  

Řešení: Předkladatel uvede návaznosti výsledku na všechny výzkumné aktivity, při jejichž řešení bylo u tohoto předkladatele výsledku 
dosaženo, pokud existují a pokud jsou jejich kombinace povoleny, dále vybere návaznost výsledku na danou velkou výzkumnou infrastrukturu v 
poli RVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur (lze zvolit současně i více 
velkých výzkumných infrastruktur, kterých bylo při vzniku výsledku využito).  

 

Situace 3: Výsledek vznikl za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury, avšak předkladatel není evidován v IS VaVaI (typickým 
příkladem mohou být zahraniční instituce využívající velkou výzkumnou infrastrukturu v režimu otevřeného přístupu). 

Řešení: Předkladatelem je velká výzkumná infrastruktura, tj. její zastřešující hostitelská instituce vystupující v IS VaVaI v roli příjemce, která 
vytvoří dodávku s výsledkem pod svým IČ a kódem projektu podpory velké výzkumné infrastruktury uvedeným v Číselníku kódů velkých 
výzkumných infrastruktur*. Předkladatel dále vybere návaznost na danou velkou výzkumnou infrastrukturu v poli RVI (Velké výzkumné 
infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur (lze zvolit současně i více velkých výzkumných 
infrastruktur, kterých bylo při vzniku výsledku využito). 

Vzhledem ke skutečnosti, že dodávka je tvořena zastřešující hostitelskou institucí „v zastoupení“ za jiný subjekt, tak není vyžadováno označení 
domácích tvůrců výsledku a zároveň u jednotlivých tvůrců nejsou požadována rodná čísla. U výsledku však musí být uveden alespoň jeden 
nedomácí tvůrce. 

*Číselník kódů velkých výzkumných infrastruktur je zveřejněn na www.rvvi.cz v části Přehled číselníků, případně lze jednotlivé kódy vyhledat dle 
vybraných vyhledávacích parametrů v části CEA / Velké výzkumné infrastruktury.  

Pokyny pro předávání údajů do IS VaVaI - RIV (Informační oblast RIV) platné pro aktuální rok a obsahující mj. detailní popis datových polí jsou 
k dispozici ke stažení na www.rvvi.cz v části Dokumenty ke stažení. 

  

http://www.rvvi.cz/
https://www.rvvi.cz/is?s=dokumenty-ke-stazeni
http://www.rvvi.cz/
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Technický postup v konkrétních situacích: 

 

Situace 1: Předkladatelem výsledku je výzkumná organizace (evidovaná v IS VaVaI), která je příjemcem nebo dalším účastníkem 
projektu podpory velké výzkumné infrastruktury (identifikační kód LM), který je podporován z prostředků účelové podpory MŠMT. 

Předkládaný výsledek byl dosažen samotným řešitelským týmem projektu podpory velké výzkumné infrastruktury. 

 

Řešení: Předkladatel výsledku uvede u zdroje financování výsledku v poli RVP (Projekty CEP) návaznost na projekt, jehož je účastníkem a 
uvede jeho identifikační kód ve tvaru: LM20xxxxx. V případě, že výsledek vznikl i s využitím jiného projektu VVI programu LM, pak předkladatel 
vybere návaznost výsledku na VVI v poli RVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku VVI (lze zvolit současně i více VVI, 
kterých bylo při vzniku výsledku využito).  

 

Aplikace VaVER (např. projekt LM2018097): 

 

 

XML struktura (např. projekt LM2018097): 

<navaznosti> 
     <navaznost druh-vztahu="byl-dosazen-pri-reseni"> 
         <projekt identifikacni-kod="LM2018097"/> 
     </navaznost> 
</navaznosti> 
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Situace 2: Předkladatel výsledku je výzkumná organizace (evidovaná v IS VaVaI). Předkládaný výsledek vznikl za využití kapacity velké 
výzkumné infrastruktury v režimu otevřeného přístupu, tzn., jeho původci jsou uživatelé kapacit velké výzkumné infrastruktury (tj. 
výsledek nebyl dosažen samotným řešitelským týmem projektu podpory velké výzkumné infrastruktury). 

 

Řešení: Předkladatel uvede návaznosti výsledku na všechny výzkumné aktivity, při jejichž řešení bylo u tohoto předkladatele výsledku 
dosaženo, pokud existují a pokud jsou jejich kombinace povoleny, dále vybere návaznost výsledku na VVI v poli RVI (Velké výzkumné 
infrastruktury) z nabízeného číselníku VVI (lze zvolit současně i více VVI, kterých bylo při vzniku výsledku využito).  

 

Aplikace VaVER (např. CZECRIN II): 

 

 

V listboxu pole RVI vybere předkladatel z číselníku návaznost na velkou výzkumnou infrastrukturu. Je-li nutné vložit více návazností na různé 

velké výzkumné infrastruktury, než je aktuálně dostupných listboxů, dokument předkladatel uloží ULOŽIT DATA a počet nabízených polí 

se automaticky rozšíří. 

 

XML struktura (CZECRIN II):  

<navaznosti> 
     <navaznost druh-vztahu="byl-dosazen-pri-reseni"> 
         <vvi identifikacni-kod="90090"/> 
         <vvi identifikacni-kod="90089"/>   (v případě další návaznosti na VVI) 

     </navaznost> 
</navaznosti> 
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Situace 3: Výsledek vznikl za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury, avšak předkladatel není evidován v IS VaVaI (typickým 
příkladem mohou být zahraniční instituce využívající velkou výzkumnou infrastrukturu v režimu otevřeného přístupu). 

 

Řešení: Předkladatelem je velká výzkumná infrastruktura, tj. zastřešující hostitelská instituce dané VVI, která vytvoří dodávku s výsledkem pod 
svým IČ a kódem VVI uvedeným v Číselníku kódů velkých výzkumných infrastruktur. Předkladatel dále vybere návaznost na VVI v poli RVI 
(Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku VVI (lze zvolit současně i více VVI, kterých bylo při vzniku výsledku využito). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že dodávka je tvořena zastřešující hostitelskou institucí „v zastoupení“ za jiný subjekt, tak není vyžadováno 
označení domácích tvůrců výsledku a zároveň u jednotlivých tvůrců nejsou požadována rodná čísla či identifikační kódy zahraničních 
tvůrců. Zároveň není nutné vyplňovat oddíl s návaznostmi na projekty CEP a další možné způsoby dosažení výsledku. 

 

Aplikace VaVER (např. CZECRIN II) - výsledky předkládá sama velká výzkumná infrastruktura, a to výzkumná organizace vystupující v IS 
VaVaI v roli příjemce, v zastoupení; záložky 1. až 3. vyplní obvyklým způsobem; ve 4. záložce se vybírá z nabízeného číselníku RVI návaznost 
na využití kapacit velké výzkumné infrastruktury: 

 

 

V listboxu pole RVI vybere předkladatel z číselníku návaznost na velkou výzkumnou infrastrukturu. Je-li nutné vložit více návazností na různé 

velké výzkumné infrastruktury, než je aktuálně dostupných listboxů, dokument předkladatel uloží ULOŽIT DATA a počet nabízených polí 

se automaticky rozšíří. 

 

XML struktura (CZECRIN II): 

<navaznosti> 
     <navaznost druh-vztahu="byl-dosazen-pri-reseni"> 
         <vvi identifikacni-kod="90090"/> 
         <vvi identifikacni-kod="90089"/>   (v případě další návaznosti na VVI) 

     </navaznost> 
</navaznosti> 


