Vybráno z dokumentace UIS – Věda a výzkum (sv. 4)
Podle zákona je každý příjemce prostředků pro podporu vědy a výzkumu povinen poskytovat informace
o řešených projektech financovaných z veřejných prostředků. Pro snadnou a přehlednou evidenci
veškerých údajů a pro možnost zveřejnění volně přístupných informací o projektech a poskytování povinných
dat do CEP, CEZ a RIV se MZLU v Brně rozhodla na všechny fakulty zavést vědeckovýzkumný informační
systém, který by podporoval zákon č. 130/2002 Sb. (Zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č.
267/2002 Sb. (nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje).
Konečným rozhodnutím univerzity bylo vybudovat si vlastní VVIS a využít tak i některých dat evidovaných v
Univerzitním informačním systému.

CEP je Centrální evidence výzkumných projektů.
CEP obsahuje údaje o všech projektech financovaných z veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů.
Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do CEP jsou stanoveny zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a
nařízením vlády č. 267/2002 Sb. Do požadovaných podkladů musí být zahrnuty všechny projekty pokračující
i nově zahájené. Za projekt se pro účely CEP nepovažuje interní rozdělování prostředků v rámci jedné
organizace.

CEZ je Centrální evidence výzkumných záměrů.
CEZ shromažďuje informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona
č. 130/2002 Sb. Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do CEZ jsou jako v předchozím případě stanoveny
zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a nařízením vlády č. 267/2002 Sb. Součástí CEZ jsou všechny
výzkumné záměry institucí financované ze státního rozpočtu ČR a to i v případě, že takto je financována
pouze dílčí část záměru. Naproti tomu se v CEZ neevidují výzkumné záměry plně financované z jiných
prostředků než je státní rozpočet ČR. Do požadovaných podkladů musí být zahrnuty všechny výzkumné
záměry financované ze státního rozpočtu, tj. pokračující i nově zahájené.

RIV je Rejstřík informací o výsledcích.
RIV obsahuje výsledky projektů evidovaných v CEP resp. záměrů evidovaných v CEZ, které byly financované
přímo z rozpočtových kapitol a to i v případě, že je takto financována pouze dílčí část projektu. Dosažením
(uplatněním) výsledku se rozumí jeho zveřejnění nebo ochrana podle zvláštních právních předpisů nebo jeho
realizace (publikování, patentování, zpřístupnění na internetu, uvedení do provozu). 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.
Obsahem dodávky RIV jsou mimo jiné tyto údaje o výsledku:
• druh výsledku, např. publikace (článek v odborném periodiku, odborná kniha, kapitola v knize,
článek ve sborníku),
• název výsledku v českém, anglickém a původním jazyce,
• rok uplatnění výsledku,
• počet tvůrců – celkem a domácích,
• popis výsledku v českém, anglickém a původním jazyce,
• a další údaje, které se vyplňují nejen v závislosti na druhu výsledku. PUV – Evidence původně
uznaných výsledků. V PUV se uplatňují výsledky ještě pět let po ukončení projektu.

VES je Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji.
VES shromažďuje informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji vyhlašovaných podle zákona č.
130/2002 Sb. VES od roku 2001 neobsahuje informace o veřejných zakázkách ve výzkumu a vývoji. Údaje do
VES předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol
státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České
republiky) nebo územní samosprávné celky.
Zveřejňování pravdivých a včasných informací o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích je
podmínkou poskytnutí podpory vývoje a výzkumu z veřejných prostředků.
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