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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. Zásady pro předávání údajů o smluvním výzkumu
Předávání údajů o smluvním výzkumu vychází z dokumentu „Metodika hodnocení výsledků
výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“
schváleném vládou České republiky usnesením ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády
České republiky ze dne 16. dubna 2014 č. 250, (dále jen „Metodika“). Hodnocení provedené dle
Metodiky v souladu se zněním § 5a odst. 2 písm. b) zákona tvoří pouze jeden z podkladů, ze kterých
vychází Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) při přípravě návrhu státního rozpočtu na
oblast výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“). Metodika je strukturována do tří propojených
pilířů, které se uplatní ve vzájemné součinnosti. Ve III. pilíři se hodnotí výsledky aplikovaného
výzkumu a bodové skóre se odvíjí kromě jiného i z objemu finanční podpory smluvního výzkumu.
Údaje o smluvním výzkumu nejsou součástí Informačního systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací. Předání údajů o smluvním výzkumu není pro danou výzkumnou
organizaci (dále jen „VO“) povinnost. Předané údaje o smluvním výzkumu (o jednotlivých
smlouvách) budou mít důvěrných charakter a nebudou zveřejněny, budou sloužit jen pro potřeby
stanovení počtu bodů za smluvní výzkum realizovaný danou VO a též pro získání podkladových dat
k ověření korektnosti předávaných položek týkajících se smluvního výzkumu. Jediné, co bude
zveřejněno ve vztahu ke smluvnímu výzkumu, budou sumární údaje o finančních prostředcích dané
VO, tj. celková suma těchto prostředků.
RVVI nebude zveřejňovat žádné údaje o zadavatelích smluvního výzkumu, ani údaje
o jednotlivých smlouvách – předmět, specifické finanční údaje apod. RVVI může jmenovat či pověřit
osoby, které budou provádět ověření údajů o smluvním výzkumu na místě u jednotlivých VO za
účelem zjištění případných nedostatků či neoprávněně vykazovaných údajů.
Pokud bude mít některá VO uzavřen smluvní výzkum jehož předmět řešení bude mít charakter
utajované skutečnosti dle zákona č. 412/2005 Sb. a ve znění pozdějších předpisů“, pro některé údaje
nebude povinnost je vyplnit (např. název organizace, která úkol zadává, předmět řešení apod.).
V dodavatelské struktuře SMV15 je možné předávat údaje o smluvním výzkumu pouze
prostřednictvím poskytovatele institucionální podpory (dle §4 odst. 2 písm. a zákona
č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Poskytovatel předá provozovateli údaje o smluvním
výzkumu za rok 2014 nejpozději do 31. 10. 2015.
Jsou přijímány pouze dodávky dat, které jsou zkontrolovány aktuální verzí webové kontrolní
služby bez chybového nálezu a ke kterým byla předána odpovídající průvodka, vytvářená webovou
kontrolní službou.
Za konkrétního dodavatele a předkladatele a v daném roce sběru dat může být předáno i více
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dodávek dat o smluvním výzkumu. Tyto dodávky jsou navzájem rozlišovány údajem D14 (verze
dodávky). Vyšší verze dodávky kompletně nahradí všechny verze nižší.
Dodávky dat o smluvním výzkumu se předávají pouze ve formátu XML. Přesná definice
schématu xml pro dodavatelské struktury SMV15 je zveřejněna na www.vyzkum.cz. Pro vkládání
údajů je k dispozici uživatelská aplikace Vklap, která umožní vyplnit potřebné údaje v předepsaném
formátu a strukturním uspořádání. Pro povinnou kontrolu dodávek dat je k dispozici webová kontrolní
služba.
Pokud připravil dodávku dat o smluvním výzkumu předkladatel, musí být tato dodávka
dodána poskytovateli ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2015 a po kontrole zpřístupněnou
webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat o smluvním výzkumu je Průvodka
dodávky dat o smluvním výzkumu (dále jen průvodka) vytvořená kontrolní službou, doplněná a
podepsaná zodpovědnou osobou, která je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan,
ředitel, případně jejich statutární zástupce), opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím
uvedeným v dodávce dat o smluvním výzkumu. Tato průvodka bude uložena u příslušného
poskytovatele pro případ, že dodávka dat o smluvním výzkumu bude obsahovat chybné nebo neúplné
údaje, a následně bude třeba zjistit, kdo je za předání takových údajů zodpovědný.
Průvodka, vyhotovená poskytovatelem je předávaná sekretariátu Rady pro výzkum, vývoj a
inovace. Kryptografické kontrolní součty souboru na průvodce, vytvořené kontrolní službou, musí být
shodné s těmito údaji v zaslané dodávce dat.
Při předávání údajů nebo při zasílání dalších informací platí následující pravidla:
-

dodávky dat (soubory ve stanoveném formátu) zasílat pouze v elektronické podobě
výhradně na adresu „aplikace.rvv(et)vlada.cz“

-

průvodky k dodávkám dat, opatřené podpisy oprávněných osob na straně
poskytovatele (nikoliv předkladatele), zaslat:

o

Úřadu vlády ČR prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS)
Používání tohoto systému je upraveno zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, nebo

o

v listinné podobě na adresu: Úřad vlády ČR – Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a
inovace, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, nebo

o

v elektronické podobě jako podepsanou datovou zprávu podle § 2 písm. c) a § 3 zákona
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, na adresu
elektronické podatelny Úřadu vlády ČR: „edesk(et)vlada.cz“.

Doručení dodávek dat není potvrzováno. Informace o zpracování zaslaných údajů je zasílána
poskytovatelům na základě doručených průvodek a k nim vztahujícím se dodávkám dat ve lhůtě
15 dnů.
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2. Popis údajů
Údaje o smluvním výzkumu
Dodávka údajů o smluvním výzkumu může obsahovat libovolný počet záznamů. Ke každému
záznamu jsou uváděny následující údaje:
SV01 * Číslo smlouvy o smluvním výzkumu (znakový, max. 54 zn.) P
Číslo smlouvy event. jiné evidenční číslo, pod kterým je příslušná smlouva resp. objednávka
evidována u předkladatele (např. číslo jednací). Uvádí se číslo smlouvy zahájení smluvního
výzkumu – neuvádějí se čísla přidělená dodatkům ke smlouvě, kterými se mění původní
smlouva.

SV02 * Datum uzavření smluvního vztahu (datumový) P
Datum uzavření smlouvy o smluvním výzkumu ve tvaru RRRR-MM-DD.

SV03 * Datum ukončení smluvního vztahu (datumový) PP
Datum ukončení smluvního výzkumu ve tvaru RRRR-MM-DD, pokud je smluvní vztah
uzavřen na dobu neurčitou, údaj se neuvádí.

SV04 * IČ objednatele smluvního výzkumu (znakový, 8 zn.) PP
Identifikační číslo objednatele. Údaj se neuvádí, pokud je SV07=OCS
SV05 * Název objednatele smluvního výzkumu (znakový, max. 254 zn.) P
Název subjektu, pod kterým je zapsán v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku
či ve zřizovací, zakládací, ev. v obdobné listině.

SV06 * Stát objednatele smluvního výzkumu (znakový, max. 2 zn.) P
Vyplňuje se dle číselníku států zveřejněného na www.vyzkum.cz.

SV07 * Zařazení objednatele podle jeho právní formy (číselníkový) P
Kód z následujícího číselníku:
SPO = příspěvková organizace (zákon č. 218/2000 Sb., č. 219/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.)
VVS = veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb.)
VVI = veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb.)
POO = právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku (§ 120 a § 421 odst. 1 občanského
zákoníku)
OPS = obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb. ve spojení s § 3050 občanského
zákoníku)
NAD = nadace (§ 306 občanského zákoníku, zákon č. 227/1997 Sb.)
UST = ústav (§ 402 až 418 občanského zákoníku)
ZSP = zájmové sdružení právnických osob (§ 3051 nového občanského zákoníku, při
zachování právní formy § 20f až 21 zákona č. 40/1964 Sb.),občanské sdružení, spolek
(§ 214 až 302 občanského zákoníku), …
FOI = fyzická osoba s IČO - podnikatel (§ 420 až 422, § 3019 občanského zákoníku)
OCS = organizace cizího státu
OSS = organizační složka ČR (§ 3 až 5a zákona č. 219/2000 Sb.)
USC = územní samosprávný celek (zákon č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb., č. 131/2000 Sb.)
PON = právnická osoba neuvedená v předcházejících případech

SV08 * Započitatelný objem smluvního výzkumu v roce 2014 v tis. Kč bez DPH (číselný
7, počet desetinných míst 0) P
Částka bez DPH (min 50 tis. Kč.), kterou přijal předkladatel za realizovaný projekt smluvního
výzkumu v roce 2014, po odečtení částky, kterou předkladatel v rámci daného projektu
smluvního výzkumu vydal na investice, služby, doplňkové náklady a subdodávky. Přepočet
jiných měn na Kč se provede podle platných účetních pravidel.

SV09 * Stupeň důvěrnosti předmětu smluvního výzkumu (číselníkový) P
Kód z následujícího číselníku:
ver. 1
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A = Smluvní výzkum je utajovaný dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti;
B = Smluvní výzkum je předmětem obchodního tajemství dle § 17 a násl. zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník;
C = Smluvní výzkum není utajovaný dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ani není předmětem obchodního tajemství dle § 17
a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

SV10 * Název předmětu smluvního výzkumu česky (znakový, max. 254 zn.) P
Název vystihující předmět smluvního výzkumu.
Pro SV09=A se uvede údaj upravený tak, aby nedošlo k vyzrazení utajované skutečnosti.
SV09=B se uvede údaj upravený tak, aby nedošlo k porušení obchodního tajemství.

SV11 * Popis předmětu smluvního výzkumu česky (znakový, max. 2000 zn.) P
Z popisu předmětu smluvního výzkumu je patrné, co bylo předmětem řešení, čeho bylo
dosaženo a co bylo pro daný smluvní výzkum charakteristické.
Pro SV09=A se uvede údaj upravený tak, aby nedošlo k vyzrazení utajované skutečnosti.
SV09=B se uvede údaj upravený tak, aby nedošlo k porušení obchodního tajemství.

SV12 * Hlavní obor smluvního výzkumu podle číselníku CEP, CEZ a RIV (znakový,
délka 2) P
Kód z číselníku oborů platného pro CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz.

SV13 * Klíčová slova v anglickém jazyce (znakový, max. délka 254) P
Slova oddělovat středníkem, je možné použít jako klíčové slovo i sousloví (několik slov
oddělených mezerami). Při vyplňování klíčových slov se doporučuje používat v maximální míře
termíny, které se běžně vyskytují v renomovaných informačních zdrojích.
Pro SV09=A se uvede údaj upravený tak, aby nedošlo k vyzrazení utajované skutečnosti.
SV09=B se uvede údaj upravený tak, aby nedošlo k porušení obchodního tajemství.
Návaznosti smluvního výzkumu na výsledky v RIV
Na smluvní výzkum musí být navázán alespoň jeden výsledek vykázaný v RIV, který v jeho rámci
vznikl. Výčet možných výsledků smluvního výzkumu je uveden v kapitole 4. „Definice pojmů“.
Protože údaje o smluvním výzkumu jsou předávány správci IS VaVaI vždy až po ukončení předávání
údajů do RIV, jsou údaje dále požadované v polích SVV1 a SVV2 známé a dostupné.

SVV1 * Specifikace výskytu výsledku navazujícího na projekt smluvního výzkumu
(znakový, max. 54 zn.) P
Uvádí se údaj "Specifikace" (49 znaků) z webové adresy výsledku na http://www.isvav.cz/
(tj. např.: RIV/68407700:21230/14:00222824!RIV15-MSM-21230___, nikoliv pouhý
„identifikační kód výsledku“ o délce 30 znaků). (Navigace: zobrazení detailu výsledku,
sekce "Údaje o tomto záznamu o výsledku"). Údaj slouží k jednoznačnému určení toho
výskytu výsledku, který na daný projekt smluvního výzkumu navazuje.
Další podmínky pro uvedení výsledku navazujícího na projekt smluvního výzkumu:





Typ zdroje financování výsledku „pole N01“ uvedený v RIV musí být „N“ –
neveřejné zdroje nebo „V“ – jiné veřejné zdroje,
rok uplatnění výsledku „pole R09“ musí být 2014 nebo 2015,
druh výsledku „pole R05“ uvedený v RIV musí patřit mezi II. kategorii
„Výsledky aplikovaného výzkumu“,
předkladatel výsledku do RIV musí být zároveň předkladatelem této dodávky
dat do SMV15.

SVV2 * Kontrolní údaj výskytu výsledku – kontrolní kód (znakový, 14 zn.) P
Údaj "Kontrolní kód" z webové adresy výsledku na http://www.isvav.cz/ (navigace:
zobrazení detailu výsledku, sekce "Údaje o tomto záznamu o výsledku"). Kontrolní kód
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zajišťuje, že při zápisu údaje SVV1 nedošlo k překlepu. Uvádí se včetně znaků '[' a ']'
(hranaté závorky) na začátku a na konci údaje (tj. např. [1B78BD81C241]).

Údaje identifikující dodávku dat
D01 * Informační oblast (číselníkový) P
Kód SMV.
D02 * Dodavatelská struktura (číselníkový) P
Řetězec znaků SMV15A (kód určující dodavatelskou strukturu).
D03 * Rok sběru dat (znakový, 4 zn.) P
Rok 2015.
D20 * Kód dodavatele (znakový, 3 zn.) P
Kód organizační složky ČR, která je dodavatelem dodávky dat do SMV, podle CEA
zveřejněné na www.vyzkum.cz.
Údaje o předkladateli
D04 * Typ předkladatele v dodávce dat (číselníkový) P
I = právnická osoba (včetně územních samosprávných celků) nebo fyzická osoba uplatňující
přidělené IČ ve vztahu k výsledku (dále jen fyzická osoba s IČ) nebo organizační složka
státu nebo územního samosprávného celku
J = organizační jednotka (tj. fakulta příp. jiná organizační jednotka vysoké školy nebo
organizační jednotka organizační složky ČR nebo organizační jednotka územního
samosprávného celku nebo součást společnosti)
*********************
Údaje D05, D23, D06, D24, D07, DN1 a D25 se vyplňují pro D04 = I nebo J. Je-li dodávka dat
předávána za organizační jednotku (D04 = J), vyplní se údaje o subjektu, jehož je organizační
jednotka součástí.
D05 * Kód organizační složky ČR, do jehož působnosti spadá subjekt (znakový, 3 zn.) PP
Kód z CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz. Nevyplňuje se v případě, že subjekt nespadá do
působnosti žádné organizační složky ČR.
D23 * Zařazení předkladatele podle právní formy (číselníkový) P
Kód z následujícího číselníku:
SPO = příspěvková organizace (zákon č. 218/2000 Sb., č. 219/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.)
VVS = veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb.)
VVI = veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb.)
POO = právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku (§ 120 a § 421 odst. 1 občanského
zákoníku)
OPS = obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb. ve spojení s § 3050 občanského
zákoníku)
NAD = nadace (§ 306 občanského zákoníku, zákon č. 227/1997 Sb.)
UST = ústav (§ 402 až 418 občanského zákoníku)
ZSP = zájmové sdružení právnických osob (§ 3051 nového občanského zákoníku, při
zachování právní formy § 20f až 21 zákona č. 40/1964 Sb.),občanské sdružení, spolek
(§ 214 až 302 občanského zákoníku), …
FOI = fyzická osoba s IČO - podnikatel (§ 420 až 422, § 3019 občanského zákoníku)
OCS = organizace cizího státu
OSS = organizační složka ČR (§ 3 až 5a zákona č. 219/2000 Sb.)
USC = územní samosprávný celek (zákon č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb., č. 131/2000 Sb.)
PON = právnická osoba neuvedená v předcházejících případech
ver. 1
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D06 * IČO předkladatele (znakový, 8 zn.) PP
Nevyplňuje se pro organizace cizího státu (D23 = OCS) a dále u organizační složky ČR
v případě, že tato organizační složka ČR nepoužívá ke své identifikaci identifikační číslo
přidělené jí v době, kdy byla samostatným právním subjektem.
D24 * Kód předkladatele (znakový, délka 3) PP
Kód přidělený organizační složce ČR podle CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz. Vyplňuje
se pouze v případě organizační složky ČR (D23 = OSS) v případě, že organizační složka ČR
nepoužívá ke své identifikaci dříve přidělené IČO – tj. není vyplněn údaj D06.
D07 * Obchodní firma nebo název předkladatele v původním jazyce (znakový, max. 254 zn.) P
Vyplní se název subjektu, pod kterým je zapsán v obchodním nebo jiném zákonem
stanoveném rejstříku či ve zřizovací nebo zakládací ev. v obdobné listině.
DN1 * Obchodní firma nebo název předkladatele v anglickém jazyce (znakový, max. 254 zn.) P
Obchodní firma nebo název subjektu v anglickém jazyce.
D25 * Stát předkladatele (znakový, 2 zn.) PP
Kód státu dle číselníku států zveřejněného na www.vyzkum.cz. Vyplňuje se pouze pro D23 =
OCS.
*********************
Údaje D08, D09 a DN2 se vyplňují pro D04 = J.
D08 * Kód organizační jednotky (znakový, max. 5 zn.) P
Kód organizační jednotky podle CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz. Není-li organizační
jednotka v CEA registrována, požádá poskytovatele správce IS VaVaI o její registraci a
přidělení kódu.
D09 * Název organizační jednotky (znakový, max. 254 zn.) P
Uvede se oficiální název organizační jednotky. Není-li organizační jednotka v CEA
registrována, požádá poskytovatele správce IS VaVaI o její registraci a přidělení kódu.
DN2 * Název organizační jednotky v anglickém jazyce (znakový, max. 254 zn.) P
Uvede se oficiální název organizační jednotky v anglickém jazyce.
Informace o dodávce dat
D14 * Verze dodávky dat (znakový, délka 2) P
Označení verze dodávky dat.
D15 * Číslo jednací průvodky poskytovatele k dodávce dat (znakový, max. 50 zn.) P
D16 * Příjmení a jméno osoby pověřené přípravou dat (znakový, max. 50 zn.) P
D17 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – telefon (znakový, max. 33 zn.) PP
Uvede se, pokud údaj existuje.
D18 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – e-mail (znakový, max. 50 zn.) PP
Uvede se, pokud údaj existuje.

ver. 1
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3. Pravidla pro tvorbu jména souboru ve formátu XML
Dodávku dat tvoří jeden soubor formátu xml s příponou .vav, jehož jméno je tvořeno 26 znaky ve
tvaru
SMVrr-ddd-kkkkkkkk,vv.vav, kde:
1.-3. místo
SMV označení informační oblasti - smluvní výzkum,
4.-5. místo
rr
poslední dvě číslice roku sběru dat,
6. místooddělovač (znak pomlčka),
7.-9. místo
ddd
kód dodavatele dodávky dat (shodný s údajem D20),
10. místo
oddělovač (znak pomlčka),
11.-18. místo kkkkkkkk
kód předkladatele dodávky dat o smluvním výzkumu (viz upřesnění),
19. místo
,
oddělovač (znak čárka),
20.-21. místo vv
verze dodávky (shodná s údajem D14),
22. místo
.
oddělovač (znak tečka),
23.-25. místo vav
přípona souboru.

Upřesnění kódu předkladatele
Kód předkladatele je 8-místný kód bez mezer a diakritiky, tvořený následujícím postupem:

ver. 1



Je-li předkladatelem právnická nebo fyzická osoba s IČO, vyplní se přidělené IČO (shodné
s údajem D06).



Je-li předkladatelem organizační jednotka nebo organizační složka ČR nepoužívající IČO,
vyplní se kód předkladatele z CEA (shodný s údajem D08 resp. s údajem D24) zprava
doplněný znaky '_' (podtržítko) do délky 8 znaků.
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4. Definice pojmů
Smluvní výzkum: Smluvním neboli kontrahovaným výzkumem se rozumí v souladu s článkem 2.2.1
Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 výzkum, který je
prováděn výzkumnou organizací pro určitý podnik jako služba v situacích kdy
i) výzkumná organizace obdrží úměrnou úplatu za poskytnutou službu
ii) podnik určí podmínky této služby.
Podnik obvykle vlastní veškeré výsledky projektu a nese riziko neúspěchu. Podnik je subjekt
vykonávající hospodářské aktivity. Hospodářskou aktivitou se rozumí činnost spočívající v nabízení
zboží a služeb na trhu.
Smluvní výzkum lze charakterizovat jako výzkumnou činnost prováděnou výzkumnou organizací,
která je spojena s poskytováním služeb s vysokou přidanou hodnotou, tj. obecně služeb objednaných a
uhrazených druhou stranou, kde náklady a přiměřený zisk výzkumné organizace jsou rovněž uhrazeny
druhou stranou. Jde zejména o výzkumné a vývojové služby, včetně souvisejících konzultačních
služeb (např. zpracování vzorků, zakázkové měření, testování apod.). Pokud jde o výnosy z pronájmu
specializovaného zařízení, pak je lze započítat pouze v případě, že je pronájem spojen také
s prokazatelným poskytnutím výzkumných a vývojových služeb a jedná se o pronájem motivovaný
snahou o efektivní využití pořízeného zařízení v podobě doplňkové hospodářské činnosti.
Výsledkem projektu smluvního výzkumu je obvykle některý z následujících druhů výsledků (dle
RIV15): P – patent, Zpolop – poloprovoz, Ztech – ověřená technologie, Zodru – odrůda, Zplem – plemeno,
Fuzit – užitný vzor, Fprum – průmyslový vzor, Gprot – prototyp, Gfunk – funkční vzorek, Hleg - výsledky
promítnuté do právních předpisů a norem, Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů
nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, Hkonc - výsledky
promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné
správy, Nmet – certifikovaná metodika, Nlec – léčebný postup, Npam – památkový postup, Nmap –
specializovaná mapa s odborným obsahem, R – software, V – výzkumná zpráva, Vsouhrn – souhrnná
výzkumná zpráva.
Objednatel smluvního výzkumu: je subjekt českého i zahraničního soukromého či státního sektoru.
Do smluvního výzkumu se nezapočítávají výnosy z prodeje či pronájmu nemovitostí, z pronájmu
(běžného) zařízení, výnosy z prodeje materiálu a výrobků (s výjimkou zakázkového vývoje a výroby
prototypů). Obecně se nezapočítávají výnosy z aktivit, které nemají souvislost s výzkumnou a
vývojovou činností výzkumné organizace. Smluvním výzkumem také není účast na projektech VaVaI
(programových i grantových) a veřejných zakázkách ve VaVaI financovaných z veřejných rozpočtů,
ve kterých VO je v postavení příjemce nebo dalšího účastníka řešení projektu (dříve spolupříjemce).
Poskytovatel: organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí
institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a který tuto podporu poskytuje. Poskytovatel
je současně dodavatelem dodávky dat o smluvním výzkumu.
Příjemce: organizační složka státu nebo organizační jednotka 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 uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu.
Předkladatel: výzkumná organizace nebo její podřízená organizační jednotka předkládající údaje
o smluvním výzkumu v dodávce dat. Tato výzkumná organizace je ve smlouvách předmětného
smluvního výzkumu uvedena jako zhotovitel. V případě předkladatele – organizační jednotky, je tato
organizační jednotka pověřena zajištěním realizace výzkumných aktivit sjednaných ve smlouvách
uvedených v dané dodávce dat.
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