
Zajištění sběru výsledků výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) 

 

1. OBD – databázový software pro zpracování výsledků VaVaI 

FN v Motole má jako státní příspěvková organizace povinnost sdělovat předepsané údaje do 

Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Předepsané údaje lze do RIV předat pouze v určeném 

datovém formátu, k jehož vytvoření je potřebný specializovaný software. Tuto funkci od roku 2014 

plní databázový software OBD (Osobní bibliografická databáze), provozovaný Univerzitou Karlovou. 

Systém OBD bude od roku 2014 sloužit k tzv. sběru publikační činnosti.  

Vedle uvedeného účelu bude OBD plnit i další funkce spojené se sběrem a  předáváním 

předepsaných údajů do RIV – bude zajišťovat evidenci, archivaci, evaluaci a prezentaci výsledků 

VaVaI. OBD plně nahrazuje databázový software PUČ, záznamy z let 2005-2012 budou převedeny do 

OBD.  

2. Zaměstnanec-domácí tvůrce výsledku VaVaI, souhlas se zpracováním osobních údajů 

FN v Motole může do RIV předat pouze takové výsledky, k nimž lze prokazatelně přiřadit alespoň 

jednoho domácího tvůrce, tj. tvůrce, jenž výsledku dosáhl v rámci svého pracovněprávního anebo 

studijního vztahu v době vzniku výsledku (zaměstnanec-domácí tvůrce). 

Součástí předepsaných údajů o zaměstnancích-domácích tvůrcích jsou jejich osobní údaje, k jejichž 

použití pro účely RIV a přidružené účely je vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Tento souhlas je realizován vyplněním formuláře „SOUHLAS se zpracováním osobních údajů pro účely 

výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „SOUHLAS“) jednotlivými zaměstnanci-domácími tvůrci.   

Jestliže zaměstnanec-domácí tvůrce neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, musí být 

deklarován do RIV jako cizí tvůrce, příp. výsledek nelze do RIV předat. Finanční podpora poskytovaná 

FN v Motole na VaVaI potom bude nižší o prostředky, jež by jinak získala z jeho autorských podílů.  

3. Doporučený postup pro předání „SOUHLASU“     

A) V první linii identifikujte zaměstnance-domácí tvůrce. Pomůckou pro jejich identifikaci je 

„Seznam zaměstnanců-domácích tvůrců v letech 2008-2012“, obsahující pracoviště s jejich 

zaměstnanci-domácími tvůrci a rozložením jejich výsledků VaVaI ve sledovaném období. 

B) Distribuujte „SOUHLAS“ identifikovaným zaměstnancům-domácím tvůrcům k seznámení a 

podpisu. Potřebná je alespoň jedna kopie formuláře, případné další kopie jsou pro potřeby 

zaměstnanců-domácích tvůrců. 

C) Jednu zaměstnancem-domácím tvůrcem vyplněnou a podepsanou kopii formuláře „SOUHLAS“ 

odevzdejte příslušné referentce personálního oddělení buď hromadně přes sekretariát pracoviště 

anebo individuálně jednotlivými zaměstnanci-domácími tvůrci.     

D) Druhou linii představují zaměstnanci-domácí tvůrci, kteří nebyli identifikováni v první linii, neboť 

z různých důvodů (např. nebyli zaměstnanci FN v Motole) ve sledovaném období nevykazovali 

výsledky VaVaI. I v těchto individuálních případech postupujte podle bodu B) a C). 
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SOUHLAS se zpracováním osobních údajů pro účely výzkumu, vývoje a inovací 
 

Uděluji tímto svému zaměstnavateli Fakultní nemocnici v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ 00064203, 

dobrovolně 

 

SOUHLAS se zpracováním mých osobních údajů  

 

a) jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno) a státní příslušnost 

b) akademický titul, vědecká hodnost a kód příslušnosti k organizační součásti zaměstnavatele/vysoké školy 

a rodné příjmení.  

Takto shromážděná data jsou určena výhradně pro evidenci, evaluaci a hlášení publikačních aktivit do registrů 

Univerzity Karlovy v Praze a Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), poskytovatelům podpory a 

kontrolním orgánům. Data budou do registrů předávána Fakultní nemocnicí v Motole nebo prostřednictvím 2. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Údaje v registru jsou veřejně přístupné v rozsahu daném zákonem. 

Nedílnou součástí tohoto souhlasu je příloha – informace o procesu zpracování osobních údajů. Prohlašuji, že 

jsem se s touto přílohou seznámil a svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji včetně procesu a 

rozsahu popsaných v příloze. 

 

Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, je příjemce podpory z veřejných prostředků povinen 

sdělovat předepsané údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. Dle ustanovení §32 odst. 3 

zmíněného zákona obsahuje jedna ze součástí tohoto systému - rejstřík informací o výsledcích (RIV) – mimo 

jiné i informace o příjemci a autorovi výsledku, a to v rozsahu předepsaném zvláštním právním předpisem, 

kterým je nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Ustanovení § 4 písm. e) zmíněného nařízení vlády uvádí jako nezbytné osobní údaje, které jsou součástí 

informačního systému jméno, příjmení a rodné číslo tvůrce a u tvůrců, kteří nejsou státními občany České 

republiky jméno, příjmení, státní příslušnost a rodné číslo nebo, pokud jim nebylo přiděleno, datum narození. 

Analogické osobní údaje vyžaduje rovněž zmíněný zákon pro informační systém výzkumu, vývoje a inovací 

jako takový. 

Dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je 

správce údajů oprávněn zpracovávat údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty; k jinému účelu 

je pak oprávněn je zpracovávat pouze s předchozím souhlasem subjektu údajů. 

 

POUČENÍ 

 

Tento souhlas se uděluje v souvislosti s elektronickým způsobem sběru a správy publikačních aktivit na dobu, 

kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy (zejména shora uvedený zákon č. 130/2002 Sb., v platném 

znění a k němu vydaný prováděcí předpis), aby byly dodrženy veškeré povinnosti Fakultní nemocnice v Motole 

z těchto obecně platných právních předpisů vyplývající. Subjekt údajů je oprávněn svůj souhlas se zpracováním 

kdykoli odvolat, tím nejsou dotčena práva Fakultní nemocnice v Motole vůči subjektu údajů, která by 

z takového odvolání vyplynula. Subjekt údajů bere na vědomí, že doklady pro podporu budou archivovány po 

dobu nejméně 10 let.  

Subjekt údajů je dle ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č.101/2000 Sb., v platném znění, zejména oprávněn 

požádat správce údajů o informace o zpracování svých osobních údajů, má právo požadovat opravu údajů, které 

jsou neúplné, nepřesné nebo chybné. Subjekt údajů je povinen sdělit Fakultní nemocnici v Motole změnu těchto 

údajů. Subjekt údajů potvrzuje, že byl informován a poučen zejména dle § 11, § 12 a § 21 zákona č.101/2000 

Sb., v platném znění.  

Způsob zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně. U správce mají k osobním údajům, na něž se tento 

souhlas vztahuje, přístup výhradně osoby pověřené správou aplikace pro evidenci publikačních aktivit a úkonům 

se shora uvedenou podporou z veřejných prostředků spojeným. 

 

 

Příjmení, jméno (hůlkovým písmem)  

Rodné číslo  

Datum, podpis  
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PŘÍLOHA 

 

INFORMACE o procesu zpracování osobních údajů 

 

Osobní údaje shromážděné v registru (databázi) Univerzity Karlovy v Praze vytvářejí po spojení s konkrétními 

výsledky výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) jeden celek, určený výhradně k evidenci, evaluaci a hlášení 

kontrolním orgánům – jednotlivým poskytovatelům podpory, zřizovateli, příp. jimi pověřeným orgánům 

(Národní lékařská knihovna). Kontrolní orgány následně předávají data získaná od Fakultní nemocnice v Motole 

Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Údaje o kompletních výsledcích VaVaI v registrech (databázích) 

Univerzity Karlovy v Praze a RVVI (RIV) jsou veřejně přístupné v rozsahu daném zákonem; v takovém rozsahu 

mohou též sloužit k prezentaci výsledků VaVaI výzkumné organizace, její části a jejích zaměstnanců. 

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně v prostředí registru (databáze), jenž je zabezpečen proti 

neoprávněnému přístupu k osobním údajům. U správce mají k osobním údajům, na něž se tento souhlas 

vztahuje, přístup výhradně osoby pověřené správou aplikace pro evidenci publikačních aktivit a úkonům se 

shora uvedenou podporou z veřejných prostředků spojeným. 

 
VIZUALIZACE datových toků a zpracování osobních údajů v systému VaVaI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o konkrétním výsledku 

VaVaI (např. o článku v časopise, 

knize či sborníku)  

Osobní údaje zaměstnance 

Fakultní nemocnice v Motole 

Syntéza v registru (databázi) Univerzity Karlovy v Praze– k dispozici 

všechny údaje potřebné pro uvedené operace (evaluace, evidence, hlášení 

kontrolním orgánům, prezentace). Záznamy jsou zde trvale uchované, osobní 

údaje chráněné před neoprávněným přístupem. 

Jednotliví poskytovatelé, 

zřizovatel, pověřené orgány – 

kontrolují formální a obsahovou 

správnost, předávají data RVVI do 

stanoveného termínu. 

Registry (databáze) spravované RVVI: RIV a z něj odvozené registry 

(databáze) jednotlivých ročních Hodnocení výzkumných organizací 

(VO) - výsledky jsou v rozsahu daném zákonem a prováděcím předpisem 

veřejně prezentovány. Dále RVVI provádí evaluaci (Hodnocení VO), na 

jejímž základě se jednotlivým organizacím přidělují finanční prostředky na 

VaVaI v následujícím roce. 
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