
Databáze výstupů OP VVV 

V souvislosti se zahájením nahrávání výstupů projektů Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (dále OP VVV) do Databáze výstupů OP VVV informuje ŘO o náležitostech celého procesu, 
který je založen především na aktivní spolupráci ŘO se samotnými příjemci prostředků z OP VVV. 

Databáze výstupů projektů OP VVV je veřejně přístupným portálem https://databaze.opvvv.msmt.cz/, 
který vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech umožňuje odborné i laické 
veřejnosti prohlížet, stahovat a případně i využívat materiály, které vznikly s přispěním OP VVV. Jejím 
smyslem je tedy volné šíření materiálů, které byly vytvořeny, popř. inovovány v rámci projektů OP VVV, 
a zajištění jejich většího praktického využití pro účely vzdělávacího systému České republiky.  

Databáze výstupů OP VVV bude primárně plněna výstupy projektů ze strany pracovníků Řídicího 
orgánu (dále jen „ŘO“) OP VVV na základě dat poskytnutých samotnými příjemci/realizátory. ŘO OP 
VVV připravil pro účely nahrávání dat formulář ve formátu MS Excel, který je k dispozici na webu OP 
VVV ZDE. První list tohoto formuláře obsahuje detail výstupu a na dalších listech poté konkrétní
informace o výstupu. Tento soubor přesně kopíruje pole k vyplnění z databáze výstupů. Údaje uvedené 
v tomto formuláři budou po kontrole překopírovány do databáze výstupů OP VVV spolu se zaslanými 
výstupy, nebude-li s ŘO dohodnut jiný postup. 

ŘO si dovoluje příjemce požádat o součinnost při vyplnění této přílohy ke každému výstupu, který byl 
alespoň částečně financován z prostředků OP VVV a je svým charakterem dále využitelný (např. 
metodiky, příklady dobré praxe, vzorové hodiny, akční výzkum). Nejedná se o výstupy evidenčního typu 
např. prezenční listiny a záznamy o účasti.  Vyplněný formulář je žádoucí doložit spolu s výstupem 
ideálně v předposlední Zprávě o realizaci, nejpozději však se Závěrečnou zprávou o realizaci.  

Správným a kompletním vyplněním formuláře bude zajištěna co nejpřesnější prezentace Vašich 
výstupů v databázi. Pro práci se systémem ISKP/formulářem je nutné vzít na vědomí a dodržovat 
následující informace a pokyny:  

1. Maximální kapacita úložiště v ISKP14+ pro nahrání jednoho souboru je omezena limitem
100 MB. Pokud výstup přesahuje tuto kapacitu, ŘO OP VVV doporučuje následující tři
možnosti postupu:

a. výstup rozdělit na několik samostatných částí, přičemž každá část bude mít
maximálně 100 MB, nebo

b. výstup svépomocí nahrát do Databáze výstupů OP VVV s využitím návodu, který je
k dispozici po registraci a přihlášení v databázi (v pravém horním rohu na hlavním
informačním panelu). O registraci do databáze požádá příjemce depeší
administrátora projektu s uvedením následujících náležitostí: Jméno, Příjmení, E-
mailová adresa a Registrační číslo projektu.
Maximální kapacita pro nahrání jednoho souboru je omezena limitem 4 GB. Pokud
výstup tuto kapacitu přesáhne, je opětovně nutné výstup rozdělit na samostatné
části splňující maximální limit. O této skutečnosti bude příjemce informovat ve
Zprávě o realizaci svého administrátora uvedením odkazu na příslušný výstup,
nebo

c. zveřejnit výstup na vlastním úložišti a ŘO, resp. veřejnosti poskytnout přístup
k tomuto výstupu (např. e-learning, software aj.)

2. Jeden formulář = jeden výstup (včetně všech příloh vztahujících se k prezentovanému
výstupu).

3. Název výstupu a formuláře ve formátu MS Excel k danému výstupu se musí shodovat.
4. Klíčová slova výstupu je nezbytné volit tak, aby výstižně zachycovala téma i obsah výstupu

či oblast, pro kterou byl zpracován.

https://databaze.opvvv.msmt.cz/
https://opvvv.msmt.cz/download/file5281.xlsx


Výstupy vložené do databáze OP VVV budou zveřejněny vždy s příslušnou licencí, jsou-li autorským 
dílem, viz § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

„(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je 
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě 
včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále 
jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a 
dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené 
postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je 
dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění 
a dílo kartografické. 
  
 (2) Za dílo se považuje též počítačový program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem 
podobným fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. 
Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním 
výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny 
elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti 
počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. 
  
 (3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně 
názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty 
práva autorského v něm uvedené. 
  
 (4) Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně 
překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla. 
  
 (5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor 
nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky 
podle odstavce 1, je dílem souborným“; 
  
nebo bez licence, pokud se jedná o výstup, který není autorským dílem. K tomu autorský zákon:  
„(6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám 
o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, 
statistický graf a podobný předmět sám o sobě.“. 
 
Příjemce/realizátor je dle právního aktu povinen poskytovateli dotace poskytnout neomezenou 
bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví, včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí 
osobě oprávnění tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity 
prostředky této dotace. Pokud je držitelem takových práv duševního vlastnictví vzniklých na základě 
zakázky jiná osoba než příjemce/realizátor, je příjemce/realizátor povinen ve smlouvě uzavřené 
s dodavatelem zajistit pro MŠMT neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto práv včetně možnosti 
zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. Licenční smlouvu však lze 
plnohodnotně nahradit otevřenou licencí (Creative Commons BY, BY-SA; GNU GPL), příjemce tak splní 
povinnost zajistit pro MŠMT licenci a zároveň dojde k výraznému administrativnímu zjednodušení 
celého procesu.  
 
Pokud příjemce/realizátor nevyužije možnosti licencovat výstupy licencí Creative Commons ve variantě 
BY nebo BY-SA, případně GNU-GPL, pak je nezbytné k takovému výstupu/výstupům doložit licenční 
smlouvu. Vzor licenční smlouvy je k dispozici na webových stránkách OP VVV zde: 
https://opvvv.msmt.cz/clanek/licencni-smlouva.htm. Tuto licenční smlouvu lze uzavřít pro jeden i pro 
více výstupů projektu.  
 

https://opvvv.msmt.cz/clanek/licencni-smlouva.htm


Příjemce/realizátor, který má povinnost k dílu připojit licenci Creative Commons, tak je povinen učinit 
nejpozději se závěrečnou zprávou o realizaci. Více informací o Creative Commons a připojování licence 
je uvedeno v Newsletteru NoVVVinky 2/2019 a na webu Creative Commons. Více k licenci GNU-GPL na 
webu GNU GPL. 
 
Doložené výstupy budou ze strany pracovníků ŘO OP VVV kontrolovány a posuzovány. Zároveň bude 
zjišťováno, zda se nejedná o plagiát a zda je výstup v souladu s výzvou, pravidly pro žadatele a příjemce 
a schválenou žádostí o podporu.  
 
 
V případě jakýchkoliv nejasností se příjemce může obrátit na svého administrátora.  
 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-01-2019-2.htm
https://www.creativecommons.cz/pro-autory/publikace-del/
http://www.gnugpl.cz/v3/#hore

