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!UPOZORNĚNÍ! Veškeré níže použité obrázky a v nich vyplněné texty jsou pouze ILUSTRAČNÍ. 

VYPLNĚNÍ „ORCID iD“ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ (ISVP) 

Doporučeným prohlížečem pro korektní zobrazení formulářů systému ISVP je Microsoft Internet Explorer verze 11, Microsoft Edge aktualizovaný na verzi Chromium, 

Google Chrome verze 69 a Mozilla Firefox verze 62.0.3 a 60.2.2 ESR (jedná se o obecné požadavky prostředí JTP). 

Webové rozhraní pro přihlášení do ISVP je http://eregpublic.ksrzis.cz/. 

1)  PŘIHLÁŠENÍ 

Po kliknutí na „Přihlásit se/Log in“ se objeví 

přihlašovací tabulka, kam zadáte zaslané uživatelské 

jméno a Vámi vytvořené heslo (při aktivaci). Při prvním 

přihlášení na počítači, případně při zadání chybných 

přístupových údajů je třeba zadat tzv. chaptchu 

(kontrolní číselný kód) a kliknete na „Odeslat/Send“.  

 

 

 

 

 
 

Po kliknutí na „Odeslat/Send“, Vám na email/mobilní 

telefon přijde jednorázový kód, který prosím vepište 

(zkopírujte) do příslušného pole, následně klikněte na 

odeslat (toto dvojité zabezpečení je nově vyžadováno 

pro splnění kybernetické bezpečnosti). Kód je zasílán 

z adresy otp@ereg.ksrzis.cz. 

 

  

http://eregpublic.ksrzis.cz/
mailto:otp@ereg.ksrzis.cz
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Pro změnu osobních údajů je nutné být přihlášen rolí „Navrhovatel“, v případě, že máte u své osoby zadáno více rolí či institucí, zkontrolujte, zda máte vybranou 

správnou roli a instituci, za kterou podáváte návrhy. 

 
Vaše ORCID iD vyplníte v záložce „Nast./Setting“ v „Kontaktní údaje/Contacts“. Pokud je ORCID iD v pořádku vyplněno, lze si načíst svou stránku tlačítkem „Otevřít ORCID iD“. 
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Na této záložce lze editovat i tituly příp. povinné rodné číslo nebo datum narození (u cizinců bude uvedeno datum narození a v rodném čísle bude uvedeno datum narození 

ve formátu rok, měsíc, den, v případě žen měsíc +50). 

Po uložení tlačítkem „Uložit/Save“ se musí objevit zelené hlášení, že změny byly uloženy (pokud vyskočí chybové červené hlášení, změny nebyly uloženy). 

 

 
 

 

KONTAKTY 

Metodickou podporu systému zajišťuje AZV ČR: helpdesk@azvcr.cz; +420 271 019 257 
 

Technickou podporu systému zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz; +420 222 269 999 
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