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Příjemci účelové podpory MZ ČR 

VES 2015, VES 2016, VES 2017 

V Praze 12. 12. 2017 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat opětovně o součinnost v souvislosti s provozem systému ISVP (Informačního 

systému výzkumných projektů) sloužícího ke správě veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích 

vč. vyhlašování nových soutěží, dále pro podání, správu a archivaci projektů, pro vícestupňový systém 

odborného hodnocení, řešení vybraných podpořených projektů atd. 

V minulých dnech proběhla již třetí migrace financovaných projektů ze soutěží VES 2015, VES 2016 a 

VES 2017. Při následné kontrole projektů bylo zjištěno, že se stále některé projekty nepovedlo 

namigrovat. Důvodem jsou převážně chybějící či neaktivované uživatelské účty řešitelů resp. 

spoluřešitelů. 

Tyto účty je nutné založit resp. zaktivovat. 

Dovolujeme si Vás tedy požádat o registraci příslušných osob, obraťte se prosím na odpovědnou 
osobu – tzv. „žadatele JSÚ“ za Vaši organizaci či kontaktujte příslušnou osobu v organizaci 
spolupříjemce, který podá žádost o přístup do ISVP daných osob. Jméno „žadatele JSÚ“ Vám sdělí 
technická podpora ISVP na adrese helpdesk.registry@uzis.cz, či telefonu +420 222 269 999. „Žadatel“ 
pro podání žádosti bude potřebovat znát jméno, příjmení, email a datum narození příslušné osoby, 
příp. mobilní telefon (pro jednodušší přihlašování do systému).  
 
Následně (po založení účtu) bude uživateli doručen email, který bude obsahovat uživatelské jméno 
a odkaz pro aktivaci účtu. Aktivace účtu je nezbytná pro přístup do systému ISVP a je třeba ji 
provést co nejdříve z důvodu vyplňování dílčích zpráv za rok 2017. 
  
Pokud již má daná osoba přístup do některého z národních zdravotnických či hygienických registrů 
v rámci systému eReg, neobdrží znovu aktivační email, ale na úvodní stránce (dashboardu) se jí 
zobrazí nově ikona ISVP. 
  
V případě dotazů či technických problémů, prosím kontaktujte technickou podporu Mgr. Barboru 
Knoppovou (barbora.knoppova@uzis.cz), která Vám ráda zodpoví veškeré dotazy.  
V příloze uvádíme konkrétní projekty a osoby, u kterých je třeba aktivace. 

 

                                                                                                                  Martin Suchý v.r. 

                                                                                                                  ředitel kanceláře 
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