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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE  
PRO MEZINÁRODNÍ PEER-REVIEW HODNOCENÍ  

VELKÝCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR ČR V ROCE 2021 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) tímto vyhlašuje výzvu pro předkládání 
dokumentace pro mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, jež se 
uskuteční v roce 2021. Výzva je vyhlašována v souladu s metodikou mezinárodní peer-review evaluace 
velkých výzkumných infrastruktur ČR, která byla připravena MŠMT, pro implementaci doporučena ze 
strany Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) a představuje přílohu č. 1 této výzvy. 
 
PŘEDMĚT HODNOCENÍ 
 
Předmětem hodnotícího procesu bude interim evaluace velkých výzkumných infrastruktur, které byly 
schváleny pro poskytování účelové podpory MŠMT usnesením vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 482 
a usnesením vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836. Celkem se takto jedná o 48 velkých výzkumných 
infrastruktur, které jsou financovány z prostředků účelové podpory MŠMT v období do roku 2022. 
 
Předmětem evaluační procedury je dále taktéž ex-ante evaluace eventuálních nových návrhů velkých 
výzkumných infrastruktur, jež mohou být předkládány výlučně v souladu s definovanými tematickými 
oblastmi uvedenými v příloze č. 2 této výzvy. Takto stanovené tematické oblasti byly určeny na základě 
provedení tzv. „landscape / gap“ analýzy krajiny velkých výzkumných infrastruktur ČR a ze strany RVVI 
doporučeny k implementaci. 
 
ÚČEL HODNOCENÍ 
 
Účelem mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které proběhne 
roku 2021, je získání nezávislých odborných podkladů k přijetí informovaného politického rozhodnutí 
vlády ČR o poskytování účelové podpory MŠMT velkým výzkumným infrastrukturám v letech 2023 
až 2029. Velké výzkumné infrastruktury, jež v období let 2023 až 2029 obdrží účelovou podporu MŠMT, 
musí být v souladu s legislativní úpravou k poskytování účelové podpory MŠMT schváleny vládou ČR. 
 
Velké výzkumné infrastruktury schválené vládou ČR budou následně i způsobilé k čerpání podpory na 
úhradu svých investičních nákladů v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP 
JAK“) za předpokladu, že budou investiční náklady velkých výzkumných infrastruktur k podpoře v rámci 
OP JAK způsobilými. Ve zvlášť odůvodněných případech (např. investice k realizaci mimo členské státy 
EU apod.) budou investiční náklady hrazeny přímo z rozpočtových prostředků účelové podpory MŠMT. 
 
Výstupy mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur budou sloužit taktéž 
jako podklad pro aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR, jež bude zahrnovat 
velké výzkumné infrastruktury schválené vládou ČR pro poskytování účelové podpory v letech 2023 až 
2029. Takto předjímaná aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR bude MŠMT 
provedena v roce 2023, návazně na schválení financování velkých výzkumných infrastruktur vládou ČR.  
 
Velké výzkumné infrastruktury takto schválené vládou ČR a tedy zařazené na aktualizaci Cestovní mapy 
velkých výzkumných infrastruktur ČR budou dále způsobilé i k zažádání o politickou a finanční podporu 
MŠMT k zařazení evropských výzkumných infrastruktur, jichž se za ČR zúčastní, na budoucí aktualizace 
Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (dále jen „ESFRI“), které 
budou připravované v gesci ESFRI v období let 2023 až 2029. 
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METODIKA HODNOCENÍ 
 
Metodický rámec pro mezinárodní peer-review evaluaci velkých výzkumných infrastruktur ČR, která se 
uskuteční v roce 2021, zahrnuje následující dokumenty: 
 

 Metodika mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur; 

 Formulář dokumentace pro hodnocení k vyplnění ze strany velké výzkumné infrastruktury; 

 Formuláře k vyplnění přehledu nejlepších dosažených výsledků výzkumu, vývoje a inovací; 

 Formulář konsensuálního posudku vědně-oborového panelu mezinárodní hodnotící komise; 

 Tematické okruhy pro předkládání nových návrhů velkých výzkumných infrastruktur. 
 
Podrobné instrukce pro vyplnění formuláře, sloužícího k předložení dokumentace k hodnocení velkých 
výzkumných infrastruktur – tzv. „Assessment Questionnaire“ – a jeho doprovodných příloh, jež slouží 
k vyplnění přehledu nejlepších dosažených výsledků výzkumu, vývoje a inovací, jsou uvedeny v daných 
dokumentech, včetně způsobu jejich kompletace a předložení vůči MŠMT.  
 
V souladu se stanoviskem RVVI přijatém na jejím 356. zasedání, jež se uskutečnilo dne 30. dubna 2020, 
jsou předkladatelé povinni údaje o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací, které v reakci na část 11.2 
formuláře dokumentace pro hodnocení („Assessment Questionnaire“) vyplní do přiložených tabulek 
ve formátu Microsoft Office Excel, vložit rovněž do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 
 
Veškeré informace, data a údaje předložené do procesu hodnocení budou považovány za plně závazné, 
včetně finančních údajů. Po odeslání dokumentace nebude možno dokumentaci revidovat, doplňovat 
nebo jakýmkoliv jiným způsobem upřesňovat. Je proto doporučováno, aby předkladatelé dokumentaci 
před odesláním pečlivě zkontrolovali a ujistili se o její úplnosti a správnosti podávaných informací.   
 
ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTACE PRO HODNOCENÍ 
 
Elektronická verze vyplněného formuláře musí být, společně se všemi žádanými přílohami, odeslána 
MŠMT ve formátech „DOC“ (Microsoft Office Word) a „PDF“ (Portable Document Format) na adresu 
elektronické korespondence velkevyzkumneinfrastruktury@msmt.cz. Nejzazším termínem k zaslání 
dokumentace je čtvrtek dne 10. prosince 2020. 
 
Současně s tím pak musí být elektronicky podepsaný vyplněný formulář, společně se všemi žádanými 
přílohami, zaslán na adresu datové schránky MŠMT „vidaawt“. Případnou alternativou je postoupení 
řádně podepsaného a orazítkovaného výtisku této dokumentace na poštovní adresu „Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor výzkumu a vývoje (31), Oddělení pro výzkumné infrastruktury 
(311), Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, Česká republika. Pro obě varianty doručení dokumentace 
je nejzazším termínem čtvrtek dne 10. prosince 2020. 
 
INFORMAČNÍ DEN 
 
V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání dokumentace pro mezinárodní peer-review hodnocení 
velkých výzkumných infrastruktur ČR uspořádá MŠMT dne 15. září 2020 informační den formou video-
konferenčního setkání. Během informačního dne bude ze strany MŠMT představen metodický rámec, 
předmět a účel evaluačního procesu a procedura hodnocení, včetně dílčích náležitostí a kritérií. 
 
Zástupci aktuálně financovaných velkých výzkumných infrastruktur, pro které bude hodnocení interim 
evaluací, budou na informační seminář pozváni automaticky, resp. automaticky jim bude odeslán link 
pro přihlášení k virtuálnímu rozhraní videokonference.  
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Všichni ostatní zájemci o účast na informačním dni musí svůj zájem o účast na videokonferenci předem 
oznámit na adrese elektronické korespondence MŠMT velkevyzkumneinfrastruktury@msmt.cz, aby 
obdrželi link pro přihlášení. 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Jakékoliv dotazy k hodnotícímu procesu, evaluačním kritériím a formulářům, které mají předkladatelé 
dokumentace vyplnit, mohu být pokládány prostřednictvím adresy elektronické korespondence MŠMT 
velkevyzkumneinfrastruktury@msmt.cz. 
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