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ÚVOD 

ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos 
Komenský vyhlašuje výzvu Výzkumné infrastruktury I k podávání žádostí o podporu individuálních 
projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský. 

1. ANOTACE VÝZVY 

Cílem výzvy je podpořit rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to 
prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur, tj. investic do jejich 
klíčového vybavení. Podpořeny budou velké výzkumné infrastruktury komplementárně financované z 
účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. 
Modernizované velké výzkumné infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat 
lepší infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity svých uživatelů, jimiž jsou jak výzkumné 
organizace, tak podniky a další subjekty. Samotná podpora výzkumných aktivit není předmětem této 
výzvy. Výzva přispěje k vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj špičkového výzkumu. 

 

2. IDENTIFIKACE VÝZVY 

Cíl politiky 1 Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa 
díky podpoře inovativní a inteligentní 
ekonomické transformace a regionálního 
propojení IKT 

Priorita 1 – Výzkum a vývoj 

Specifický cíl 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních 
kapacit a zavádění pokročilých technologií 

Číslo výzvy 02_23_015 

Druh výzvy - kolová 

- komplementární výzva k aktivitě MŠMT 
spočívající v poskytování účelové podpory 
velkým výzkumným infrastrukturám (LM) 

Typ podporovaných operací / projektů Individuální projekt 

RIS3 projekt  

Model hodnocení Jednokolový 
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3. ČASOVÉ NASTAVENÍ  

Datum zveřejnění avíza výzvy na webových 
stránkách 

 06. 02. 2023 

Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti 
o podporu v IS KP21+ 

 20. 02. 2023 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  20. 02. 2023 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  25. 08. 2023, do 14:00 hod. 

Minimální / Maximální délka, na kterou je 
žadatel oprávněn projekt naplánovat 

Minimální délka: 12 měsíců 

Maximální délka: 47 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31. 12. 2026 

Časová způsobilost výdajů Výdaje jsou způsobilé od data vyhlášení výzvy 
v IS KP21+.  

4. VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ 

 

4.1. Oprávněné aktivity 

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.7 Pravidel pro žadatele a příjemce 
(dále jen „PpŽP“) – specifická část.  

Poskytovatel může podpořit žádost, jejímž cílem je rozvoj právě jedné velké výzkumné infrastruktury.  

Z této výzvy není možné podpořit rozvoj výzkumné e-infrastruktury. 

POVINNÉ AKTIVITY: 

Aktivita 1. Řízení projektu – instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity je uvedena v kap. 5.7 
PpŽP – obecná část.  

POVINNĚ VOLITELNÉ AKTIVITY: 

Aktivita 2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury 

V rámci aktivity 2 je možné realizovat následující činnosti směřující k materiální a technické 
modernizaci velké výzkumné infrastruktury: 

- pořízení přístrojového a laboratorního vybavení; 

- pořízení hardwarového, softwarového a jiného vybavení; 
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- pořízení materiálu nezbytného pro zprovoznění nově pořizovaného přístrojového a laboratorního 
vybavení; 

- stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah); 

- rekonstrukce objektů a prostor využívaných velkou výzkumnou infrastrukturou a případně stavební 
úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami 
výzvy (pořizovaným vybavením). 

V návaznosti na pořízení přístrojového, laboratorního či jiného vybavení je možné realizovat i další 
kroky nezbytné pro uvedení tohoto vybavení do provozu např. kalibrace či školení osob pro práci se 
zařízením. 

Stavební úpravy mohou vést ke změně účelu využití prostor v rámci objektu (v souladu s cíli projektu 
a pořizovaným vybavením). Stavebními úpravami nesmí dojít ke změně účelu využívání předmětného 
objektu jako celku. Při stavebních úpravách musí zůstat zachována zastavěná plocha objektu a zároveň 
obestavěný prostor objektu. 

 

Aktivita 3. In-kind příspěvek  

V rámci aktivity 3 je možné realizovat následující činnosti: 

- dodávky částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do mezinárodních výzkumných 
infrastruktur, v nichž je ČR nebo příslušná národní organizace/velká výzkumná infrastruktura členem, 
lokalizovaných v EU i mimo EU. 

  

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu. 

 

4.2. Vyloučené aktivity 

- nová výstavba s výjimkou případů, kdy je nová výstavba nezbytná pro instalaci a provoz zařízení ve 
venkovních prostorách (např. základy pro ukotvení přístroje, prostory provozního zázemí přístroje 
a související přípojky inženýrských sítí), dobudování, nákupy nemovitých věcí, pronájmy 
nemovitých věcí (tj. výdaje za pronájem nemovitých věcí);  

- stavební úpravy vedoucí ke změně zastavěné plochy objektu či ke změně obestavěného prostoru 
objektu za účelem vybudování nových prostor v rámci předmětného objektu; 

- stavební úpravy bez vazby na modernizaci či upgrade velké výzkumné infrastruktury či in-kind 
příspěvek;  

- stavební úpravy vyžadující územní rozhodnutí;  

- stavební úpravy vnější obálky předmětného objektu (např. zateplování, výměna oken apod.); 

- výzkumné aktivity;  

- finanční příspěvky na členství a spolupráci v zahraničních nebo mezinárodních výzkumných 
infrastrukturách, mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje a jiných zahraničních právnických 
osobách.1 

 

 
1 Mandatorní a jiné členské poplatky jsou podporovanou aktivitou v rámci aktivity MŠMT spočívající v poskytování účelové podpory velkým 
výzkumným infrastrukturám (LM). 
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- Rozvoj velké výzkumné e-infrastruktury 

K vyloučeným, tj. nepodporovaným, aktivitám patří rovněž ty aktivity, které jsou podporované z 
aktivity MŠMT na podporu velkých výzkumných infrastruktur (LM). Výdaje související s těmito 
aktivitami jsou z výzvy OP JAK nezpůsobilé.  

 

4.3. Cílová skupina 

Pracovníci výzkumných organizací, studenti vysokých škol, výzkumní pracovníci v soukromém sektoru. 

 

4.4. Indikátory 

Přehled relevantních indikátorů včetně jejich definice a způsobu vykazování je uveden v PpŽP – 
specifická část v kapitole 7.8. 

 

4.5. Udržitelnost 

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2021/1060, další informace a podmínky jsou uvedeny v kap. 7.10 PpŽP – specifická část. 

5. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ A PODMÍNKY PARTNERSTVÍ 

5.1. Oprávnění žadatelé 

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky 
uvedené v kapitole 5.3 PpŽP – specifická část. 

Oprávnění žadatelé: 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) a zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura, které jsou 
hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném 
materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2026 
(usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2022, č. 1043), a zároveň mající nenulové finanční požadavky na 
investiční výdaje ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým 
výzkumným infrastrukturám v období do roku 2026 (usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2022, č. 1043):  

- veřejné vysoké školy,  

- veřejné výzkumné instituce,  

- organizační složky státu,  

- příspěvkové organizace organizačních složek státu,  

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (např. o. p. s., ústav, spolek, 
nadace),  

- ostatní právnické osoby (např. s. r. o., a. s.).  

Organizační složky státu (dále jen „OSS“) a příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen 
„PO OSS“) mohou v této výzvě realizovat projekt ve spolupráci s partnery s finančním příspěvkem za 
předpokladu, že finanční toky mezi OSS nebo PO OSS a partnery s finančním příspěvkem je možné 
realizovat v souladu s platnou legislativou.   
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Podpořeny mohou být pouze velké výzkumné infrastruktury, u nichž bylo na základě bodu II. 3 usnesení 
vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836 provedeno tzv. interim mezinárodní peer-review hodnocení 
a v jehož rámci byly ohodnoceny souhrnnou známkou 5 či 4. 

Omezení výzvy: 

Poskytovatel může podpořit pouze jednu žádost podanou za každou velkou výzkumnou infrastrukturu.  
Pro zahájení řízení o žádosti o podporu podané totožnou velkou výzkumnou infrastrukturou bude 
rozhodující pořadí podání žádostí o podporu dle data a času podání v IS KP21+.  

Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské 
instituce a případných partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury.  

Není-li žadatelem hostitelská instituce velké výzkumné infrastruktury (dle materiálu schváleného 
vládou ČR včetně příloh jejím usnesením č. 1043 ze dne 14. 12. 2022), musí žadatel doložit souhlas 
předmětné hostitelské instituce velké výzkumné infrastruktury. V opačném případě nebude projekt 
podpořen.  

 

5.2. Partnerství 

Příjemce může realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery. 
Partner/partneři žadatele se podílí na přípravě a realizaci projektu a je mu/jim umožněno, aby 
realizoval/i větší část projektu. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 5.4 PpŽP – 
obecná a specifická část.  

Oprávněným partnerem je subjekt, který kumulativně splňuje podmínky uvedené níže:  

- Jedná se o subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01). 

- Jedná se o instituci, která je hostitelskou či partnerskou institucí konkrétní velké výzkumné 
infrastruktury (dle materiálu schváleného vládou ČR jejím usnesením č. 1043 ze dne 14. 12. 
2022), jejíž rozvoj je cílem projektu.  

OSS a PO OSS mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze za předpokladu, že finanční toky mezi 
subjektem žadatele/příjemce a OSS nebo PO OSS je možné realizovat v souladu s platnou legislativou.   

Oprávněný partner musí dále splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.3 PpŽP – specifická 
část. 

6. ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ – PŘÍPUSTNÉ MÍSTO REALIZACE 

Aktivity projektu mohou být realizovány na území ČR, EU i mimo území EU. 

Podmínky jsou uvedeny v kap. 5.5. PpŽP – specifická část. 

 

7. FORMA PODPORY 

Alokace výzvy 3 000 000 000 Kč 
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Struktura z hlediska zdrojů financování2 

 

Poměr zdrojů financování projektu vychází z 
Pravidel spolufinancování na programové 
období 2021-20273  a poměru pro rata 
uvedeného v kapitole 7.3 výzvy4 

Indikativní rozdělení alokace výzvy činí: 

- EU podíl: 2 091 000 000,00 Kč, 

- SR podíl: 766 500 000,00 Kč, 

- vlastní podíl: 142 500 000,00 Kč. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 
na projekt 

Není stanovena. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 
na projekt 

Nastaveno individuálně pro jednotlivé 
oprávněné žadatele, a to jako podíl celkových 
požadovaných investičních nákladů v období 
2023-2026 (viz Příloha č. 3 výzvy – Přehled 
plánovaných investičních nákladů předložených 
v rámci mezinárodního peer review hodnocení 
velkých výzkumných infrastruktur ČR v roce 2021 
a maximální výše způsobilých výdajů na projekt 
výzvy Výzkumné infrastruktury I OP JAK): 

- celková výše požadovaných investičních 
nákladů 500 000 001 a více: 40 % požadované 
částky 

- celková výše požadovaných investičních 
nákladů 20 000 000 - 500 000 000: 50 % 
požadované částky 

- celková výše požadovaných investičních 
nákladů nižší než 20 000 000 Kč: 100 % 
požadované částky 

Fond Evropský fond pro regionální rozvoj 

Způsob financování Ex post / ex ante financování 

Výše 1. zálohové platby Pro ex-ante financované projekty platí: výše 
1. zálohové platby se určí pro každý projekt 
zvlášť, a to na základě částek plánovaného 
vyúčtování za dvě první sledovaná období 
uvedených ve finančním plánu. Výše 1. zálohové 
platby však může dosahovat max. 30 % 
z celkových způsobilých výdajů projektů. 

 

 
2 Jedná se o indikativní údaje. 
3 Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro 
spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu 
pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027. 
4 Poměr zdrojů financování je v MS2021+ automaticky nastaven a nevyžaduje ruční zásah ze strany žadatele. 
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Limity rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční – tato 
položka rozpočtu musí tvořit min. 50 % 
celkových způsobilých výdajů projektu. 

 

7.1. VĚCNÁ ZPŮSOBILOST 

Věcná způsobilost výdajů je dána definicí oprávněných aktivit a cílů výzvy, blíže viz kap. 4.1 výzvy a kap. 
5.7 PpŽP – obecná a specifická část. Podmínky způsobilosti výdajů jsou dále upraveny v kap. 8 PpŽP – 
obecná a specifická část. 

Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel 
předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či 
nikoli. 

7.2. ZPŮSOB VYKAZOVÁNÍ CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány částečně v režimu úplného vykazování a částečně 
v režimu zjednodušeného vykazování, tj. za pomoci jednorázových částek a paušálních nákladů. Další 
informace jsou uvedeny v kapitole 5.9.1, 8.1. a 8.2 PpŽP – obecná a specifická část. 

7.3. MÍRA PODPORY A PODMÍNKY SPOLUFINANCOVÁNÍ 

Spolufinancování je vyžadováno v rozpětí od 0 % do 5 % dle podmínek uvedených v kap. 5.10.5 PpŽP 
– obecná a specifická část. 

Poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi kategorie regionů OP JAK) je 40 % méně 
rozvinuté regiony, 39 % tranzitní (přechodové regiony) a 21 % více rozvinutý region. 

7.4. PODMÍNKY VEŘEJNÉ PODPORY 

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Podpora bude poskytnuta k realizaci nehospodářských činností 
vymezených odst. 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), případné 
hospodářské využití musí být čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 21 Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací. 

Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v kapitole 7.6 PpŽP – obecná a specifická 
část. 
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8. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PODPORU 

Podání žádosti o podporu5 probíhá prostřednictvím IS KP21+ na https://iskp21.mssf.cz. Žádost 
o podporu musí být předložena v českém jazyce.  

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo 
osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci. 

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v PpŽP – specifická část, kapitole 13, Příloze č. 7. Aktuální 
verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP21+, vybrané přílohy jsou ke stažení 
také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opjak.cz/vyzvy). Řídicí orgán je oprávněn 
aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o 
podporu není změnou výzvy. 

8.1. KONZULTACE K PŘÍPRAVĚ ŽÁDOSTI O PODPORU 

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího 
orgánu. 

- Řídicí orgán bude poskytovat e-mailové konzultace pouze prostřednictvím e-mailu: 
infrastrukturyOPJAK@msmt.cz 

- E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od doručení e-mailu. 

- Osobní konzultace se mohou konat pouze v termínu domluveném prostřednictvím výše uvedeného 
kontaktního e-mailu. Předmětem osobních konzultací budou výhradně konkrétní dotazy týkající se 
věcného nastavení výzvy (tj. vymezení oprávněných aktivit, nastavení indikátorů atd.). 

- Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu. 

- Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity 
plánovaných výdajů je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude řešeno při konzultacích 
ze strany Řídicího orgánu. 

- Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li 
domluveno jinak).  

- V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci Řídicího 
orgánu určit, zda se bude osobní konzultace konat. Dle povahy/zaměření dotazů žadatele Řídicí 
orgán posoudí, zda je nutné konání osobní konzultace. 

- Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách 
https://opjak.cz/seminare. 

 

 
5 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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9. ZMĚNY VÝZVY 

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních 
předpisů, změnou metodického prostředí, případně v předem neočekávatelných případech.  

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP JAK u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již 
mají založenou žádost o podporu v IS KP21+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také 
prostřednictvím interní depeše. 

Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kap. 5.1 PpŽP – obecná část. 

10. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

10.1. ODŮVODNĚNÍ ZACÍLENÍ VÝZVY 

Velké výzkumné infrastruktury představují páteřní strukturu ekosystému výzkumu, vývoje a inovací 
v ČR. Celkově v letech 2016-2020 byly využity velké výzkumné infrastruktury více než 41 500 000 
uživateli (jedná se o kombinaci fyzických osob, institucí, projektů, IP adres aj.). Výzkumný potenciál 
představovaný velkými výzkumnými infrastrukturami přispěl k vzniku takřka 19 000 publikací a více než 
1 800 aplikovaných výsledků. Samotné velké výzkumné infrastruktury během uvedeného období 
vytvořily přes 3 000 publikací, více než 2 000 aplikovaných výsledků a zapojily se do 684 mezinárodních 
spoluprací (projektů, programů atd.).6 

Rozvoj infrastrukturního zázemí velkých výzkumných infrastruktur je základním předpokladem pro 
zachování jejich schopnosti podporovat realizaci excelentního výzkumu v ČR, pro posílení jejich 
mezinárodní konkurenceschopnosti.7 Zásadní roli z hlediska internacionalizace českého prostředí 
VaVaI hrají velké výzkumné infrastruktury i proto, že část z nich funguje jako přístupový bod pro účast 
v zahraničních výzkumných infrastrukturách, což dále podtrhuje nezbytnost jejich další infrastrukturní 
podpory. 

Podpora modernizace infrastrukturního zázemí velkých výzkumných infrastruktur je rovněž nezbytným 
krokem k posílení jejich kapacity ke spolupráci s dalšími aktéry inovačního systému, zejm. s aplikační 
sférou, a tím k dalšímu upevnění jejich ekonomické soběstačnosti a udržitelnosti (pro období 2021-
2027 se předpokládá nárůst uživatelů ze soukromé sféry ve srovnání s obdobím 2014-2020 o cca 78 
%).8 

10.2. NÁVAZNOST NA STRATEGIE 

Výzva navazuje na Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+9 a na Národní 
výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky 2021–202710 (dále jen 
„Národní RIS3 strategie“): Strategický cíl B Zvýšení kvality veřejného výzkumu. 

Soulad výzvy s Národní RIS3 strategií: 

 

 
6  Kol. autorů, Analýza přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur v ČR, TC AVČR, 2021, s. 29. 
7  Kol. autorů, Analýza přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur v ČR, TC AVČR, 2021, s. 29. 
8  Kol. autorů, Analýza přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur v ČR, TC AVČR, 2021, s. 29. 
9  Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. 
10  Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027. 
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Výzva přispívá k plnění specifického cíle B.1 - Zvýšení kvality a společenské relevance veřejného 
výzkumu. 

Soulad projektů s Národní RIS3 strategií: 

- všechny projekty podpořené z této výzvy jsou v souladu se specifickým cílem B.1 Národní RIS3 
strategie;  

Každá žádost o podporu musí být v souladu s alespoň jednou doménou výzkumné a inovační 
specializace nebo alespoň jednou RIS3 misí definovanou v Příloze 1 (verze 4) Národní RIS3 strategie, 
která je přílohou č. 2 výzvy. Konkrétně: žádost o podporu musí být zaměřena na modernizaci či upgrade 
velké výzkumné infrastruktury pro potřeby výzkumu/vývoje alespoň jedné z klíčových technologií 
(KETs) a nově vznikajících technologií a/nebo výzkumu/vývoje v alespoň jednom ze strategických VaVaI 
témat v aplikačních odvětvích a/nebo výzkumu/vývoje v alespoň jednom z témat v oblasti 
společenských a humanitních věd (SHUV) definovaných pro danou doménu specializace a/nebo 
výzkumu/vývoje přispívajícího k alespoň jednomu cíli RIS3 mise.  

10.3. INFORMACE O NAVAZUJÍCÍCH/DOPLŇKOVÝCH VÝZVÁCH 

Tato výzva je komplementární k aktivitě MŠMT spočívající v poskytování účelové podpory velkým 
výzkumným infrastrukturám (LM). 

11. PŘÍLOHY VÝZVY 

- Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria 

- Příloha č. 2 Karty tematických oblastí 

- Příloha č. 3 Přehled plánovaných investičních nákladů předložených v rámci mezinárodního 
peer review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR v roce 2021 a maximální výše 
způsobilých výdajů na projekt výzvy Výzkumné infrastruktury I OP JAK 

12. DALŠÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ 

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci: 

- PpŽP – obecná část jsou zveřejněna na webové stránce https://opjak.cz/dokumenty/; 

- PpŽP – specifická část jsou zveřejněna na webové stránce https://opjak.cz/vyzvy/. 

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na webové stránce 
https://opjak.cz/vyzvy/. 

13. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

MŠMT v průběhu procesu schvalování žádosti o dotaci uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, 
a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v PpŽP – 
obecná a specifická část:  
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- postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kap. 5.14; 

- postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory jsou uvedeny v kap. 6.4; 

- postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny 
v kap. 5.14 a 6.3; 

- postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kap. 2 a 5.14. 

Podpora je poskytována formou dotace. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si 
vyhrazuje právo výzvu pozastavit. 

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel 
vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto 
výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví. 

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek bude uvedena 
v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. 


