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Předávací protokol 
 

Předávající: 
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vedoucí projektové kanceláře CIIRC 

Přebírající: 
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. 
ředitel CIIRC 

 

Vážený pane řediteli, 

v souvislosti s ukončením pracovního poměru klíčových zaměstnanců Projektové kanceláře CIIRC ke dni 31. 8. 2018 
Vám předkládám předávací protokol s detailním popisem aktuálního stavu agendy v gesci Projektové kanceláře 
včetně nejbližších důležitých termínů a závazků. 

Projektové oddělení CIIRC (PMO) přijalo na konci roku 2017 strategický plán pro zvýšení excelence a 
konkurenceschopnosti ústavu změnou plánování a podávání projektů z národních schémat na mezinárodní. Úspěšné 
mezinárodní projekty by tak dlouhodobě přispěly ke zvýšení finanční stability a udržitelnosti institutu. V rámci této 
strategie byly národní projekty menšího rozsahu (typu GAČR, TAČR, apod.) decentralizovány na příslušná vědecká 
oddělení CIIRC. Projektové oddělení nadále informovalo o vyhlášených výzvách, poskytovalo součinnost a 
vykonávalo poradní a koordinační funkci směrem k asistentkám vědeckých oddělení.  Mezi strategické národní 
projekty, které připravovalo a administrovalo PMO, patří projekt „Národní centrum kompetence Kybernetika a 
umělá inteligence”, jehož vyhodnocení se očekává nejpozději v průběhu listopadu. V případě úspěšného hodnocení 
a podpoření projektu budou vyžadovány v krátkém čase náročné administrativní úkony spojené s přípravou smluv, 
koordinací jednání Rady Centra a schvalování jednotlivých dílčích projektů. Další národní projekty podané v období 
mezi dubnem a červencem 2018 jsou taktéž stále v hodnocení. 

Od počátku roku 2018 bylo podáno celkem 14 mezinárodních H2020 projektů, které projektové oddělení 
připravovalo, koordinovalo či administrovalo. PMO se aktivně podílelo na vyhledávání výzev orientovaných na 
3 výzkumné směry CIIRC: Industry 4.0, Society 4.0 a Health 4.0. Díky rozřazení do 3 základních směrů se podařilo 
identifikovat, připravit a následně podat H2020 projekty ve všech oblastech, kterými se vědci na CIIRC zabývají a 
podpořit tak i spolupráci mezi jednotlivými odděleními napříč (např. projekt CyberCrew). Strategické projekty se 
zaměřovaly nejen na oddělení CIIRC, ale byly koordinovány i s dalšími fakultami ČVUT, např. projekt NCK KUI, projekt 
Made by Europe. 

Většina mezinárodních projektů byla podána jako konsorciální se strategickými partnery CIIRC, jako je DFKI, 
Fraunhofer, INRIA, TU Delft, TU Wien, atd. Mimo konsorciální projekty byly podány dva individuální ERC projekty. 
Činnost PMO v rámci nové strategie podávání mezinárodních projektů spočívala v: 
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- Aktivním monitoringu H2020 výzev, komunikaci se strategickými partnery, koordinaci konsorcia  

- Vytvoření pracovního prostředí pro kolaborativní tvorbu projektové žádosti. 

- Zálohování a úschově průběžných verzí a finální verze projektové žádosti. 

- Zajištění efektivní komunikace v rámci konsorcia a týmu podílejícím se na tvorbě projektové žádosti (např. 
vytvoření seznamu kontaktů, mailová a telefonická komunikace, atd.). Zajištění a organizace telekonferencí 
a meetingů.  

- Vlastní tvorba projektové žádosti a stanovení časového plánu pro úspěšné podání projektu (stanovení 
interních termínů se souhlasem konsorcia, kontrola plnění a dodržování termínů, apod.). 

- Zadání projektové žádosti do elektronického systému Evropské komise (Participant Portal). Kontrola 
správnosti a shody projektové žádosti s předepsanými vzory. Zajištění kompletnosti projektové žádosti a 
včasného podání projektu. 

- Shromažďování administrativních a finančních dat za konsorcium. Tvorba rozpočtu projektové žádosti a 
negociace rozpočtu.  

- Zajištění konsorciálního souhlasu se strukturou managementu (řídící struktury).  

- Hlavní přínos v nevědeckých částech projektové žádosti, zajištění kvalitně připravených textů. 

- Zajištění komunikace po podání projektové žádosti. Vypořádání připomínek a úschova připravovaných 
textů. 

V hodnocení podaných mezinárodních projektů zůstávají nadále oba projekty COST Action a EIT KIC (Made by 
Europe).  

Odchodem klíčových osob z PMO, kteří aktivně tvořili a podporovali projektovou strategii, dojde k eliminaci 
strategicky řízených a podávaných H2020 projektů a konsorciálních vazeb. Ohrožena je i příprava evropského 
projektu RICAIP (H2020-Teaming Phase II, termín podání v listopadu), jelikož osoby dosud realizující první fázi 
projektu a přípravu fáze druhé, končí na ČVUT k 31. 8. svůj pracovní poměr. Toto bude mít negativní dopad na plnění 
strategie budování a růstu CIIRC, zejm. v situaci, kdy výnosy kompetitivních grantů přesahují 80% příjmové stránky 
rozpočtu CIIRC. 

Podané mezinárodní projekty v roce 2018 

Měsíc podání Výzva Akronym/Název EZOP 
Únor 2018 H2020 - DT-FOF-02-

2018 (RIA) 
CYBER-CREW: CYBERmetics of hybrid teams: 
Collaboration of Robots alongsidE Workers 

63712 

Únor 2018 H2020 - DT-FOF-02-
2018 (RIA) 

HuRoCo-Pray: Advanced Industrial Human-Robot 
Collaboration through Practical Aerial Autonomy 

63733 

Únor 2018 ERC Consolidator CARE-GLOBAR: Computer Aided Reasoning in 
Global Arena Research 

63684 
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Únor 2018 ERC Consolidator AI4Brain: Artificial Intelligence for Computer-
Assisted Decision Making in Large-Scale Multi-
Modal Data in Neuroscience and Epilepsy 

63685 

Březen 2018 H2020 - 
Governance-06-2018 
(RIA) 

CARE-MAGLOCOM: Computer Aided Reasoning in 
Managing Global Complexity 

63753 

Duben 2018 H2020- SwafS-09-
2018 

BEGIN4REAL: Boosting divresity and gender 
dimension  in Industry 4.0 research and educational 
institutions 

63849 

Duben 2018 DIH Inovation Hub 
Robotics - DT-ICT-02-
2018 

TRIDENT-IIM: Transferring Robotics Innovation for 
Digitizing European Industry NeTwork – 
Infrastructure Inspection 

64400 

Duben 2018 DIH Inovation Hub 
Robotics - DT-ICT-02-
2018 

SHAPE: Sustainable Hubs for Agile Production in 
Europe 

64411 

Duben 2018 H2020- ICT-32-2018 CITTA: City Innovation through Technology and Art 64415 
Duben 2018 
* V hodnocení 

COST Action ArTificial Inteligence for VIsual prognosis in 
MAcular Edema 

64454 

Duben 2018 
* V hodnocení 

COST Action Anaylsing digital transformation dynamics through 
technologies 

64452 

Duben 2018 H2020- EIT Digital DeepSpA: Deep Speech Analysis for Cognitive 
Assessment in Clinical Trials 

64475 

Duben 2018 H2020- EIT Digital LEAN IIOT 4.0: Field AI Assistant 64476 
Květen 2018 H2020- SU-ICT-03-

2018 
EP4CS: European Platform for Cybersecurity 64517 

Červenec 2018 
* V hodnocení 

EIT-Manufacturing-
2018 

Made by Europe 64524 

 

Podané národní projekty v roce 2018 

Měsíc podání Výzva Akronym/Název EZOP 
Duben 2018 
* V hodnocení 

GAČR Standardní  Evaluace a zvýšení efektivity aktivního učení 
 

64274 

Duben 2018 
* V hodnocení 

GAČR Mezimárodní Využití plasticity mozku k ovlivnění ztráty sluchu s 
věkem – účinky trénování a obohaceného 
zvukového prostředí 

64382 

Duben 2018 GAČR Standardní Přenos učení intuitivní fyziky 64399 
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* V hodnocení 
Duben 2018 
* V hodnocení 

GAČR Standardní STRIDE: Scheduling and Optimization Algorithms for 
Heterogeneous Real-time Embedded Systems 

64306 

Duben 2018 
* V hodnocení 

GAČR Standardní Významné oblasti pre autonómne vozidlá 64391 

Květen 2018 
* V hodnocení 

TAČR Centra 
Kompetence 

Národní centrum kompetence Kybernetika a umělá 
inteligence 

64495 

Červen 2018 
* V hodnocení 

AZV ČR Využití kardiotokografie k identifikaci intraamniální 
infekce a nitroděložní tísně u těhotenství s 
předčasným odtokem plodové vody 

64549 

Červen 2018 
* V hodnocení 

AZV ČR Syndrom Normotenzního Hydrocefalu: Komplexní 
Multidisciplinární Diagnostická a Prognostická 
Baterie 

64615 

Červen 2018 
* V hodnocení 

TAČR ÉTA Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí 
seniorů 

64537 

Červen 2018 
* V hodnocení 

TAČR ÉTA Virtuální realita v aktivizaci seniorů 64571 

Červen 2018 
* V hodnocení 

TAČR ÉTA Nápady do praxe 64562 

Červen 2018 
* V hodnocení 

GAČR EXPRO Umělá inteligence pro počítačem assistované 
rozhodování v neurovědách a epilepsii 

64600 

Červen 2018 
* V hodnocení 

GAČR EXPRO Nekolokované tlumení vibrací mechanických 
soustav aktivními absorbéry 

64616 

Červenec 2018 
* V hodnocení 

OPVVV Teaming RICAIP: Research and Innovation Centre on 
Advanced Industrial Production 

61232 

 

Předání agendy 

Do 31. 10. 2018 (do 60 dní ode dne skončení projektu): odevzdání závěrečné a finanční zprávy (Final Report & 
Financial Report) k projektu RICAIP. Report obsahuje informace o finančním čerpání v projektu, výčet všech výstupů 
(deliverable) a milníků (milestone), vypořádání projektových rizik, genderovou analýzu, informace k diseminační 
strategii (počty akcí, výstupů, webová stránka), shrnutí hlavních cílů projektu. 

Bezprostředně po skončení fáze I. projektu RICAIP (po 31. 8. 2018) je nutno vypořádat projekt v Participant Portal. 
Nutné předání na osoby, které budou mít k projektu přístup. Kontaktní osobou u EC je k projektu přiřazena dr. Maria 
Korda (Maria.KORDA@ec.europa.eu). 

15. 11. 2018  je termín odevzdání projektu RICAIP do druhé fáze (WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase II.). 

mailto:Maria.KORDA@ec.europa.eu
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Template pro projektovou žádost je dostupný na stránkách www.ec.europa.eu. Nutnou součástí projektu je 
“Commitment Letter” vydaný Ministerstvem školství. Projekt OPVVV Teaming, na jehož základě bude podpůrný 
dopis vydán, byl odevzdán 18.7.2018. Hlavní zodpovědnou osobou pro OPVVV Teaming je P. Šamánek. Přípravu 
evropské části projektu řídí dr. Dočkal. 

V průběhu listopadu budou vyhlášeny výsledky národního projektu NCK Kybernetika a umělá inteligence. V případě 
podpoření bude potřeba v krátkém čase vyřešit smlouvu s poskytovatelem, svolat a administrovat jednání Rady 
Centra vč. dílčích projektů, komunikovat se všemi partnery a MŠMT. 

V průběhu listopadu budou vyhlášeny i výsledky obou podaných COST projektů a projektu EIT-KIC: 

1. Anaylsing digital transformation dynamics through technologies (v EZOP: 64452) – hl. řešitel za CIIRC: dr. Kořan, 
dr. Dočkal, admin: dr. Troppová  

2. ArTificial Inteligence for VIsual prognosis in MAcular Edema (v EZOP: 64454)- hl. řešitel za CIIRC: prof. 
Štěpánková, doc. Lhotská, admin: dr. Troppová 

3. Made by Europe (v EZOP: 64524)- hl. řešitel za CIIRC: dr. Kolář, admin: dr. Troppová 

V případě podpoření je třeba zajistit administraci projektů.  

Byl podpořen evropský projekt DeepSpA: Deep Speech Analysis for Cognitive Assessment in Clinical Trials (v EZOP: 
64475). Projekt je součástí EIT Digital a byl podán DFKI. CIIRC je zde hrazen jako třetí strana. Hlavní řešitelkou je doc. 
Lhotská, administrátorkou dr. Troppová. Je potřeba za admin najít náhradu. Kontaktní osobou za DFKI je dr. Andrey 
Girenko (andrey.girenko@dfki.de). 

 

Projekt ČVUT-CIIRC financovaný v rámci EDS Programu obnovy a rozvoje materiálně-
technické základny VŠ 

Projekt byl dokončen v 11/2017 a v 05/2018 bylo odevzdáno jeho závěrečné vypořádání. Nyní je projekt ve fázi 
kontroly dokumentace ze strany poskytovatele dotace MŠMT ČR, lze očekávat požadavky na vysvětlení faktů a 
doplnění dokumentů. Závěrečné vypořádání by mělo být schváleno do konce roku 2019. 

Zároveň je vhodné po získání originálu kolaudačního rozhodnutí toto předložit na MŠMT spolu s drobnými opravami 
ve vyúčtování výdajů, které byly v mezičase zjištěny. 

ČVUT je zavázáno realizovat v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace včetně příloh (např. Investiční 
záměr). V případě, kdy by se odchýlilo od parametrů Rozhodnutí bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace (a 
dle rozsahu změny případně i souhlasu MF ČR), hrozí finanční sankce. 

Lze očekávat kontroly na místě v souvislosti s poskytnutými prostředky, a to ze strany MŠMT ČR i MF ČR. Kontrola 
NKÚ proběhla na této akci na přelomu roku 2016 – 2017 bez zjištění porušení rozpočtové kázně. 

http://www.ec.europa.eu/
mailto:andrey.girenko@dfki.de
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Aktuálně probíhá na projektu externí audit firmy Cost Control, zadaný rektorem, zaměřený na stavební výdaje, úvěr 
a DPH. Byly jim poskytnuty požadované podklady. 

Dále byla neformálně ohlášena interní kontrola účtování prostředků spolufinancování projektu, hrazených z úvěru a 
účtovaných pod CIIRC. 

 

Projekty OP VVV v realizační fázi 

Projektová kancelář současně zajišťuje administraci následujících projektů OP VVV: 

Název projektu Umělá inteligence a uvažování (AI&Reasoning) 
Výzva OP VVV 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000466 
EZOP 60461 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Výzkumný tým je plně obsazen. Monitorovací indikátory jsou naplňovány dle 
harmonogramu. Pořizování klíčového přístrojového vybavení probíhá dle závazných milníků 
projektu. Finanční milníky jsou naplňovány dle harmonogramu. Ke konci roku 2018 
předpoklad bezproblémového plnění všech závazků. V pozdější fázi realizace projektu se 
předpokládá navýšení úvazků na pozicích seniorních výzkumníků, aby došlo k naplnění 
plánované kumulované výzkumné kapacity. 

Předání agendy 

– Příprava pravidelných zpráv o realizaci a žádostí o platbu dle harmonogramu 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. závazných pokynů ŘO; 
– průběžné plnění všech závazných výstupů a výsledků projektu dle projektové 
dokumentace. 

Název projektu Inteligentní strojové vnímání (IMPACT) 
Výzva OP VVV 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000468 
EZOP 60547 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Výzkumný tým je téměř plně obsazen: zbývá zaměstnat 3 zahraniční výzkumníky (celkem 
0,6 FTE). Monitorovací indikátory jsou naplňovány dle harmonogramu. Pořizování klíčového 
přístrojového vybavení probíhá dle závazných milníků projektu. Finanční milníky jsou 
naplňovány dle harmonogramu. Možné riziko nesplnění milníku „Konsolidace výzkumného 
týmu“ z důvodu zpoždění nástupu zahraničních výzkumníků z partnerské organizace INRIA 
(problém s místem místa výkonu práce). Je nutné realizovat výběrové řízení na novou 
poradenskou personální agenturu, která zajistí vhodné řešení pro zaměstnání výzkumných 
pracovníků s místem výkonu práce mimo ČR. V pozdější fázi realizace projektu se 
předpokládá navýšení úvazků na pozicích seniorních výzkumníků, aby došlo k naplnění 
plánované kumulované výzkumné kapacity. Ostatní závazky předpokládáme plnit bez 



 

Page 7/11 

 

Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics 
CTU in Prague 
Jugoslávských partyzánů 1580/3 
160 00 Prague 6 
Czech Republic 
 
HTTP://WWW.CIIRC.CVUT.CZ 
 

problémů. 

Předání agendy 

– Příprava a realizace výběrového řízení na poskytovatele služeb spojených se 
zaměstnáváním zahraničních výzkumných pracovníků; 
– příprava pravidelných zpráv o realizaci a žádostí o platbu dle harmonogramu 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. závazných pokynů ŘO; 
– průběžné plnění všech závazných výstupů a výsledků projektu dle projektové 
dokumentace. 

Název projektu Robotika pro Průmysl 4.0 (R4I) 
Výzva OP VVV 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000470 
EZOP 60538 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Výzkumný tým bude plně obsazen k 1. 10. 2018, tj. v termínu 4Q 2018. Monitorovací 
indikátory jsou naplňovány dle harmonogramu. Pořizování klíčového přístrojového 
vybavení probíhá dle závazných milníků projektu. Finanční milníky jsou naplňovány dle 
harmonogramu. V pozdější fázi realizace projektu se předpokládá navýšení úvazků na 
pozicích seniorních výzkumníků, aby došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné 
kapacity. Ostatní závazky předpokládáme plnit bez problémů. 

Předání agendy 

– Příprava pravidelných zpráv o realizaci a žádostí o platbu dle harmonogramu 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. závazných pokynů ŘO; 
– průběžné plnění všech závazných výstupů a výsledků projektu dle projektové 
dokumentace; 
– ve dnech 28. 8. 2018 – 7. 9. 2018 proběhne audit Auditního orgánu Ministerstva financí; 
veškeré podklady vyžádané auditorem před zahájením auditu byly připraveny v řádném 
termínu. 

Název projektu Klastr 4.0 
Výzva OP VVV 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008432 
EZOP 63524 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Realizace projektu byla zahájena v plánovaném termínu 1. 7. 2018. Nutné vypořádání všech 
požadavků ŘO před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzkumný tým je již téměř 
plně obsazen. Pořizování vybavení probíhá dle harmonogramu. Finanční milníky zatím 
nebyly stanoveny (budou součástí Rozhodnutí). 

Předání agendy 

– Vypořádání požadavků ŘO před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně 
aktualizace finančního plánu, termín do 21. 9. 2018; 
– negociace a podpis partnerské smlouvy; 
– 31. 8. 2018 plánován úvodní kick-off meeting realizačního týmu; 
– příprava pravidelných zpráv o realizaci a žádostí o platbu dle harmonogramu v rozhodnutí 
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o poskytnutí dotace, příp. závazných pokynů ŘO; 
– průběžné plnění všech závazných výstupů a výsledků projektu dle projektové 
dokumentace. 

Název projektu Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta 
Výzva OP VVV 02_16_019 Excelentní výzkum 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766 
EZOP 63682 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Jedná se o projekt koordinovaný ÚTEF ČVUT, CIIRC se podílí na jeho realizaci jako 
spolupracující součást. V plnění mezd doháníme zpoždění z odloženého startu. Čerpání 
výdajů – po prvotních diskusích o konkrétním vědeckém zaměření nyní probíhají nákupy 
potřebného vybavení a materiálu. 

Předání agendy 

– Podána první ŽOP, bude třeba doplnit zbývající dokumenty a reagovat na žádost 
o doplnění; 
– úvazek administrátora 0,1 je volný, je možno obsadit; 
– nepřímé výdaje – je třeba dořešit vykazování nákladů za budovu; 
– příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů 
koordinující součásti; 
– průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu. 

Název projektu Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT 
Výzva OP VVV 02_16_027 Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků 
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465 

EZOP 
Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu 
projektu v EZOP. 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT, CIIRC se podílí na jeho realizaci jako 
spolupracující součást. V zahájení mobilit dochází ke zpoždění, protože plánovaní uchazeči 
odmítli účast z rodinných důvodů či dali přednost jiné nabídce. RČVUT je o riziku nesplnění 
milníku informován; dle pokynů RČVUT bude v případě potřeby podána příslušná žádost o 
změnu. V současné době probíhá příprava a zveřejnění VŘ na obsazení výzkumných pozic 
pro plánované mobility. 

Předání agendy 

– Zveřejnění VŘ na obsazení pozic pro všechny plánované mobility; 
– ve spolupráci a dle pokynů RČVUT případně příprava a podání žádosti o změnu milníku 
z důvodu zpoždění v zahájení mobilit; 
– příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů RČVUT; 
– průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu. 

Název projektu VRR44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze 
Výzva OP VVV 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ 
Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539 
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EZOP 
Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu 
projektu v EZOP. 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT, CIIRC se podílí na jeho realizaci jako 
spolupracující součást. Významným rizikem je zpoždění v nákupu vybavení a nesplnění 
finančního milníku, a to z důvodu chybného zadání rozpočtu CIIRC ze strany RČVUT, resp. 
externí firmy zajišťující administraci projektové žádosti, a následné zdlouhavé a neefektivně 
koordinované administrace podání žádosti o změnu projektu. Rozpočet v projektové 
žádosti obsahoval chybně zařazené položky, čímž omezoval zahájení výběrových řízení na 
dodávky vybavení pro CIIRC a znemožňoval splnění finančního milníku za CIIRC. O existenci 
a dopadu rizika bylo obratem informováno projektové oddělení RČVUT. Žádost o změnu 
rozpočtu byla podána až 27. 7. 2018 a schválena v srpnu. Nyní probíhá příprava a 
zveřejnění VŘ na dodávky vybavení. 

Předání agendy 

– Zveřejnění VŘ na dodávky vybavení; 
– ve spolupráci a dle pokynů RČVUT případně příprava a podání žádosti o změnu finančního 
milníku z důvodu chybného zadání rozpočtu; 
– příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů RČVUT; 
– průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu. 

Název projektu Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně 
Výzva OP VVV 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16-018/0002363 

EZOP 
Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu projektu 
v EZOP. 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT, CIIRC se podílí na jeho realizaci jako 
spolupracující součást. Jedná se zejména o mzdové náklady, které se čerpají většinou 
v maximální výši. Při zahájení realizace projektu došlo ke zpoždění v nástupu některých 
výzkumných pracovníků. Předpokládá se navýšení úvazku v průběhu realizace projektu, aby 
došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné kapacity. 

Předání agendy 

– Příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů 
koordinující součásti; 
– průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu dle dohody o spolupráci 
na řešení projektu. 

Název projektu Modernizace a adaptace laboratoří pro oblast asistivních technologií 

Výzva 
OP VVV 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či 
modernizace 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002561 

EZOP 
Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu projektu 
v EZOP. 
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Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT, CIIRC se podílí na realizaci jako spolupracující 
součást. Jedná se zejména o mzdové náklady, které se čerpají většinou v maximální výši. Při 
zahájení realizace projektu došlo ke zpoždění v nástupu některých výzkumných pracovníků. 
Předpokládá se navýšení úvazku v průběhu realizace projektu, aby došlo k naplnění 
plánované kumulované výzkumné kapacity. 

Předání agendy 

– Příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů 
koordinující součásti; 
– průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu dle dohody o spolupráci 
na řešení projektu. 

Název projektu Asistivní technologie pro udržitelný rozvoj a aktivní život seniorů a handicapovaných osob 
Výzva OP VVV 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002360 

EZOP 
Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu projektu 
v EZOP. 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT, CIIRC se podílí na realizaci jako spolupracující 
součást. Jedná se zejména o mzdové náklady, které se čerpají většinou v maximální výši. Při 
zahájení realizace projektu došlo ke zpoždění v nástupu některých výzkumných pracovníků. 
Předpokládá se navýšení úvazku v průběhu realizace projektu, aby došlo k naplnění 
plánované kumulované výzkumné kapacity. 

Předání agendy 

– Příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů 
koordinující součásti; 
– průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu dle dohody o spolupráci 
na řešení projektu. 

Název projektu Institucionální podpora ČVUT v Praze 
Výzva OP VVV 02_16_015 ESF pro vysoké školy 
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382 

EZOP 
Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu 
projektu v EZOP. 

Stav realizace 
k 31. 8. 2018 

Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT, CIIRC se podílí na realizaci jako 
spolupracující součást. Jedná se zejména o mzdové náklady, které se čerpají většinou 
v maximální výši. Při zahájení realizace projektu došlo ke zpoždění v nástupu některých 
výzkumných pracovníků. Předpokládá se navýšení úvazku v průběhu realizace projektu, aby 
došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné kapacity. 

Předání agendy 
– Zahájení VŘ na dosud neobsazené výzkumné pozice; 
– příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů RČVUT; 
– průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu. 
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Předal: 
V Praze dne 31. 8. 2018 
 
 
 

Převzal: 
V Praze dne 31. 8. 2018 
 
 
 
 

PhDr. Mgr. Vít Dočkal, Ph.D. 
vedoucí projektové kanceláře CIIRC 

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. 
ředitel CIIRC 

 


