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Core Facility (CF) – sdílené laboratoře

• Logicky uspořádané jednotky (TECHNOLOGICAL UNIT) vybavené nejmodernějšími 

PŘÍSTROJI a/nebo EXPERTÍZOU dostupnou výzkumníkům z celé řady vědních oborů.

• Cílem je poskytovat INFRASTRUKTURU umožňující efektivně realizovat vědecké 

projekty bez nutnosti nákupu vlastních PŘÍSTROJŮ. 

• Klíčová podpora od EXPERTŮ sdílených laboratoří, kteří pomohou s designem 

experimentu. 

• CEITEC Core Facility jsou na základě principu OPEN ACCES dostupné tuzemským i 

zahraničním uživatelům

• 2 základní typy laboratoří:

CEITEC at Masaryk University 5

Přístup k 
přístrojům

Kompletní 
služba



Core Facility – Sdílené laboratoře
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Hlavní milníky implementace
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• Koncept uveden již ve Start-up projektu CEITEC

• Inspirace u předních západoevropských institucí (EMBL, Max Planc, 
CRG, etc.)

• Zkušenosti s open access v rámci FP7 a H2020

• Zapojení do evropských sítí – ESFRI roadmap

• 2014 vytvořena pozice Core Facility manager

• 2014 úspěch v evaluaci v rámci Czech roadmap

• 2015 vydán dokument Common rules for Core Facilities

• 2016 zpoplatnění služeb pro všechny kategorie uživatelů vč. 
Interních – cost matrix

• 2016 vytvoření metodiky pro interní evaluaci

• 2020 vydání Data Policy



CEITEC Sdílené laboratoře

• Hlavní principy fungování:

• Každá laboratoř má svého vedoucího

• Jedná se o samostatné jednotky v rámci organizační struktury CEITEC s vlastním 
rozpočtem

• Technologicky, metodologicky a finančně nákladné jednotky

• Jednotná metodika stanovení cen – COST MATRIX

• Společný rezervační systém

• Všechny sdílené laboratoře jsou otevřené k využití interními i externími uživateli 

z akademické sféry i komerčního sektoru

• Na úrovni každé sdílené laboratoře je ustavena tzv. user committee

CEITEC at Masaryk University 8



Struktura financování sdílených laboratoří

• Celkový rozpočet všech 11ti CF v roce 2020: 88 mil. CZK

• Projektové financování pokrývá 81% nákladů
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74%

15%

6%

1% 4%

LRI support

fees for usage

national grants

international grants
(H2020)

institutional support

• Struktura financování provozu 2020:
• 74% projekty účelové podpory financování výzkumných 

infrastruktur (LRI) 
• 6% další národní granty (OP VVV, TAČR)
• 1% mezinárodní granty (H2020 – Transnational access) –

nižší čerpání kvůli COVID-19
• 4% institucionální podpora – primárně pro CF, které zatím 

nejsou financovány z LRI (BioIT, Plants)
• 15% příjmy z poskytování služeb



Zapojení sdílených laboratoří do Výzkumných infrastruktur
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Organizační struktura 

• Výkonný výbor - dohled nad provozem a budoucím 
rozvojem infrastruktury. Práva a povinnosti jsou uvedeny 
ve smlouvě o zřízení CIISB. Skládá se z osmi členů, z 
nichž šest má hlasovací právo. 

• Vědecká rada (SAB) poskytuje externí strategické 
poradenství v oblasti vědeckého a technologického 
směřování a podněcuje vědecké projekty a iniciativy 
mezi partnery. 

• Evaluační panel provádí peer review žádostí 
externích uživatelů 

• Sekretariát zajišťuje administrativní podporu a PR. 

Executive Committee Members

prof. RNDr. Vladimír 

Sklenář, DrSc. 

CEITEC MU -

Chair

prof. RNDr. Michaela 

Wimmerová, Ph.D. 

CEITEC MU

doc. Mgr. Pavel Plevka, 

Ph.D.

CEITEC MU

doc. Mgr. Richard Štefl, 

Ph.D. 

CEITEC MU

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D BIOCEV IBT –

Deputy chair

Ing. Bohdan Schneider, 

DrSc.

BIOCEV IBT

RNDr. Petr Novák, Ph.D BIOCEV Inst. 

Microbiology 

doc. Mgr. Ivana Kutá-

Smatanová, PhD. 

UNSB CVGZ 

ASCR, v. v. i.;

University of 

Southern Bohemia

Scientific Advisory Board 

Members

Kristina Djinovic-

Carugo

Max F. Perutz 

Laboratories in 

Vienna

Tomáš Obšil Charles University 

in Prague

Jürgen Plitzko Max Planck Institute 

of Biochemistry 

Martinsried

Michael Sattler Technical University 

of Munich

Andrea Sinz Martin Luther 

University Halle-

Wittenberg

Evaluační panel

Složen primárně ze členů České strukturně-

biologické společnosti a zahraničních 

expertů



Access rules CIISB – schéma 

Launch of the call

www.ciisb.org 

Accepting applications
• Online form through web CIISB: 

https://stigmator.ceitec.muni.cz/project_form/

Internal users
(submit an application annually, 

not for each measurement)

External users

Technical

Feasibility
(CF Head)

Peer review
(External

reviewer) 

Agreement
(CF Head + User)

Acknowledgement: "CIISB, Instruct-CZ Centre of Instruct-ERIC EU 

consortium, funded by MEYS CR infrastructure project LM2018127, is gratefully 

acknowledged for the financial support of the measurements at the CF [name 

of the CF].”

https://stigmator.ceitec.muni.cz/project_form/


• Textace acknowledgment zveřejněna: 
• na webu RI a v textu open access výzvy
• na individuálních webech laboratoří

• Uživatel dostává informaci o nutnosti jej uvést:
• při prvotním kontaktu a projevení zájmu o měření
• v cenových nabídkách/interním vyúčtování
• během „user meetings“
• prostřednictvím online systému pro podávání žádostí – dokument všeobecných 

podmínek k akceptaci + reminder pro zasílání DOI

• Na CEITEC navíc vytvořen a pravidelně aktualizován dokument 
„Guidelines for acknowledgments to projects“ 

• Hlavní argument = financování RI v následujících letech a případné 
zvyšování cen pro uživatele

Acnowledgment
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Děkuji za pozornost.

tel: +420 549 498 039, +420 777 471 520 

e-mail: katerina.hoskova@ceitec.muni.cz

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/kateřina-
hošková-182b6871/

www.ceitec.eu

CEITEC

@CEITEC_Brno
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