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Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze, Českého institutu 

informatiky, robotiky a kybernetiky byl schválen Akademickým senátem 

Českého vysokého učení technického v Praze dne 22. 5. 2013. 

Prof. Ing Petr Konvalinka, CSc. 

předseda Akademického senátu ČVUT 

I. změny byly schváleny Akademickým senátem Českého vysokého učení 

technického dne 22. února 2017 a nabývají účinnosti dnem 1. března 2017. 

      doc. Ing Jan Janoušek, Ph.D. 

předseda Akademického senátu ČVUT 

 

 

Statut 

Českého vysokého učení technického v Praze  

- Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky 

 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky vytváří na Českém vysokém učení 

technickém v Praze moderní prostředí pro integraci a internacionalizaci výchovy 

doktorandů a vědeckého výzkumu a pro přenos výsledků výzkumu do praxe. Systematicky 

podporuje zapojení špičkových odborníků a profesorů ze zahraničí. S tímto záměrem 

sleduje posilování kvality výzkumu a mezinárodních vazeb. Buduje společné 

vědeckovýzkumné týmy a výzkumné laboratoře s předními špičkovými univerzitami 

a laboratořemi ve světě. Vytváří vhodné podmínky pro synergické efektivní využívání 

státních prostředků a prostředků ze strukturálních fondů a dalších zdrojů a tím systémově 

podporuje udržitelnost výzkumných center mimo Prahu. 

 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1 .  Úplný název ústavu je České vysoké učení technické v Praze – Český institut 

informatiky, robotiky a kybernetiky, v anglickém jazyce Czech Technical University in 

Prague – Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics. 

2 .  Zkrácený název je Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, 

v anglickém jazyce Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics of CTU. 

3 .  Jednotná zkratka pro oba jazyky je CIIRC. 
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4 .  CIIRC je vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze dle § 34 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen zákon). 

5 .  Sídlo CIIRC je Praha 6, Jugoslávských partyzánů 3. 

6 .  CIIRC byl zřízen k 1. červenci 2013 rozhodnutím Akademického senátu Českého 

vysokého učení technického v Praze (dále jen AS ČVUT) dne 24. dubna 2013, a to na 

návrh rektora Českého vysokého učení technického v Praze (dále ČVUT). 

7 .  CIIRC není právnickou osobou. Ve věcech stanovených vnitřními předpisy ČVUT je 

ředitel CIIRC oprávněn jednat samostatně jménem ČVUT. 

8. Hlavním jednacím jazykem v oblasti vědy, výzkumu a řízení uvnitř CIIRC je anglický 

jazyk. V ostatních oblastech jsou český a anglický jazyk rovnoprávnými jazyky. 

 

Článek 2 
Poslání CIIRC, dlouhodobý záměr 
 

1. CIIRC vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační činnost a podílí se na 

přípravě a uskutečňování akreditovaných studijních programů ČVUT ve spolupráci 

s fakultami a dalšími součástmi ČVUT. Podílí se na výzkumu souvisejících oborů, 

pořádá kongresy a konference.  

2. CIIRC rozvíjí vědecké disciplíny v oblasti informatiky, robotiky a kybernetiky 

v širokém pojetí a s interdisciplinárním přesahem. 

3. CIIRC nabízí stáže a pracovní místa zahraničním pracovníkům v CIIRC. Obdobně 

podporuje pobyty pracovníků CIIRC v zahraničí, a to především vzájemnou výměnou 

diplomantů a doktorandů. O volných místech vědeckých pracovníků informuje 

mezinárodní odborné komunity. 

4. CIIRC v rámci svého zaměření spolupracuje s ostatními vysokými školami, 

vědeckými institucemi, výzkumnými ústavy, průmyslovými podniky a jinými 

organizacemi, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, a to v souladu se Statutem 

ČVUT. 

5. CIIRC úzce spolupracuje s fakultami a dalšími součástmi ČVUT, a to na základě 

vzájemné písemné dohody mezi příslušným děkanem či ředitelem a ředitelem 

CIIRC, schválené rektorem ČVUT. Spolupráce se týká nejen oblasti vědy, výzkumu a 

výuky, ale též vzájemných organizačních, technických a ekonomických vazeb, právě 

tak jako vzájemného poskytování služeb či otázek pracovně právních.  

6. CIIRC sleduje především tyto cíle:  

a. Integraci vědy a výzkumu v oblasti informatiky, robotiky a kybernetiky, a to 

v interakci s dalšími obory. 
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b. Tvorbu společných vědeckovýzkumných týmů a laboratoří s předními 

univerzitami a dalšími organizacemi. 

c. Tvorbu propojeného fyzického prostoru uvnitř ČVUT pro transfer poznatků do 

praxe. 

d. Tvorbu motivujícího prostředí pro podporu podnikatelských a inovačních 

aktivit.  

e. Tvorbu vhodného zázemí pro spolupráci s průmyslem, zejména s významnými 

firmami.  

f. Integraci a internacionalizaci vědy a výzkumu a výchovy doktorandů za účasti 

významných odborníků z tuzemska i ze zahraničí.  

g. Tvorbu národní znalostní sítě a aplikaci znalostního managementu v oblasti 

techniky, která povede k vybudování analytické a prognostické kapacity jako 

efektivní znalostní podpory pro rozhodování státních orgánů. 

7. Dlouhodobý záměr vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, vzdělávací a další 

tvůrčí činnosti CIIRC (dále jen „dlouhodobý záměr CIIRC“) je základním 

programovým dokumentem CIIRC. Dlouhodobý záměr je využíván zejména 

při návrzích případných organizačních změn, přípravě nových rozvojových, 

výzkumných a doktorských programů, při přípravě dohod s dalšími složkami 

ČVUT a vnějšími akademickými pracovišti. 

 

Článek 3 

Orgány CIIRC 

 

1. Sněm.  

2. Ředitel. 

3. Vědecká rada. 

4. Tajemník. 

5. Grémium ředitele. 

6. Mezinárodní sbor poradců ředitele.  
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Článek 4 

Členění CIIRC 

 

1. CIIRC se člení na: 

a. Jednotlivá pracoviště pro vědeckou, výzkumnou, výchovnou a jinou tvůrčí 

činnost. 

b. Jednotlivá oddělení administrativně-správního úseku. 

c. Jednotlivá oddělení projektové kanceláře. 

2. Náplň jednotlivých oddělení administrativně-správního úseku a projektové kanceláře 

stanovuje ředitel CIIRC. 

3.  Seznam jednotlivých pracovišť a oddělení dle odstavce 1 je součástí směrnice CIIRC 

Organizační uspořádání CIIRC. 

4. Změny organizačního uspořádání se řídí článkem 6 odst. 11c tohoto statutu. 

 

Článek 5 

Zaměstnanci CIIRC 

 

1. Zaměstnanci CIIRC se člení podle pracovní náplně na akademické pracovníky, 

neakademické pracovníky a technickoadministrativní nebo hospodářské pracovníky.  

2. Na akademické pracovníky se vztahuje Kariérní řád CIIRC, který je vnitřním předpisem 

CIIRC. 

 

Článek 6  

Sněm CIIRC 

 

1. Sněm CIIRC je vnitřní akademický orgán CIIRC. 

2. Členy Sněmu CIIRC jsou všechny Vědecké osobnosti CIIRC v souladu s Kariérním 

řádem CIIRC, kteří mají nadpoloviční pracovní úvazek v CIIRC. Pozice Vědecká 

osobnost CIIRC je podrobněji vymezena v Kariérním řádu CIIRC.  

3. Sněm CIIRC může udělit výjimku z podmínky nadpolovičního pracovního úvazku 

v CIIRC. 

4. Členství ve Sněmu CIIRC je neslučitelné s funkcí ředitele CIIRC a tajemníka CIIRC. 

5. V čele Sněmu CIIRC stojí předseda, kterého volí členové Sněmu CIIRC ze svého středu. 

6. Sněm mezi jeho zasedáními zastupuje Předsednictvo sněmu CIIRC, které volí členové 
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Sněmu CIIRC ze svého středu. 

7. Předsednictvo Sněmu CIIRC je výkonným orgánem Sněmu CIIRC. 

8. Rektor ČVUT a ředitel CIIRC nebo jimi pověření zástupci mají právo účastnit se 

zasedání Sněmu CIIRC. Mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. 

9. Sněm CIIRC zasedá zpravidla čtyřikrát v kalendářním roce. Zasedání svolává 

Předsednictvo Sněmu CIIRC. Sněm může být mimořádně svolán na návrh rektora 

ČVUT, jedné třetiny členů Sněmu CIIRC nebo ředitele CIIRC. 

10. Zasedání Sněmu je přístupné pro zaměstnance CIIRC podle článku 5 tohoto statutu, 

pokud se Sněm CIIRC k určitému bodu programu neusnese jinak. 

11. Sněm CIIRC, popřípadě Předsednictvo Sněmu CIIRC, na základě pověření Sněmem 

CIIRC: 

a. Schvaluje návrhy ředitele CIIRC na vnitřní předpisy CIIRC před tím, než je 

ředitel CIIRC postoupí rektorovi ČVUT, který rozhodne o jejich předložení AS 

ČVUT ke konečnému schválení. 

b. Schvaluje návrhy ředitele CIIRC na směrnice CIIRC před jejich vydáním 

ředitelem CIIRC. 

c. Schvaluje návrhy ředitele CIIRC na zřízení, splynutí, rozdělení nebo zrušení 

pracovišť CIIRC.  

d. Schvaluje dlouhodobý záměr vědeckovýzkumné nebo další tvůrčí činnosti 

CIIRC vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem ČVUT. 

e. Schvaluje interní rozpočet a zásady hospodaření CIIRC. 

f. Schvaluje výroční zprávy o hospodaření CIIRC a výroční zprávy o činnosti CIIRC. 

g. Projednává návrhy ředitele na členy Atestační komise CIIRC. 

h. Projednává návrhy ředitele CIIRC na členy Vědecké rady CIIRC. 

i. Projednává návrhy ředitele CIIRC na ustanovení vedoucích pracovníků CIIRC. 

j. Přináší řediteli CIIRC nebo rektorovi ČVUT podněty, zejména pro vyšší kvalitu 

řízení a činnosti CIIRC.  

12. Sněm CIIRC se řídí svým jednacím řádem, který je směrnicí CIIRC.  
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Článek 7 

Vědecká rada CIIRC 

 

1. Jmenování a působnost Vědecké rady CIIRC je upravena § 34 s odvoláním na §§ 29 

a 30 zákona. 

2. Členy Vědecké rady CIIRC rady jmenuje ředitel CIIRC po projednání ve Sněmu CIIRC a 

po schválení AS ČVUT, a to z řad pracovníků CIIRC a dalších významných odborníků. 

Nejméně jedna třetina členů Vědecké rady CIIRC nejsou členy akademické obce 

ČVUT.  

3. Funkční období Vědecké rady CIIRC je čtyřleté. 

4. Předsedou Vědecké rady CIIRC je ředitel CIIRC. 

5. Členství ve Vědecké radě CIIRC zaniká: 

a. Koncem funkčního období Vědecké rady dle odst. 3. 

b. Dnem doručení písemného prohlášení řediteli CIIRC, jímž se člen členství 

vzdává. 

c. Dnem, kdy návrh ředitele CIIRC na odvolání člena po předchozím projednání 

ve Sněmu CIIRC schválil AS ČVUT. 

d. Úmrtím člena. 

6. Vědecká rada CIIRC projednává dlouhodobý záměr CIIRC a vyjadřuje se k otázkám, 

které jí předložil ředitel CIIRC.  

7. Vědecká rada CIIRC se řídí svým jednacím řádem, který je vnitřním předpisem CIIRC. 

 

Článek 8 

Ředitel CIIRC 

 

1. Ředitele CIIRC jmenuje a odvolává rektor ČVUT na základě výběrového řízení 

konaného dle Řádu výběrového řízení ČVUT. 

2. Ředitel CIIRC je přímo podřízen rektorovi ČVUT a odpovídá rektorovi za řádný chod 

CIIRC.  

3. Ředitel CIIRC je oprávněn vstupovat do právních vztahů jménem ČVUT v rozsahu 

vymezeném Statutem ČVUT, příkazy rektora a vnitřními předpisy ČVUT.  

4. Ředitel CIIRC je oprávněn rozhodovat a jednat jménem ČVUT 

v pracovněprávních vztazích podle článku 30, odstavce 2 Statutu ČVUT.  
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5. Ředitel CIIRC předkládá rektorovi: 

a. Výroční zprávy po jejich schválení ve Sněmu CIIRC.  

b. Návrhy vnitřních předpisů ke schválení v souladu se Statutem ČVUT. Jejich 

výčet je uveden v článku 19 tohoto statutu. 

6. Ředitel CIIRC stanovuje působnost oddělení administrativně-správního úseku 

CIIRC. 

7. Ředitel CIIRC jmenuje tajemníka CIIRC podle článku 11 tohoto statutu a 

ustanovuje vedoucí jednotlivých pracovišť CIIRC a další vedoucí pracovníky 

podle článku 12 tohoto statutu. 

8. Ředitel jmenuje členy: 

a. Grémia ředitele CIIRC a Mezinárodního sboru poradců CIIRC. 

b. Vědecké Rady CIIRC dle článku 7 odst. 2 tohoto statutu. 

c. Atestační komise CIIRC dle článku 16 tohoto statutu. 

9. Ředitel CIIRC vydává směrnice CIIRC po jejich schválení Sněmem CIIRC.  

10. Ředitel předkládá interní rozpočet a zásady hospodaření CIIRC Sněmu CIIRC 

ke schválení. 

11. Další pravomoci ředitele CIIRC jsou stanoveny v článku 25, 30, 31 Statutu 

ČVUT, článku 22 Organizačního řádu ČVUT a příkazy rektora ČVUT. 

12. V rozsahu stanoveném ředitelem CIIRC jej zastupuje tajemník CIIRC nebo 

další pracovník CIIRC pověřený ředitelem CIIRC. 

 

Článek 9 

Grémium ředitele CIIRC 

 

1. Grémium ředitele CIIRC je poradním sborem ředitele CIIRC, který projednává 

technické, organizační a ekonomické otázky související s běžným provozem ústavu. 

2. Členy Grémia ředitele CIIRC jmenuje ředitel CIIRC z řad pracovníků CIIRC.  

3. Z titulu své funkce je tajemník CIIRC členem Grémia ředitele CIIRC. Člen Sněmu CIIRC 

pověřený Sněmem CIIRC nebo Předsednictvem sněmu CIIRC má právo se zúčastnit 

každého jednání Grémia ředitele CIIRC. 

4. Jednání Grémia CIIRC se mohou zúčastnit další osoby na základě rozhodnutí ředitele 

CIIRC. 
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Článek 10 

Mezinárodní sbor poradců CIIRC 

 

1. Mezinárodní sbor poradců CIIRC (anglicky International Advisory Board of CIIRC) je 

sborem z řad mezinárodně uznávaných odborníků. Jsou jmenováni ředitelem CIIRC. 

2. Mezinárodní sbor poradců CIIRC vydává svoje stanovisko ke směřování CIIRC podle 

článku 15 odst. 4 tohoto statutu. 

3. Mezinárodní sbor poradců CIIRC se řídí svým jednacím řádem, který je směrnicí CIIRC. 

 

Článek 11 

Tajemník CIIRC 

 

1. Tajemník je jmenován ředitelem CIIRC na základě výběrového řízení konaného dle 

Řádu výběrového řízení ČVUT. 

2. Tajemník vede administrativně-správní úsek, řídí hospodaření a vnitřní správu 

CIIRC. Vystupuje jménem CIIRC v oblastech vymezených ředitelem CIIRC. 

3. Tajemník zajišťuje hospodaření s prostředky CIIRC v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, interními předpisy ČVUT, příkazy rektora ČVUT a směrnicemi 

kvestora ČVUT, a to v souladu s pravidly pro tvorbu a správu rozpočtu CIIRC. 

4. Tajemník odpovídá řediteli za účelnost, efektivitu a hospodárnost chodu CIIRC.  

 

Článek 12 

Ustanovování vedoucích pracovišť a oddělení CIIRC 

 

1. Vedoucí pracovníci administrativně-správních a vědecko-výzkumných 

pracovišť dle článku 4 tohoto statutu jsou ustanovováni ředitelem CIIRC na 

základě výběrového řízení konaného dle Řádu výběrového řízení ČVUT, a to se 

zřetelem ke Kariérnímu řádu CIIRC.  

2. Ustanovování vedoucích pracovníků CIIRC projednává ředitel CIIRC se Sněmem 

CIIRC.  

 

Článek 13 
Rozpočet a hospodaření CIIRC 
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1. Pro svou potřebu vede CIIRC vnitřní střediskové hospodaření podle organizačního 

uspořádání CIIRC. 

2. Rozpočet CIIRC je schvalován AS ČVUT jako vyrovnaný, a to v rámci schvalování 

rozpočtu ČVUT, jehož je rozpočet CIIRC součástí. 

3. K financování CIIRC budou přispívat prostředky ze státní dotace přidělované 

normativním způsobem na základě odborného výkonu CIIRC (vědeckého 

a pedagogického) podle pravidel pro tvorbu rozpočtu ČVUT. 

4. CIIRC bude rovněž hospodařit s dalšími získanými grantovými prostředky na řešení 

vědecko-výzkumných projektů, dále pak s prostředky získanými ze smluvního 

výzkumu, z doplňkové činnosti, z darů, nadací a podobně. 

 

Článek 14 
 

Doplňková činnost CIIRC 
 

V souvislosti s plněním hlavních úkolů se CIIRC zabývá také doplňkovou činností podle 

§ 20 odstavce 2 zákona. Na základě koncesních listin a živnostenského oprávnění může 

vykonávat expertní činnost, organizovat vzdělávací akce, přednášky, semináře a vědecké 

konference a vyvíjet další podnikatelské aktivity vycházející z jeho základního poslání. 

 

Článek 15 
Výroční zprávy 

 
1. Ředitel CIIRC jednou ročně předkládá rektorovi ČVUT výroční zprávu o hospodaření 

CIIRC a výroční zprávu o činnosti CIIRC. 

2. Při hodnocení činnosti CIIRC vychází také z kvantifikovaných parametrů užívaných 

v rámci rozpočtových pravidel pro rozdělování příspěvku na vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost, a to podle pravidel hodnocení přijatých 

na ČVUT jako základ pro tvorbu finančního rozpočtu. 

3. Výroční zpráva o činnosti bude vystavena na veřejně dostupných webových 

stránkách CIIRC. 

4. Ředitel CIIRC na základě pokynu rektora provádí v intervalu tří až pěti let hodnocení 

kvality řízení CIIRC, uskutečňovaných programů vědecké, výzkumné, vývojové a 

další tvůrčí činnosti podle standardní evropské metodiky, tj. zpracováním detailní 

vlastní hodnotící zprávy a jejím následným posouzením Mezinárodním sborem 

poradců CIIRC. 
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Článek 16 

Atestační komise CIIRC 

1. Atestační komise posuzuje splnění podmínek pro dosažení kariérního stupně podle 

Kariérního řádu CIIRC. 

2. Atestační komise CIIRC je tříčlenná. 

3. Atestační komise CIIRC je jmenována ředitelem CIIRC z členů Sněmu CIIRC a jiných 

vědeckých osobností, a to po projednání návrhů jejích členů se Sněmem CIIRC. 

4. Atestační komise CIIRC se řídí směrnicí CIIRC o atestačním řízení a Kariérním řádem 

CIIRC. 

 

Článek 17 

Úřední deska CIIRC 

 

1. Úřední deska slouží pro zveřejňování informací týkajících se činnosti CIIRC v souladu 

s článkem 40, odstavci 1, 2 a 4 Statutu ČVUT. 

2. Článek 40, odstavec 3 Statutu ČVUT platí pro ústav přiměřeně. 

 

Článek 18 

Razítka CIIRC 

 

1. CIIRC používá kulaté razítko s malým státním znakem České republiky a textem 

„České vysoké učení technické v Praze a označením U5“. 

2. Používání kulatých razítek s textem podle odstavce 1 upravuje směrnice kvestora. 

 

Článek 19 

Vnitřní předpisy CIIRC 

 

Vnitřními předpisy CIIRC jsou: 

1. Statut CIIRC. 

2. Jednací řád Vědecké rady CIIRC. 

3. Kariérní řád CIIRC. 
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Článek 20 

Přechodná ustanovení 

 

1. Rektor ČVUT ke dni nabytí účinnosti Statutu CIIRC: 

a. Jmenuje zakládající členy Sněmu CIIRC z významných pracovníků ČVUT. Na 

jmenované pracovníky se vztahuje výjimka ze splnění podmínky pracovního 

úvazku podle článku 6 odst. 2 tohoto statutu, a to po dobu 9 měsíců od nabytí 

účinnosti jejich jmenování rektorem ČVUT. 

b.  Stanoví termín, dokdy budou vypracovány vnitřní předpisy CIIRC podle článku 

19 tohoto statutu. 

c.  Jmenuje osobu pověřenou řízením CIIRC do okamžiku jmenování ředitele 

CIIRC podle článku 8 odst. 1 tohoto statutu. 

2. Rektor vyhlásí výběrové řízení na pozici ředitele CIIRC, a to do 6 měsíců od zřízení 

CIIRC. 

3. Návrh členů Vědecké rady CIIRC bude předložen podle článku 7 odst. 2 tohoto statutu 

Akademickému senátu ČVUT nejpozději do 3 měsíců od jmenování ředitele CIIRC. 

 

 

 

 

 

 

 


