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JEDNÁNÍ SNĚMU CIIRC 
 

JEDNÁNÍ č.: 22 DATUM A ČAS: 10. 4. 2015, 14:00 hodin MÍSTO KONÁNÍ: KN, C-111 
 
 

ÚČASTNÍCI: 

ČLENOVÉ SNĚMU: 
Z. Hanzálek (ZH)  
V. Hlaváč (VH) V. Kučera (VK)  
M. Šebek (MS)  
M. Valášek (MV) 

HOSTÉ: 
V. Mařík (VM)  
O. Velek (OV)  
J. Seguin (JS)  
L. Wagner 
 

PŘEDSEDAL: Z. Hanzálek 

ZAPSAL: J. Řešátková 

 
 
 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

 
POPIS: ZODPOVĚDNÁ OSOBA: 

 
1. Návrh změn programu jednání Z. Hanzálek schválit 

2. Zápis z minulého jednání a přehled úkolů O. Velek schválit 

3. Postup stavby budovy CIIRC V. Mařík informace 

4. Společná režie a finanční strategie O. Velek, Z. Hanzálek projednat 

5. Vyjasnění termínu “akademický zaměstnanec” O. Velek 
 

6. Nový web V. Hlaváč 
 

7. Informace o průběhu atestací V. Kučera informace 

8. Jednací řád Sněmu CIIRC V. Kučera informace 

9. Různé všichni 
 

10. Příští jednání Z. Hanzálek  
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1. Návrh změn programu jednání (Z. Hanzálek) 
Odsouhlaseno. 
 

2. Zápis z minulého jednání a přehled úkolů (O. Velek) 
Odsouhlaseno. 
 

3. Postup stavby budovy CIIRC (V. Mařík) 
Stavba nabrala mírné zpoždění, od 9. 4. začala pracovat vrtací souprava na hloubení pilotů pro objekt A. Pracujeme 
na budoucím možném financování z operačních programů. 
V rámci OP VVV připravuje CIIRC dva samostatné programy: 
CYBER-HUB (asi 800 mil.) 
CYBER-CREW (150-200 mil.) koordinovaný s CEITEC 
V. Mařík požádal o návrhy na nákup HW a možnosti provázání týmů. Je šance také z OP VVV o zpětné 
refinancování naší současné spoluúčasti v projektu EDS. 
Čeká se na příkaz rektora ohledně řízení projektu. Pan rektor pověřil profesora Kučeru jednáním o převodu CAK. 
V CIIRC vznikne společné pracoviště s Fraunhoferovým institutem. Z. Hanzálek a V. Hlaváč informovali o nových 
grantech a V. Mařík o možnostech zahraniční spolupráce. 
Zmíněno, že místopředseda vlády P. Bělobrádek a rektor ČVUT P. Konvalinka slavnostně otevřeli eClub 
v prostorách komplexu BLOX v Dejvicích. 
V. Mařík požádal o vyjádření k návrhům na členy Vědecké rady CIIRC. Odsouhlaseno oslovení děkanů fakult, 
kolegů z univerzit i zástupců firem. 
Členové sněmu pošlou řediteli CIIRC návrhy na členy International Advisory Board. 
 

4. Společná režie a finanční strategie (O. Velek, Z. Hanzálek) 
CIIRC, jakožto elitní pracoviště, by měl zajištovat pro zaměstnance i nadstandartní prostředí a komfort. 
Otázkou je, jak moc chceme mít komplexní služby poskytované vědeckým zaměstnancům, které budou poskytovány 
ze společné režie. Prvotní zadání při vzniku CIIRC bylo, že příspěvek na režii v CIIRC by měl být nižší než 
v ostatních součástech, což implikuje „štíhlou“ administrativu. Možným kompromisem je zajišťování odborných a 
technických služeb v rámci administrativy placené ze společné režie a některé nadstavbové „sekretářské“ práce 
nechat na rozhodnutí jednotlivých oddělení nebo skupin. 
Je třeba nastavit samostatné finanční řízení na úrovni skupiny nebo oddělení. Je nezbytné slyšet názory mladých 
začínajících pracovníků CIIRC. Postup by měl být jednotný pro celý tým CIIRC. 
Je naplánována schůzka (O. Velek, V. Hlaváč, J. Smolík, T. Pajdla, Z. Hurák). 
 

5. Vyjasnění termínu “akademický zaměstnanec” (O. Velek) 
1. Je třeba odlišovat pojmy: “Akademický zaměstnanec” (definováno VŠ zákonem § 70) a “Kvalifikační 

stupeň akademických zaměstnanců CIIRC” (definováno vnitřní směrnicí CIIRC – Kariérní řád pro 
akademické pracovníky CIIRC). “Kvalifikační stupeň akademických zaměstnanců CIIRC” může získat 
pouze akademický zaměstnanec. 

2. Noví zaměstnanci CIIRC, stejně jako současní zaměstnanci CIIRC, kteří byli přijati na neakademické 
pozice v CIIRC, se mohou změnit na akademické zaměstnance pouze na základě výsledků výběrového 
řízení vypsaného na obsazení akademické pozice (nikoliv pouze atestací!). Toto je uvedeno přímo ve VŠ 
zákoně § 77 (1). 

3. Pokud zaměstnanec ČVUT v rámci jedné pracovní smlouvy (sdílený úvazek definovaný v Příkazu 
rektora č. 2/2015) vykonává svou práci na dvou součástech a v té původní je akademický zaměstnanec, 
pak je automaticky akademický zaměstnanec i v CIIRC a nepotřebuje podstoupit výběrové řízení a tedy 
ani atestaci. V dodatku pracovní smlouvy, kde se mění místo výkonu části jeho pracovního úvazku na 

součást CIIRC, bude výslovně uvedeno: “Zaměstnanec na [jméno_původní_součásti] zastává místo 

akademického pracovníka”. Případně zaměstnanec doloží jiným způsobem, že jeho současná pozice je 
akademická. 
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4. Pokud je akademický zaměstnanec převeden do CIIRC z jiné součásti (trojdohoda, tedy pokračování 

pracovního poměru) a nemění se jeho pracovní zařazení, zůstává akademickým zaměstnancem, aniž by 
musel absolvovat výběrové řízení a atestaci. V dodatku pracovní smlouvy, kde se mění místo výkonu 
jeho pracovního úvazku na součást CIIRC, bude výslovně uvedeno: “Zaměstnanec na 

[jméno_původní_součásti] zastával místo akademického pracovníka”. Případně zaměstnanec doloží 

jiným způsobem, že jeho současná pozice byla akademická. 
5. Pokud je akademický zaměstnanec převeden do CIIRC z jiné součásti (nový pracovní poměr přímo 

navazující na ten předešlý) a nemění se jeho pracovní zařazení, tedy jedná se o jím již zastávané místo, 
může ředitel CIIRC rozhodnout o upuštění od výběrového řízení podle § 77 (1) VŠ zákona. 

6. Zaměstnanci CIIRC podle bodu 3, 4 a 5 jsou akademičtí zaměstnanci, ale není jim automaticky udělen 
žádný kvalifikační stupeň akademických zaměstnanců CIIRC. 

7. Všichni zaměstnanci CIIRC (podle bodu 1 až 5) mohou získat “Kvalifikační stupeň akademických 
zaměstnanců CIIRC” pouze ve výběrovém řízen na obsazení akademické pozice. Neakademičtí 
zaměstnanci (podle bodu 1) se tak současně stanou akademickými pracovníky. 

8. Další postup na vyšší “Kvalifikační stupeň akademických zaměstnanců CIIRC” se řídí “Karierním řádem 
CIIRC”, tedy samostatnou atestací při přechodu mezi kvalifikačními stupni vědecký asistent CIIRC, 
výzkumník CIIRC a vedoucí výzkumník CIIRC. Při všech ostatních přechodech musí zaměstnanec opět 
podstoupit regulérní výběrové řízení. 

 

6. Nový web (V. Hlaváč) 
Na titulní stránce upravená hlavička, levý sloupec je vyhrazený pro menu, na vnějším webu bude umístěn 
organigram s odkazy na konkrétní stránky, které si budou jednotlivé pracovní skupiny samy spravovat – formát 
šablony bude pro všechny skupiny stejný. Na přípravě webu se bude podílet L. Vysloužilová. 
 

7. Informace o průběhu atestací (V. Kučera) 
Atestační komise obdržela 2 žádosti o atestaci. 
 

8. Jednací řád Sněmu CIIRC (V. Kučera) 
Jednací řád rady byl schválen s jednou výhradou k bodu 2, že se vědecká rada sejde minimálně jednou ročně. 
Sněm vzal na vědomí. 
 

9. Různé (všichni) 
- 
 

10. Příští jednání (Z. Hanzálek) 
22. 5. 2015, 14:00 hodin, BLOX, Evropská 11 
 


