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Zápis ze schůzky KVTD AS ČVUT konané dne 20. 
6. 2018  
k situaci na CIIRC po odvolání ředitele prof. V. Maříka 
 
Přítomní členové AS ČVUT (bez titulů, příjmení seřazena dle abecedy): Bittnar, Farník, Feit, 
Hlaváč, Hrdlička, Janoušek, Kybic, Matějovská, Olšák, Šrubař, Šulc. 
 
Hosté (bez titulů, příjmení seřazena dle abecedy): Boháček (kvestor), Hanzálek (předseda 
Sněmu CIIRC), Mařík, Navara (člen Sněmu CIIRC), Petráček (rektor), Vyhlídal (člen Sněmu 
CIIRC).  
 
Průběh schůzky 
 
Protože předseda KVTD nebyl přítomen, schůzku komise moderoval J. Janoušek. O svolání 
schůzky komise požádal rektor v pondělí 18. 6., zároveň byla schůzka komise diskutována 
v předsednictvu již nějaký čas, jako příprava k příslušnému bodu na zasedání AS ČVUT.  
Pozn. O zařazení bodu na zasedání AS ČVUT byla v předsednictvu většinová shoda již delší 
dobu. 
 
Na schůzce komise nejdříve v prvé části vystoupil rektor se svými informacemi, v druhé části 
vystoupil V. Mařík, třetí část byla věnována dotazům senátorů na hosty a jejich odpovědím. 
 
Vystoupení rektora 
 
Rektor ve svém vystoupení deklaroval svoji obecnou podporu ústavům. Připomněl, že navrhl 
rozšíření VR ČVUT ze 40 na 45 členů, o pšt řádných členů, kteří by byli navrženi ústavy.  
U V. Maříka vidí některé jeho neadekvátní reakce. I když film o vzniku CIIRC nebyl důvodem 
odvolání, objevily se v něm nekorektní informace o financování. Rektor zmínil výsledky 
auditorské zprávy, dle které je při čerpání půjčky ČVUT špatné použití prostředků 22 mil. Kč.  
Informoval o diskuzích s V. Maříkem, které se týkaly dokončení projektu CIIRC a dokončení 
dalších projektů. 
Rektor informoval o odvolání se prof. Maříka k odvolání. Výrok rektora k tomuto odvolání se 
k odvolání bude známo během několika dní.  
Rektor zmínil nepřípustnou situaci, kdy se ústav CIIRC může vyskytnout mimo ČVUT. Rektor 
informoval o schůzce u ministra s prof. Maříkem, kdy ze strany ministerstva bylo řečeno, že 
budova ČVUT-CIIRC nebude mimo ČVUT převedena ani náhodou. 
Rektor dále informoval, že V. Mařík trvá na formě své reinstalace do funkce, pro rektora je to 
nepřijatelné.  
Rektor informoval, že se snaží o komunikaci s dalšími subjekty, např. bude informovat 
německého velvyslance.  
Rektor informoval, že obdržel dopisy podporující V. Maříka, např. od premiéra Babiše, od 
primátorky města Krnáčové, dopis od prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Hanáka. 
V pátek odpoledne se má uskutečnit schůzka rektora s premiérem. 
Plánem rektora je vypsat na funkci ředitele CIIRC mezinárodní výběrové řízení. 
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Vystoupení prof. V. Maříka 
 
Prof. Mařík v úvodu svého vystoupení upřesnil, že nikdy nebyl příkazcem na čerpání úvěru 
ČVUT, J. Kosinovi pouze vypomáhala jedna ze zaměstnankyň CIIRC. Kvestor řekl, že 
příkazcem čerpání úvěru byl J. Kosina.  
Se špatným použitím 22 mil. Kč z půjčky ČVUT, kde se částečně čerpalo i na nábytek 
rektorátu, nemá prof. Mařík nic společného – čerpání proběhlo podle regulí ČVUT, MŠMT a 
banky a prof. Mařík nebyl příkazcem. Chybou a nyní problémem je, že se splátkou pro rok 
2018 předchozí p. kvestor nepočítal.  
V. Mařík nerozumí důvodům odvolání, které bylo navíc dle jeho názoru nedůstojné a nebylo 
s ním předem nijak konzultováno. V. Mařík zmínil, že existují externí zájemci o ústav CIIRC.  
V. Mařík připustil, že vystupuje někdy emočně, nicméně na obvykle v souvislosti 
s neakceptovatelnými požadavky. 
V. Mařík řekl, že na schůzce s ministrem nebylo řečeno, že by budova nemohl být převedena 
mimo ČVUT. (Rektor na to odpověděl, že to řekl náměstek Doleček.)  V. Mařík prohlásil, že 
převedení budovy není cestou, s níž by souhlasil, natož aby ji inicializoval. Jeho prioritou jsou 
zájmy ČVUT. 
V. Mařík řekl, že rektor článkem v HN porušil dohodu o klidu zbraní vzniklou u ministra, je 
třeba se dohodnout uvnitř ČVUT. (Rektor na to odpověděl, že se pouze recipročně vyjádřil 
v novinách, v reakci na předchozí vyjádření V. Maříka.) 
V. Mařík připustil oboustranné chyby v komunikaci, zejména prostřednictvím mailů. 
V. Mařík dále zmínil mnoho reakcí, zejména ze zahraničí, na podporu jeho osoby. Jako 
příklad uvedl email prof. Wahlstera premiérovi Babišovi. Řešitelé tří největších OP VVV 
projektů na CIIRC napsali dopis ministrovi a, že hrozí jejich odchod z CIIRC. Projektový tým na 
CIIRC podal výpověď. 
V. Mařík řekl, že by chtěl vyjasnit ve spolupráci s kvestorem hospodaření CIIRC, dát ho na 
stůl. To v předchozí době nebylo uděláno a je to zdrojem problémů. 
V. Mařík zmínil například, že přes středisko CIIRC proteklo 65 mil. Kč z fondů, z těch byly ale 
desítky milionů použity na stavbu, přesněji projekt EDS. 
V. Mařík řekl, že má zájem dokončit projekt ČVUT CIIRC do konce roku 2020, vychovat svého 
nástupce a funkci ředitele CIIRC mu předat a že požádal p. rektora, aby mu to bylo 
umožněno. 
Závěrem vyzval všechny, abychom vzali rozum do hrsti a udělali tlustou čáru, zkusili začít 
spolupracovat a odhodili všechny dosavadní přkážky či pomyslné bariéry. Další eskalace 
nikomu neprospěje. Jde především o ČVUT. 
 
Dotazy senátorů se týkaly zejména upřesňování informací, které předtím podali rektor a V. 
Mařík. P. Olšák se rektora a prof. Maříka zeptal na určitý druh kompromisu: rektor vypíše 
výběrové řízení a nechá v komisi pro výběrové řízení prof. Maříkovi jako zakladateli CIIRC 
významné slovo, aby bylo zaručeno zachování směřování CIIRC nastartované zakladatelem. 
V. Mařík na dotaz senátorů upřesnil, že v případě, že by ve výsledku všech jednání nepůsobil 
ve funkci ředitele CIIRC, tak by zřejmě odešel z ČVUT. 
V. Mařík řekl, že poskytne předsedovi AS ČVUT emaily, které má a byly na jeho podporu. 
Předseda AS ČVUT J. Janoušek deklaroval, že tyto emaily vytiskne a poskytne je k prohlédnutí 
členům AS ČVUT (nebude je tedy šířit v digitální formě, aby se dále nešířily, např. mimo 
ČVUT). 
 
Zapsal: J. Janoušek 
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