
 

Memorandum o spolupráci při organizačních změnách 

CIIRC ČVUT pro rozvoj Výzkumného a inovačního 

centra pokročilé průmyslové výroby (RICAIP) 

 

Mezi: 

 

Rektorem Českého vysoké učení technického v Praze 

Zikova 1903/4 

166 36 Praha 6 

doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc. 

(dále „rektor“) 
 

a 

 

Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky 

České vysoké učení technické v Praze  

Jugoslávských partyzánů 1580/3 

 160 00 Praha 6 

Zastoupeným pověřeným ředitelem prof. Ing. Vladimírem Kučerou, DrSc., dr. h. c. 
(dále „CIIRC“) 

 
 
 



1. Preambule 

1.1 CIIRC ČVUT koordinuje a rozvíjí strategický projekt RICAIP podávaný do výzvy H2020 
WIDESPREAD-01-2018-2019, Teaming Phase 2. Rektor vyjadřuje RICAIP plnou podporu. 

1.2 S ohledem na účel projektu RICAIP – otevřené platformy pokládající základy nové evropské 
nezávislé výzkumné infrastruktury typu ERIC v oblasti pokročilé průmyslové výroby (EU 
Testbed Core), rektor i CIIRC společně podporují organizační změny CIIRC ČVUT vedoucí 
k naplnění projektu RICAIP. 

2. Předmět Memoranda 

2.1 V souladu s vnitřními předpisy ČVUT navrhne rektor společně s CIIRC následující 
organizační změny CIIRC ČVUT: 

 

a) Zřízení RICAIP jako nového úseku CIIRC. Bude se jednat o novou jednotku s cílem budoucí 
transformace směrem k evropské výzkumné infrastruktuře typu ERIC (nejpozději v roce 2035). 
Při vědomí, že založení evropské výzkumné infrastruktury přesahuje výlučné kompetence 
ČVUT, vedení ČVUT i CIIRC budou ve spolupráci s partnery RICAIP, reprezentanty státu a 
Evropské unie hledat vhodný způsob provedení tohoto cíle. 
 

b) Zřízení Dozorčí rady CIIRC. Dozorčí rada CIIRC dbá na zachování účelu, pro který byl 
CIIRC ČVUT zřízen, na uplatnění veřejného zájmu v jeho činnosti, plnění účelu realizovaných 
projektů, zejm. RICAIP a na řádné hospodaření s jeho majetkem. Dozorčí rada CIIRC ČVUT 
bude mít 7 členů, které jmenuje rektor ČVUT v následujícím zastoupení: 1 zástupce navržený 
Správní radou ČVUT, 4 zástupci partnerů RICAIP (1 navržený CIIRC ČVUT, 1 navržený 
DFKI, 1 navržený ZeMA a 1 navržený CEITEC VUT v Brně), 1 zástupce veřejné správy 
navržený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a 1 zástupce aplikační sféry navržený 
agenturou CzechInvest. Dozorčí rada dohlíží též nad transformačním procesem úseku RICAIP 
směrem k ERIC.  
 

c) Pro posílení zájmů projektu RICAIP mohou být členy Sněmu CIIRC i zástupci strategických 
partnerů RICAIP, pokud zároveň splňují kvalifikačního podmínky. 
 

d) Ředitele CIIRC ČVUT jmenuje rektor na návrh Dozorčí rady CIIRC předložený na základě 
výběrového řízení vyhlášeného rektorem. Pokud rektor nepřijme tento návrh na jmenování 
ředitele, své rozhodnutí řádně odůvodní. Ředitele CIIRC odvolává rektor na návrh Sněmu 
CIIRC nebo na návrh Dozorčí rady CIIRC nebo z vlastního rozhodnutí se souhlasem Dozorčí 
rady CIIRC.  
 

e) Vedoucího úseku RICAIP (nebo též ředitele RICAIP) jmenuje ředitel CIIRC ČVUT na návrh 
Dozorčí rady CIIRC předložený na základě výběrového řízení. Pokud ředitel CIIRC ČVUT 
nepřijme tento návrh na jmenování, své rozhodnutí řádně odůvodní. Vedoucího úseku RICAIP 
odvolává ředitel CIIRC ČVUT na návrh Dozorčí rady CIIRC nebo z vlastního rozhodnutí se 
souhlasem Dozorčí rady CIIRC. Vedoucí úseku RICAIP má ve vztahu ke svému úseku 
kompetence odpovídající kompetencím ředitele CIIRC ČVUT (zejm. personální, finanční, 
strategické a vědecké řízení). 
 
f) Vedoucí pozice úseku RICAIP (ředitel RICAIP) je neslučitelná s funkcí ředitele CIIRC 
ČVUT.  

 
2.2 Rektor ukládá prof. Ing. Vladimírovi Kučerovi, DrSc., dr. h. c., aby v souladu s tímto 
Memorandem připravil do 31. 8. 2018 návrh změny Statutu a Organizačního řádu CIIRC. 
 
 
 
 
 
 



 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Memorandum je účinné podpisem všech účastníků a je uzavřeno na dobu neurčitou.  

V Praze dne xx. xx. 2018 
 
 

……………..……………………. 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

 

 
 

……………………………………… 
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. 
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