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V Praze dne 7. 8. 2018 
čj. 113/18/3700/miho 

píši Vám v roli dočasně zastupujícího ředitele CIIRC ČVUT. V této roli jsem v době dovolené 
prof. Vladimíra Kučery, ředitele CIIRC ČVUT (dočasně pověřeného řízením). 

Oznamuji Vám, že CIIRC ČVUT se Vašimi řídicími zásahy dostal do složité situace, 
za kterou ředitel CIIRC ČVUT nemůže nést odpovědnost. 

Nejprve jste 4. 6. 2018 odvolal z funkce ředitele CIIRC prof. Vladimíra Maříka. 
Potom jste různými způsoby sděloval Vaše názory zaměstnancům a spolupracovníkům 
CIIRC. Výsledkem je značná nestabilita CIIRC ČVUT, především nejistota zaměstnanců 
CIIRC ČVUT i jeho vedoucích pracovníků. Upozorňuji také na obecný nesouhlas a 
rozčarování uvnitř CIIRC ČVUT s Vašimi řídicími kroky. 

Vaše řídicí kroky jsou v rozporu se záměry projektu ČVUT CIIRC, které česká 
republika prostřednictvím MŠMT podpořila větší částkou než jedna miliarda Kč. Tento 
projekt ČVUT CIIRC běží do roku 2020. Projekt v dalších deseti letech musí splňovat 
požadavky na udržitelnost. 

Pro úspěch projektu ČVUT CIIRC je podstatný kromě jeho zodpovědného řešitele 
prof. Vladimíra Maříka také projektový tým vedený PhDr. Mgr. Vítem Dočkalem, Ph.D. 
Tento tým po Vašich zásazích do CIIRC ČVUT dal výpověď. Pokud Vy na situaci 
nezareagujete vstřícně a pro členy projektového týmu přípustně, potom tento tým ke 
konci srpna 2018 přestane na ČVUT pracovat. Upozorňuji Vás, že když tento tým z ČVUT 
odejde, bude téměř nemožné projekt ČVUT CIIRC řádně realizovat a vůči MŠMT vykazovat. 
Ohroženy budou také tři velké běžící projekty OP VW výzvy Excelentní výzvy vedené prof. 
Robertem Babuškou, Dr. Josefem Šivicem a Dr. Josefem Urbanem. Považuji za 
nerealistické Vaše dřívější prohlášení, že s pomocí kancléřky ČVUT sestavíte nový 
projektový tým, který situaci vyřeší. Je velmi pravděpodobné, že v této situaci pro zmíněné 
velké projekty nebude možné zajistit veškeré poskytovatelem požadované administrativní 
kroky. Lze očekávat, že toto povede k sankcím ze strany MŠMT, možná vrácení již státem 
investovaných prostředků. Zde mluvím o částce v řádu stamiliónů Kč, dosti 
pravděpodobně přesahující miliardu Kč. Do odchodu projektového týmu, pokud Vy svým 
rozhodnutím situaci nenarovnáte, zbývá již jen několik pracovních dní. 

Pro CIIRC ČVUT a v důsledku pro celé ČVUT jsou také potenciálně velmi 
nebezpečné Vaše řídicí kroky, které jste učinil vůči běžícímu EU projektu RICAIP (Research 
and lnnovation Centre on Advanced lndustrial Production, Projekt 763559 financovaný 
Evropskou komisí). V návrhu druhé fáze projektu RICAIP jste udělal zásahy, s nimiž 
nesouhlasí zahraniční partneři ani řešitel projektu. Je reálné nebezpečí, že zahraniční 
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