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Hlavac, Vaclav

From: Senat <senat-bounces@konference.cvut.cz> on behalf of Jan Janousek 
<Jan.Janousek@fit.cvut.cz>

Sent: 2 October, 2018 21:46
To: senat CVUT
Cc: Kucera, Vladimir; Hanzalek, Zdenek; Marik, Vladimir
Subject: [Senat CVUT] Informace pro AS ČVUT, Re:  (Další) info k situaci na CIIRC a 

souvisejícím tématům - 20. 9. 2018
Attachments: ATT00001.txt

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 
dovolte mi opět v dalším souhrnném emailu informovat celý senát o některých událostech posledních dní, 
které se týkají vývoje situace na CIIRC a souvisejících témat. V tomto přehledu neuvádím informace a 
poznámky, které do AS ČVUT zasílali k situaci na CIIRC mezitím další osoby. Zároveň připomínám, že do 
návrhu programu zítřejšího zasedání AS ČVUT byl zařazen bod týkající se aktuální situace na CIIRC. 
(Pozn. Pokud by v mých informacích níže něco chybělo, prosím o příslušnou připomínku a situaci ihned 
napravím.) (Uspořádání informací je dle časového sledu událostí.) 
 
 
1. Jak jsem Vás informoval v jednom z minulých informačních emailů, v předsednictvu AS ČVUT jsme 
vedli komunikaci s předsedou Sněmu CIIRC prof. Hanzálkem o iniciativě vyjasňování záležitosti týkající se 
CIIRC na půdě AS ČVUT, za účasti zástupců CIIRC. S panem předsedou jsem se setkal osobně 21. 9. 2018 
a v souladu s předchozími jednáními v předsednictvu jsme se domluvili, že jako první bychom jednali o 
ekonomických otázkách, za aktivní účasti kvestora ČVUT. Domluva spočívá také v tom, že jednat budeme 
vždy v příslušné komisi senátu s tím, že jednání bude řídit nezávislá osoba (v případě ekonomických 
záležitostí budeme jednat tedy formálně v HK). Konkrétní osoba pověřená řízením vyjasňovacích diskuzí 
zatím nebyla určena. (Na tuto osobu budu navrhovat dr. Šrubaře z FA, včera jsem od Jirky Šrubaře získal 
souhlas s jeho nominací na tuto roli). V procesním postupu u těchto vyjasňování se pokusíme od členů AS a 
zástupců CIIRC sesbírat konkrétní témata/otázky, ta zadat k vypracování kvestorovi a na základě 
podkladových materiálů by se následně uskutečnila vyjasňovací jednání. Výsledkem by měl být 
vypracovaný zápis, který bude podepsán zúčastěnnými osobami a k tomuto zápisu bude možné se v 
budoucnu odkazovat. 
Tato celá aktivita bude zřejmě mít tematické překryvy s dalšími jednání v AS ČVUT. Pokusíme se vše nějak 
efektivně organizovat. 
 
 
2. Od pana rektora jsem byl včera emailem informován, že prof. Mařík podal na ČVUT žalobu proti 
rozhodnutí rektora ČVUT o jeho odvolání. Žalobce byl dle svého názoru odvolán nezákonně, neboť v 
rozhodnutí rektora nejsou uvedeny žádné argumenty ani důvody, není tedy přezkoumatelné. Včerejší email 
od pana rektora zároveň obsahoval v příloze dopis s usnesením Městského soudu v Praze k této žalobě. 
Svým usnesením soud rozhodl, že žaloba se zamítá. Dopis s usnesením má pět stran a obsahuje také 
zdůvodnění rozhodnutí soudu. 
 
 
3. Jak jsem Vás již informoval, dnes dopoledne a odpoledne jsem telefonoval s ředitelkou Odboru Kabinetu 
předsedy vlády Mgr. Tünde Bartha. Paní ředitelka mě informovala o dopisu pana premiéra členům našeho 
senátu a žádosti o související setkání, viz dnešní příslušný email z kanceláře prředsedy vlády ČR člůenům 
AS ČVUT a dalším osobám. S paní ředitelkou jsme určili/potvrdili si termín setkání na tento čtvrtek od 8 
hod. Také jsem paní ředitelku požádal o to, aby mohli být na toto jednání senátu pozvání dále pan rektor a 
pověřený ředitel CIIRC prof. Kučera. S těmito mými žádostmi paní ředitelka vyslovila souhlas.  
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Dále jsem dostal od pana rektora email s informací, že by rád na jednání pozval také členy Kolegia rektora 
ČVUT, aby byla reprezentována a přímo informována zásadní část univerzity.  S paní ředitelkou jsme v této 
souvislosti následně mluvili v tom smyslu, že pozvané osoby nechává také na panu rektorovi. Zároveň jsme 
spolu ve shodě konstatovali, že setkání při více lidech nemusí být efektivní a že se setkání pokusíme 
efektivně zorganizovat. Připomínám, že jde o neveřejné setkání. 
Dle mé informace od paní ředitelky by se čtvrtečního setkání měli zúčastnit předseda vlády ČR Ing. Babiš, 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy dr. Plaga, místopředseda RVVI doc. Havlíček a člen RVVI a 
místopředseda SR ČVUT dr. Palíšek. Pan premiér by měl mít čas cca hodinu. 
 
 
přeji hezký zbytek večera, 
 
Jan Janoušek 
 
 
 

 
Jan Janoušek, předseda Akademického senátu ČVUT 
email: Jan.Janousek@fit.cvut.cz 
tel: 606 551 035 
www: http://users.fit.cvut.cz/~janousej/ 
  
   
 
 
On 20 Sep 2018, at 22:43, Jan Janousek <Jan.Janousek@fit.cvut.cz> wrote: 
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 
dovolte mi dalším ze série více emailů navázat na můj předchozí souhrnný informační email k vývoji situace 
na CIIRC a souvisejícím tématům, který jsem do senátu zasílal dne 14. 9. 2018. 
 
Za prvé ještě jednou děkuji všem za zaslané připomínky a poznámky.  
 
 
Níže uvádím pro informaci senátu dvě sdělení prof. Maříka, která jsem obdržel v reakci (a jako doplnění) na 
výše zmíněný email: 
 
 
1. Prof. Mařík mi poslal své následující doplňující vyjádření k poslednímu zasedání AS ČVUT 27. 6.: 
„Rektor na jednání červnovém jednání AS oznámil, že má v ruce princip dohody, která se mu líbí, a že o ní 
bude se mnou a dalšími jednat. Odmítl sdělit principy. Toto přispělo k tomu, že se diskuse o CIIRC na 
jednání AS prakticky ukončila. Druhý den ráno označil pan rektor návrh za nepřijatelný, nikdy mi ho 
nepředložil a se mnou o něm nejednal. Tedy byla to jen obezlička vůči AS.“ 
 
Připomínám, že průběh zasedání jsme většina z nás měli možnost sledovat přímo na zasedání samotném. 
Celý senát je pak o průběhu zasedání informován také v draftu návrhu zápisu z tohoto zasedání. O dalších 
jednáních mezi rektorem a zástupci CIIRC byl senát informován ve více informačních emailech během 
července a srpna. 
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V AS ČVUT se vždy snažíme jednat na základě vyjádření a informací od všech stran. Pan rektor je v této 
chvíli na zahraniční dovolené a předpokládám, že se ke svým úmyslům ze zasedání AS ČVUT dne 27. 6. v 
odpovědi senátu vyjádří, jakmile se z dovolené vrátí. 
 
 
2. Druhou poznámkou prof. Maříka je jeho následující vyjádření: „Rektor společně s děkanem Valáškem 
jednali bez vědomí řešitele V. Maříka a ředitele CIIRC V. Kučery s prof. Wahlsterem o převzetí a zásadních 
změnách projektu RICAIP (počátek července). Tak vznikly pro ČVUT zásadní problémy v projektu RICAIP.“ 
 
K této informaci mi dovolte doplnit, že během zejména července jsem byl uveden v kopii několika emailů, 
ve kterých se pan prof. Mařík kriticky vyjadřoval k jednáním pana rektora a děkana FS prof. Valáška s prof. 
Wahlsterem. Přesné souhrnné vyjádření prof. Maříka pro senát je uvedeno výše. Vyjádření od pana rektora 
zatím nemám, z důvodů jeho dovolené. Získal jsem vyjádření od prof. Valáška, které je následující: 
 
„K tvrzení prof. Maříka, že 'Rektor společně s děkanem Valáškem jednali bez vědomí řešitele V. Maříka a 
ředitele CIIRC V. Kučery s prof. Wahlsterem o převzetí a  zásadních změnách projektu RICAIP (počátek 
července). Tak vznikly pro ČVUT zásadaní problémy v projektu RICAIP.', sděluji: 
Na základě žádosti rektora jsem prof. Wahlsterovi 4. 7. 2018 zavolal, protože jsem se s ním v minulosti 
několikrát osobně setkal.  
Předmětem rozhovoru bylo, že rektor studoval návrh projektu Ricaip a že s návrhem má pan rektor dva 
problémy: legislativní, protože v EU dokumentaci je popisováno, že příjemce musí být universita, a finanční, 
protože není zřejmé, z čeho budou plánované mzdové náklady v době udržitelnosti hrazeny. Tlumočil jsem 
prof. Wahlsterovi otázku pana rektora, zda je otevřen diskusi o hledání řešení popisovaných problémů. 
Odpověď prof. Wahlstera byla, že je otevřen diskusi. Současně jsem prof. Wahlsterovi tlumočil podporu 
pana rektora projektu Ricaip. 
Nikdy nebyla řeč o převzetí projektu Ricaip nebo zásadních změnách v projektu, stejně jako o převzetí 
CIIRC ČVUT, ale po posledních dvou měsících diskusí tento námět prof. Maříka možná stojí za 
prozkoumání.“ 
 
 
přeji hezký zbytek večera, 
 
Jan Janoušek 
 
 
 
<image001.png> 
Jan Janoušek, předseda Akademického senátu ČVUT 
email: Jan.Janousek@fit.cvut.cz 
tel: 606 551 035 
www: http://users.fit.cvut.cz/~janousej/ 
  
   
 
On 14 Sep 2018, at 00:21, Jan Janousek <Jan.Janousek@fit.cvut.cz> wrote: 
 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

dovolte mi Vás opět v dalším souhrnném emailu informovat o posledním vývoji situace na ústavu CIIRC a 
souvisejících tématech (velmi se omlouvám za tentokrát opravdu dlouhý email, ale nepovedlo se mi ho 
napsat kratší, abych nezamlčel senátu některé případně důležité informace – ty všechny jsem se snažil 
v textu uvést…). 
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Zdroji mých informací jsou především emaily, kdy ve většině z nich jsem byl v kopii. Některé z informací 
pocházejí dále z osobních setkání z poslední doby, ať již na kolegiu rektora, na schůzkách Vedení ČVUT, 
s bývalým projektovým manažerem CIIRC dr. Dočkalem, s předsedou Správní rady ČVUT Ing. arch. 
Fibigerem, s pověřeným ředitelem CIIRC prof. Kučerou, s panem rektorem nebo s řešitelem projektu Ricaip 
prof. Maříkem. 

Moji snahou je, aby měl celý senát k dispozici všechny známé důležité dostupné informace. Je ale možné (a 
z důvodu větší délky tohoto emailu i velmi pravděpodobné), že jsem v přehledu informací v tomto emailu 
nějakou takovou informaci nezmínil nebo popsal nepřesně. Pokud by se tomu tak stalo, nebylo to mým 
úmyslem a prosím o upozornění na takovou situaci - informaci okamžitě doplním/opravím. Je také možné, 
že některou informaci jsem dostal již zkreslenou či neúplnou. Také proto dávám do kopie emailu všechny 
hlavní osoby na ČVUT, kterých se mé informace týkají. 

Zároveň předem upozorňuji, že řadu, zejména různých interních informací z různých jednání neznám. 

(Pozn. Sice se snažím neuvádět informace, které byly senátu zaslány prostřednictvím emailů již v červenci 
a/nebo srpnu, někdy ale přesto některé skutečnosti zmiňuji pro zásadní připomenutí nebo uvedení kontextu.) 

  

Úvodem k informacím připomínám dvě přijatá usnesení, která náš senát přijal na posledním zasedání dne 
27. 6. v bodě „Diskuze k odvolánı́ ředitele CIIRC prof. V. Maříka rektorem ČVUT a jeho důsledkům“ (k 
tomuto bodu zasedání předcházela také týden před zasedáním schůzka senátní komise za účasti rektora 
ČVUT a prof. Maříka, ze které je také k dispozici zápis). 

Usnesení 22-13: AS ČVUT vzal na vědomí odvolání ředitele CIIRC prof. Maříka rektorem ČVUT, které je 
plně v pravomoci rektora. AS ČVUT je znepokojen sděleními o souvisejících nebezpečích vzniku hmotných 
škod, např. v podobě odchodu klíčových pracovníků z ČVUT nebo neuskutečněním některých plánovaných 
projektů. AS ČVUT žádá rektora, aby zamezil vzniku souvisejících hmotných škod na CIIRC ČVUT a na 
ČVUT a o vývoji situace informoval průběžně AS ČVUT. 

Usnesení 22-15: AS ČVUT žádá rektora, aby mu do nejbližšího řádného zasedání AS ČVUT předložil 
písemnou situační zprávu o plnění projektu EDS ČVUT-CIIRC a o případných nebezpečích a rizicích, která 
mohou vzniknout pro zdárné plnění tohoto projektu. 

  

Kvůli přehlednosti jsem další text emailu rozdělil na čtyři části:  

1.     Projekt Ricaip, kde shrnuji poslední informace týkající se vývoje přihlášky tohoto velkého projektu. 

2.     Fungování ústavu CIIRC, kde shrnuji mně známé informace ze současného chodu ústavu. 

3.     Vzniklý návrh na transformaci ústavu CIIRC na fakultu, kde shrnuji dosavadní informace o tomto návrhu. 

4.     Další informace, které nejsou uvedeny v bodech 1, 2 nebo 3. 

   

1.    Projekt Ricaip  

Informace o projektu Ricaip začal AS ČVUT dostávat až po svém posledním zasedání dne 27. 6.  



5

Připomínám, že současných jednání o projektu RICAIP se za ČVUT účastní rektor a zástupci CIIRC, AS 
ČVUT se těchto jednání neúčastní. Viz také předchozí emaily na toto téma. (Pozn. Ze členů AS ČVUT 
se některých těchto jednání účastnil prof. Hlaváč, v roli člena tzv. Executive Boardu projektu Ricaip.) 

Dále uvádím své shrnutí informací z poslední doby:  

      Abych porozuměl detailům projektu (protože z emailů jsem mnohým věcem nerozuměl), dne 12. 
8. jsem požádal o osobní schůzku dr. Dočkala. Tato schůzka se uskutečnila 21. 8. (z důvodu 
dovolené dr. Dočkala). Na schůzce mi dr. Dočkal vysvětlil hlavní podstatu projektu Ricaip. 
Hlavním řešitelem projektu má být ČVUT (CIIRC), dalšími partnery jsou VUT Brno (CEITEC) 
a německé ústavy DFKI a ZeMA. Klíčovým orgánem projektu je Steering Committee (SC), její 
složení je čtyřčlenné (každý z partnerů má v SC jednoho zástupce, ČVUT-CIIRC v SC zastupuje 
řešitel celého projektu prof. Mařík).  

      Důležitými daty v procesu podávání přihlášky projektu jsou 18. 7., 31. 8. a 15. 11. 2018. Jak jste 
již byly informováni, 18. 7.  byl termín pro podání Business plánu souvisejícího projektu OP 
VVV (viz předchozí emaily, požadované bylo podáno), 31. 8. byl termín pro stanovení finálního 
Business plánu na schůzce SC, který byl zaslán Evropské komisi. 15. 11. je termín pro podání 
přihlášky projektu. Dle slov dr. Dočkala v přihlášce projektu podávané nejpozději do 15. 11. 
nemůže být uvedeno jiné řešení, než je uvedeno ve schváleném Business plánu, který byl zaslán 
Evropské komisi. Toto potvrdil a upozornil na to např. i prof. Mařík ve svém emailu rektorovi ze 
dne 3. 9.  

      Na schůzce SC dne 30. 8. byl odsouhlasen finální Business plán projektu, který obsahuje tři 
možné další varianty: 

a) Transformaci CIIRC na fakultu. Tato varianta je konsorciem preferována. 

b) V případě, že CIIRC nebude transformován na fakultu, by se nositelem RICAIP místo ČVUT 
stalo nově založené státní VVI. 

c) Případně by se nositelem RICAIP místo ČVUT stala nově založená nestátní nezisková 
organizace. Němečtí partneři mohou býti (spolu)zakladateli.  

      Finální Business plán popsaný v bodu výše také znamená, že tento schválený Business plán 
neobsahuje variantu navrhovanou rektorem ČVUT.  Jestli podstatě této další varianty dobře 
rozumím, tak jde o variantu uspořádání, kdy nositelem Ricaip by bylo ČVUT a projekt by se 
realizoval na k tomu vytvořeném oddělení ústavu CIIRC. Tomuto oddělení/jednotce by se 
deklarovala větší míra samostatnosti, např. v podobě vzniklé rady, která by musel případně 
souhlasit s odvoláním ředitele oddělení ředitelem ústavu CIIRC. Ale více dalších detailů 
neznám.  

      Pokud situaci dobře rozumím, v původním návrhu projektu Ricaip bylo ČVUT uvedeno jako 
nositel Ricaipu, kdy řešení bude zajišťovat ústav CIIRC. Dále jsem z diskuzí pochopil, že 
důvodem změny v business plánu z ústavu CIIRC na fakultu CIIRC je pouze způsob nedávného 
odvolání tehdejšího ředitele ústavu prof. Maříka rektorem ČVUT, kterým se ukázala možná 
nestabilita VŠ ústavu.  

      Dne 20. 8. jsem obdržel email od předsednictva Správní rady (SR) ČVUT, viz email přeposlaný 
toho dne senátu. Dne 23. 8. jsme se sešli s předsedou SR Ing. arch. Fibigerem, kde jsme v našem 
rozhovoru také jednali o možnostech spolupráce a společných krocích, které by vedly k 
překonání vzniklé situace a zabránění nebo minimalizování ztrát ČVUT.  
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Pozn1. Mým dlouhodobým cílem je, aby AS ČVUT a SR ČVUT spolu spolupracovaly, např. 
v oblasti vzájemné výměny vstupních dat pro svá jednání. Myslím si, že vstupní informace od 
všech stran jsou důležitým předpokladem přijetí kvalitních závěrů jednání. S panem předsedou 
SR jsme se domluvili, že u tématu projektu Ricaip budeme takto spolupracovat.  

Pozn2. Dalším příkladem využití takového sdílení dat by mělo být projednávání tématu projektu 
GEAV, kdy si SR na své zasedání dne 4. 10. vyžádala od rektora některé informace k tomuto 
projektu. S děkanem FS prof. Valáškem jsem již před delším časem mluvil ve smyslu, že by si on 
pro náš senát připravil prezentaci o aktuální situaci v projektu na zasedání AS dne 3. 10. a že by 
se členové AS ČVUT mohli seznámit (po podpisu NDA) se stejnými daty, která bude mít SR.  

Pozn3. Pro informaci senátu v následném emailu přepošlu informační email předsedy SR, který 
zaslal správní radě v neděli (pozn. text tohoto emailu obsahuje také některé další informace, které 
zde v textu neuvádím). Tento email přepošlu pouze senátu a jako interní materiál, kdy 
prosím/žádám členky a členy senátu o jeho nešíření kamkoli dále.  

Pozn4. O užitečnosti větší spolupráce se SR jsme mluvili se členy AS také třeba na schůzce členů 
AS s pracovníky CIIRC, která se konala dne 23. 7., viz zápis z této schůzky.  

      Na posledním kolegiu rektora 3. 9. 2018 zazněla informace, a vedla se k ní krátká diskuze 
přítomných, že projekt Ricaip je projekt programu Teaming v rámci H2020 zaměřený na 
vybudování nového VaV centra excelence pokročilé průmyslové výroby pokládající základy 
nové evropské výzkumné infrastruktury typu ERIC. 

ERIC je zkratka pro European Research Infrastructure Consortium, které novým typem 
mezinárodní organizace mající právní subjektivitu. Na kolegiu rektora se diskutovalo, že v této 
souvislosti existuje riziko vyvedení některých prostředků z ČVUT. 

Z proběhlých diskuzí pokládám za důležité zde také uvést, že prof. Mařík se několikrát 
v emailech během posledních dvou měsíců ohradil proti tvrzení, že by chtěl vyvést jakékoli 
prostředky z ČVUT.  

      Záměr směřování ke struktuře ERIC byl deklarován již v projektu Ricaip1, který byl za ČVUT 
podepsán zhruba před rokem předchozím rektorem. Podrobnosti ale neznám; vím, že existuje 
konsorciální smlouva, ale její obsah neznám. Náš senát o tomto projektu nikdy nejednal.  

Osobně si nepamatuji, že by jednání o tomto projektu bylo někdy na pořadu schůze Vedení 
ČVUT nebo kolegia rektora. (Pozn. V dokumentech AS ČVUT jsem našel pouze dvě předchozí 
zmínky o existenci projektu Ricaip: v prezentaci situační zprávy projektu CIIRC prof. Maříka 
z března 2017 a ve Výroční zprávě o činnosti ČVUT za rok 2017.)  

       V některých rozhovorech zazněla informace, že rektor doc. Petráček byl o projektu Ricaip 
informován již v dubnu 2018. Ptal jsem se na to současného rektora a dostal jsem od něho 
vyjádření, že k projektu obdržel z CIIRC pouze následující abstrakt, ze kterého případná rizika 
projektu nelze určit: „The project RICAIP develops the fundamental for establishing the Research and Innovation Centre on 
Advanced Industrial Production by leading research organizations from the Czech Republic: Czech Institute of Informatics, Robotics and 
Cybernetics at Czech Technical University, and Central European Institute of Technology at Brno University of Technology, in strong 
partnership with prominent German research organizations: German Research Center for Artificial Intelligence and Center for 
Mechatronics and Automation Technology. The partnership will result in transferring knowledge and expertise from the German to 
Czech partners, as well as strategic long-term collaboration at all the levels of research, education, and innovation. This will guarantee the

unique position of the Center within the European Research Area as a leader in the research field of advanced industrial production.“  

      Dle informací od rektora ze schůzek kolegia rektora a Vedení ČVUT, rektor o přihlášce projektu 
stále jedná. Jedním z rektorem zmíněných deklarovaných dalších kroků je jeho záměr setkat se 
s prof. Wahlsterem a kancléřkou SRN Angelou Merkelovou k vyjasnění tohoto tématu.  
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2.    Fungování ústavu CIIRC  

V poslední době se v různých osobních rozhovorech, také s několika z Vás, diskutuje o rizicích a ztrátách na 
ústavu CIIRC, viz také usnesení senátu uvedené výše. 

Z oboustranného podnětu jsem 7. 9. měl schůzku se současným pověřeným ředitelem CIIRC prof. Kučerou. 
V našem rozhovoru jsme mluvili zejména o novém návrhu pocházejícím z CIIRC o transformaci CIIRC na 
fakultu. Prof. Kučeru jsem požádal, aby mi sdělil, co pro fungování CIIRC může v rámci svých kompetencí 
a možností AS ČVUT udělat.   

Také v této souvislosti jsem dnes poslal prof. Kučerovi emailovou žádost, aby mě průběžně informoval o 
všech konkrétních rizicích hmotných škod na CIIRC ČVUT, abych mohl informovat senát. 

Senátu potvrzuji, že dne 31. 8. ukončil dr. Dočkal a celý projektový tým CIIRC svůj pracovní úvazek na 
ČVUT. O tom, jak na CIIRC v současné době řeší podporu agendy nových a současných projektů, nemám 
podrobné informace. 

V tuto chvíli nevím o žádných jiných konkrétních jménech pracovníků CIIRC, kteří by odešli z CIIRC. 

V jednom z emailů dr. Dočkala bylo uvedeno, že k datu 1. 9. chce z ČVUT odejít dr. Urban. Na schůzce dne 
23. 7. se zeptal senátor prof. Tywoniak dr. Urbana, jestli chce odejít z ČVUT a dr. Urban odpověděl, že své 
vyjádření o odchodu řekl v okamžitém emočním vyjádření a že z ČVUT nechce odcházet. 

 

Dne 22. 8. jsem obdržel od prof. Hlaváče emailem návrh myšlenky tří zahraničních pracovníků OPVV 
realizovaných na CIIRC prof. Babušky, Prof. Šivice a Dr. Urbana ke vzniku pracovní skupiny senátu a 
pracovníků CIIRC, ve které by se mohly vyjasňovat záležitosti týkající se CIIRC. S tímto návrhem se 
ztotožnil předseda Sněmu CIIRC prof. Hanzálek. V návrhu bylo uvedeno, že by se této pracovní skupiny 
účastnili pouze senátoři a pracovníci CIIRC, u nichž by byl předpoklad, že v diskuzi ve skupině najdou 
shodu, za řízení nestrannou osobou (na tu navržen byl prof. Bittnar, také proto, že již byl zakladatelem 
ústavu UCEEB). 

V další diskuzi v předsednictvu senátu jsme upozornili na to, že v senátu nelze senátorům zakazovat účast 
v takové skupině a zástupci CIIRC následně souhlasili s tím, že by se účastnili i skupiny za účasti všech 
senátorů, kteří by měli o účast ve skupině zájem. De facto tak lze k těmto jednáním použít libovolnou komisi
senátu (na komise senátu mohou přijít všichni senátoři), zároveň řídícího těchto jednání lze určit ve shodě 
(nemusí to být nutně předseda komise….). 

Ve své odpovědi ze dne 22. 8. jsem uvedl, že je potřeba předem vyjasnit funkci a účel vzniku takové 
komise. Později jsme obdrželi od předsedy Sněmu CIIRC do předsednictva AS následující čtyři návrhy 
iniciálních témat k jednání: 

1)    Vysvětlit Akademickému Senátu ČVUT samosprávu CIIRC. 
2)    Upravit mechanismy personálních rozhodnutí o CIIRC tak, aby byla zajištěna stabilita institutu.  
3)    Objasnit a doložit finanční okolnosti budování CIIRC. 
4)    Objasnit konkrétní důvody odvolání prof. Maříka z postu ředitele CIIRC. 

K tématu 1 uvedl předseda LK dr. Olšák přesný popis z jednání při schvalování Statutu CIIRC v AS ČVUT. 
Požádal jsem kolegy z CIIRC o připomínky a poznámky. 
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K tématu 2 jsem se zeptal, jestli jde o transformaci na fakultu nebo o nějaké další záležitosti. Téma 
vyjasňujeme, viz také následující bod tohoto textu. 

K tématu 3 nastala shoda, že se jedná o důležité a stále ne zcela vyjasněné téma. Při jednáních o tomto 
tématu předpokládám aktivní roli kvestora, viz také souhlasné stanovisko rektora k účasti kvestora na 
schůzce mezi jím a prof. Kučerou dne 10. 9., viz krátký popis schůzky v bodu níže. 

K tématu 4 jsem v pondělí 10. 9. oslovil rektora, jestli chce sdělit nějaké další důvody odvolání, mimo 
souhrnného důvodu „ztráty důvěry“. Pan rektor mi řekl, že žádné další důvody v tuto chvíli sdělovat nechce. 

V emailu dne 9. 9. prof. Hanzálkovi a dalším jsem emailem vyzval o sdělení jmen zástupců CIIRC k 
těmto jednáním v senátu (začalo by se tématem 3) a v tuto chvíli čekáme na odpověď.   

Osobně uvažuji také o tom, že předsednictvu navrhnu, aby se v současné době zabývala situací na CIIRC 
formálně jedna z komisí AS ČVUT (zřejmě Komise pro vědu), za možné účasti nominovaných zástupců 
CIIRC.  Konkrétní procesní řešení diskutujeme, věřím, že již brzy se dobereme ke konkrétnímu svolání 
komise (pozn. Z důvodu možné účasti všech členů senátu a neexistujícímu omezení na zúčastněné 
zaměstnance CIIRC je de facto jedno, jak se skupina či komise bude formálně nazývat). Na těchto jednáních 
se osobně budu snažit o jednání o konkrétních tématech, ve prospěch CIIRC a ČVUT, v možnostech a 
kompetencích AS ČVUT.   

  

3.    Návrh na transformaci CIIRC na fakultu 

Jedním z návrhů na řešení současné situace, který pochází od kolegů z CIIRC, je návrh transformace 
CIIRC na fakultu. Jak je napsáno výše v textu, tato transformace odpovídá variantě a) v projektu Ricaip, 
viz text výše. 

Jak je již uvedeno v emailu předsedy SR členům SR (viz zmínka o tomto emailu výše), spolu s ním jsem 
návrh pro informaci obdržel emailem 27. 8. a později v další verzi dne 4. 9. Pokládám v tuto chvíli ale 
tuto informaci za zatím neveřejnou. Návrh má k dispozici pan rektor, jeho úmysly a stav případných 
jednání v této věci rektorem neznám. 

  

Mé stanovisko předsedy AS ČVUT k případným oficiálním jednáním o tomto návrhu na půdě AS 
ČVUT, které jsem také např. vyjádřil v emailu prof. Hanzálkovi a dalším dne 9. 9., je to, že v AS 
začneme jednat o tomto návrhu, pokud ho rektor senátu předloží nebo senátu rektor alespoň sdělí, že 
návrh na transformaci ústavu CIIRC na fakultu podá. Zatím ale od rektora takové sdělení v senátu 
nemáme. Téma nebylo diskutováno ani na kolegiu rektora. 

  

Od prof. Kučery jsem obdržel zprávu, že 10. 9. jednal krátce s panem rektorem o možnosti transformace 
CIIRC na fakultu. Zaměřili se zejména na odstranění či zmírnění nedůvěry v CIIRC, která podle pana 
rektora na ČVUT existuje. Prof. Kučera navrhl, aby pan rektor předložil AS ČVUT finanční data k 
projektu ČVUT-CIIRC, vypracovaná panem kvestorem a ověřená nedávnými audity; pan rektor 
souhlasil. Prof. Kučera dále navrhl, že bude o transformaci CIIRC na fakultu jednat s jednotlivými 
děkany fakult ČVUT; pan rektor rovněž souhlasil.  

  

4.    Další Informace 
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V poslední době jsem byl z několika stran upozorněn na skutečnost, že se situací na ČVUT začala zabývat 
také RVVI. Z dostupných informací jsem našel, že RVVI jednala o ČVUT na svém zasedání dne 29. 6. 2018 
v bodu Různé. Uvádím citaci přijatého usnesení z tohoto jednání RVVI:  

Usnesení: 

Rada se znepokojením sleduje situaci na ČVUT, která byla vyvolána odvoláním prof. Maříka z pozice ředitele Českého
institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).  Tato skutečnost významně poškozuje reputaci českého vysokého
školství a výzkumu v národním i mezinárodním rámci. Rada vyzývá vedení ČVUT k řešení této situace. 

Toto usnesení lze nalézt např. zde: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=822287  

Protože z ČVUT jsou členy RVVI prof. Mařík, prof. Witzany, a dále je členem RVVI místopředseda SR 
ČVUT dr. Palíšek, mohu některého z nich požádat, aby nám sdělili přímé informace z RVVI do senátu. 

  

Prof. Mařík mě požádal včera emailem o možnost vystoupení na nejbližším zasedání AS ČVUT dne 3. 10. 
s tím, že jeho vystoupení se bude týkat situace v CIIRC a chce v něm uvést některé informace a fakta 
zásadního významu tak, aby je mohli napřímo vyslechnout členové AS ČVUT. Bod zařadím do návrhu 
programu zasedání k jednání předsednictva a budeme ho standardním způsobem projednávat - začali jsme 
vyjasňovat s předsednictvem, prof. Maříkem a prof. Kučerou bližší informace k tomuto případnému bodu.  

 

Prosím o Vaše případné poznámky, připomínky a návrhy. 

  

Přeji hezký závěr týdne, 

Jan Janoušek 
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