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Kolik bude stát budova JP (ČVUT-CIIRC)

● nezahrnuje DPH (+203mil.Kč), bude vrácena
● nezahrnuje náklady na přestěhování FEL a VIC (odhad 46mil. Kč)



Snížení státní dotace

z rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace ze dne 16.3.2015



Náklady z vlastních zdrojů ČVUT

● v nejlepším případě 1421-1000=421 mil.Kč
● v nejhorším případě 1421+203=1624 mil.Kč
● realistický odhad 1421-604+... = cca 900 mil.Kč
● roční náklady na provoz cca 40mil.Kč (+garáže?)

Neznámé:

● Bude DPH opravdu vrácena?
● Dostane ČVUT od státu slíbenou částku? Dostane ČVUT na investice v budoucnu méně peněz? 
● Na jaké další dodatečné a vyvolané náklady se zapomnělo?



Jak byl informován AS ČVUT

● Nepotřebujeme finance z rozpočtu ČVUT. Prof. Mařík, 24.4.2013
● CIIRC v rozpočtu být nemůže. Ještě ani nevíme, zdali dostaneme dotace. rektor, 25.6.2014
● Vzhledem k tomu, že MŠMT nemělo dostatek prostředků, byly poskytnuty peníze ze státního 

rozpočtu. rektor, 24.6.2015 [září 2014]
● Ze systémových důvodů bylo převedeno financování z VaVpI na financování ze zvláštních 

prostředků státního rozpočtu (díky panu rektorovi). Vláda přidělila ČVUT 1 mld. Kč na tento projekt. 
prof. Mařík, 17.12.2014

● Byla podepsána smlouva se stavební firmou. ČVUT bude platit (1378-215)*10.2%=119mil.Kč. 
rektor, 22.10.2014. 

● O financování ještě není rozhodnuto. Projekt jako takový nás bude stát 164 mil. Kč kompletně… Od 
1. ledna 2017 by měli být schopni [CIIRC] se sami zaplatit.  rektor, 26.11.2014

● Máme kofinancování ve výši 170 mil. Kč z vlastních prostředků. rektor 24.6.2015

Skutečnost: minimálně 421mil.Kč.



Prostory aneb Cui bono?

● Z celé budovy, která se staví, obsazuje CIIRC zhruba 47 % plochy. rektor 25.11.2015
● aktualizovaný investiční záměr z 14.10.2016: 

cca 80%

● FEL, rektorát i VIC přicházejí o své prostory v Zikově ulici 



Z čeho zaplatit budovu

● Záporný zůstatek FRIMu byl doplněn informací o dorovnání z prodeje nemovitostí. rektor, 1.7.2015
● Konvalinka: Převedeme do fondu tolik prostředků, aby tam ten mínus nebyl. Jex: A odkud se ty 

prostředky vezmou? Konvalinka: To já nevím, to je věc kvestora. zasedání AS, 25.11.2015
● F. Hrdlička: všechny FRIMy nedávají dohromady prostředky potřebné k dofinancování výstavby 

budovy ČVUT-CIIRC...Jako jedno z možných řešení je úvěr, který by musel AS ČVUT schválit. 
zasedání AS, 25.5.2016.

● Akademický senát ČVUT žádá vedení ČVUT o zpracování materiálu týkající se úhrady záporného 
zůstatku k 31. 12. 2016 na FRIM, středisko škola, popř. dalších výdajů v souvislosti s výstavbou 
budova ČVUT-CIIRC,... usnesení AS z 25.5.2016

● s [vyňatými prostory] však nemá CIIRC nic společného… prof. Mařík, vyjádření pro AS, ze dne 27.6.2016 



Finanční potíže ústavu CIIRC

● Mzdové prostředky z projektu VaVpI se nepodařilo získat.
● 37 mil.Kč z dotace 2009 (104mil.Kč) na podporu projektového a výzkumného týmu. 
● hrozí porušení rozpočtové kázně

prof. Mařík, dopis AS, ze dne 27.6.2016

● Určení této dotace (104 nebo 108mil.Kč) pro CIIRC není nijak podloženo.
● AS ČVUT schvaluje navýšením příspěvku ČVUT pro CIIRC z FPP součásti ŠKOLA formou půjčky. 

26.10.2016 
● CIIRC pravděpodobně nemá prostředky na provoz budovy JP.
● Nebude-li se dařit, CIIRC půjde zrušit, … prof. Mařík, 24.4.2013



Závěr - budova JP

● O financování budovy i přes nezískání financování z projektu VaVpI rozhodl rektor podepsáním 
investičního záměru.

● Tento investiční záměr AS ČVUT neschválil ani neprojednával. Rektor ho odmítl AS poskytnout.   
● Budova JP bude ČVUT stát nejméně 420mil.Kč, možná i dvojnásobek, plus 40mil.Kč/ročně.
● Finanční prostředky ČVUT (středisko Škola) jsou vyčerpány, chybí peníze na doplacení zbytku 

nákladů. Rektor není schopen předložit realistický plán řešení této krize.
● O celkové výši potřebného dofinancování informoval rektor AS zavádějícím způsobem. 
● Z postavení nové budovy JP má prospěch pouze VŠ ústav CIIRC.



Závěr - ústav CIIRC

● Ústav CIIRC nezískal financováni z projektu VaVpI, se kterým počítal, a kvůli kterému byl založen.
● Ústav CIIRC pokračoval v činnosti přes nezajištěné financování a začal masivně nabírat pracovníky.
● CIIRC utrácel více, než měl k dispozici. To je selhání ředitele CIIRC. 
● Rektor podepsal investiční záměr, ve kterém se mluví o nutnosti podpory CIIRC ze strany ČVUT, 

aniž by měl pro tuto podporu zajištěné finanční zdroje. To je selhání rektora.
● Rektor i ředitel CIIRC učinili kroky mající závažný hospodářský dopad na celé ČVUT bez podpory 

ostatních součástí. Nyní se dovolávají jejich solidarity.


