
1

Hlavac, Vaclav

From: Petracek, Vojtech
Sent: 5 June, 2018 16:48
To: 37000 SUMA PRACOVNIK; fibiger@abf-nadace.cz; e.palisek@email.cz; Janousek, 

Jan
Subject: Fwd: Přijďte na členů CIIRC s rektorem ČVUT v pá 8. 6. 2018 ve 13:30; Come to 

meeting with CTU Rector on Fri June 8, 2018 at 13:30
Attachments: Prohlášení rektora k odvolání ředitele CIIRC.docx

Vazene kolegyne, vazeni kolegove, 
 
pan profesor Hlavac zapomnel na jednu dulezitou vec a to, aby - dle nasi domluvy i dle puvodniho mailu - 
rozeslal tez moje stanovisko a text mailu, kterym jsem kolegy zval ke vcerejsi schuzce. Cinim tak tedy sam, 
abychom meli k dispozici plny podkladovy material. Nemyslim, ze znate cele souvislosti a tak jsem velice 
rad, ze se budeme moci sejit, kdyz uz se nevydarilo zorganizovani tzv. caje s rektorem pred nejakou dobou, 
kde jsem s vami chtel neformalne probrat vse, co vas trapi. Na ostatnich soucastech jsme zazili velmi plodne 
debaty - nekdy i s desitkami ucastniku. V pripade CIIRC prisel jen pan profesor Marik … Nevim, kde se stal 
zadrhel.  
V dobre komunikaci je zaklad prekonavani problemu, prosim prostudujte dokument, ktery prikladam, nebot 
myslim vysvetluje mnohe z toho, co vas trapi. 
 
Nakonec bych chtel zduraznit, ze za CIIRC a nastavenim ferove spoluprace s dalsimi soucastmi pevne 
stojim a vzdy to rikam a cinim! Tesim se na diskusi, ktera myslim bude velmi plodna a mnohe si objasnime. 
 
Srdecne zdravi 
 
   Vojtech Petracek 
 
 
Dear colleagues -  sorry for main part of the documents in Czech, but during our Friday meeting we can 
discuss in English. If you wish please contact me even before by e-mail.  
 
 
—————————— 
 
Vazeni kolegove, 
 
Ve chvili, kdy bylo treba pristoupit ke zmene ve vedeni CIIRC chci deklarovat s nejvyssi vaznosti plnou 
podporu projektu vaseho ustavu. Jsem pripraven vam pomoci, aby byla nastavena siroka a ferova spoluprace 
a aby CIIRC fungoval ve stabilnim rezimu a vzkvetal. 
Abychom okamzite rozbehli nasi spolupraci, navrhuji prvni koordinacni schuzku nas ctyr dnes (Po 4.6.18) v 
17h v me pracovne.  
 
Nastavime spolecny akcni plan a identifikujeme problemy, ktere budeme muset spolecne doresit. 
Byl bych rad, kdybychom tento plan spoluprace mohli predstavit na snemu CIIRC. Tesim se na vecnou 
spolupraci, ktera povede ke zlepseni pozice ustavu i stavu spoluprace cele CVUT. 
 
Prosim, aby s plnym znenim meho prohlaseni i tohoto dopisu byli seznameni pracovnici ustavu a snem 
CIIRC. 
 
Srdecne zdravim, 
V. Petracek 
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Begin forwarded message: 
 
From: "Hlavac, Vaclav" <Vaclav.Hlavac@cvut.cz> 
Subject: Přijďte na členů CIIRC s rektorem ČVUT v pá 8. 
6. 2018 ve 13:30; Come to meeting with CTU Rector on Fri 
June 8, 2018 at 13:30 
Date: 5 June 2018 at 15:05:02 CEST 
To: 37000 SUMA PRACOVNIK <37000-SUMA-
PRACOVNIK@ms.cvut.cz> 
Cc: "rektor@cvut.cz" <rektor@cvut.cz>, "Janousek, Jan" 
<jan.janousek@fit.cvut.cz>, "'Jan Fibiger'" <fibiger@abf-
nadace.cz>, "'Eduard Palisek'" <e.palisek@email.cz> 
 
Vážení členové CIIRC ČVUT,  
  
jak víte, včera v pondělí 4. 6. 2018 v 11:00 rektor ČVUT doc. Vojtěch 
Petráček odvolal z funkce ředitele CIIRC ČVUT prof. Vladimíra 
Maříka, a to s okamžitou platností. Souvislosti asi znáte. Můžete si je 
občerstvit na 
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/stanovisko‐zamestnancu‐k‐odvolani‐
reditele‐ciirc‐rektorem‐cvut/ 
  
Týž den v pondělí navečer pozval rektor k rozhovoru dva zástupce 
ředitele CIIRC ČVUT prof. Vladimíra Kučeru a mě. Slyšel naše kritické 
hlasy k jeho rozhodnutí. Rektor nás ujišťoval o podpoře CIIRC. Na 
setkání nás rektor požádal, abychom uspořádali setkání všech členů 
CIIRC s rektorem. Domluvili jsme termín. Rektor ČVUT doc. Vojtěch 
Petráček by rád členům CIIRC vysvětlil svoje stanovisko. Rád by také 
slyšel názory nás zaměstnanců a dalších členů CIIRC. Prosím vás, 
abyste na setkání přišli a na diskusi se připravili. 
  
Rektor doc. Vojtěch Petráček se nás s prof. Vladimírem Kučerou ptal, 
kdo by měl být dočasným ředitelem CIIRC do ukončení 
mezinárodního výběrového řízení na ředitele. Po dohodě uvnitř 
CIIRC se k této funkci laskavě uvolil prof. Vladimír Kučera. 
  
Prosím, přijďte na shromáždění s rektorem v pátek 8. 6. 2018. 
Shromáždění začne ve 13:30, a tak zaujměte místa o něco dříve. 
Diskutujme věcně a otevřeně. 
  
Vašek Hlaváč, zde v roli zástupce ředitele CIIRC ČVUT 
  

  
Dear CIIRC CTU members, 
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As you likely know, the CTU Rector Assoc. Prof. Vojtěch Petráček 
removed our director Prof. Vladimír Mařík from his office. It 
happened with immediate validity on Monday June 4, 2018 at 11 
a.m. You probably know the context. You can refresh it at  
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/stanovisko‐zamestnancu‐k‐odvolani‐
reditele‐ciirc‐rektorem‐cvut/ 
  
The same day in the late afternoon, the CTU Rector invited two 
CIIRC CTU deputy directors Prof. Vladimír Kučera a me to a 
discussion. The Rector heart our critical opinions. The Rector 
assured us about his continuous support to CIIRC CTU.  The Rector 
asked us to organize a meeting of all CIIRC members with him. We 
agreed on a date and time. The Rector likes to explain his position to 
CIIRC members. He likes to hear also your opinions. Please, come to 
the meeting and prepare for the discussion. 
  
The CTU Rector asked Prof. Vladimír Kučera and me what is our 
recommendation for the temporary CIIRC CTU director. He will act 
until the international public selection procedure is finished. Prof. 
Vladimír Kučera volunteered to offer his service. 
  
Please, come to the meeting with the CTU Rector on Friday June 8, 
2018. The meeting will take place in CIIRC Red Lecture Theatre JP:B‐
246. Please, take your seats a little in advance. Let us discuss openly 
and factually. 
  
Vašek Hlaváč, acting as CIIRC CTU deputy director here 

 

 

 


