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Hlavac, Vaclav

From: Dolezalova, Eva
Sent: 22 June, 2018 13:18
To: Petracek, Vojtech; 37000 SUMA PRACOVNIK
Subject: RE: Informace pro cleny CIIRC

Vážený pane rektore, 
dovoluji si reagovat touto cestou, ač mi to pravděpodobně v mém postavení nepřísluší. 
 
Nerozumím Vašemu emailu ani důvodům a způsobu, jakým reagujete na některé níže uvedené informace. Hlavně mě 
zaráží způsob komunikace, ke kterému se uchylujete. 
Narážce o ne/účasti na tradičním shromáždění všech zaměstnanců CIIRC, které už bylo avizováno dlouho před tím, 
než jste odvolal našeho ředitele, také nerozumím. 
 
Tímto si dovoluji oznámit, že na setkání půjdu a bez ohledu na to osobně předám svým nadřízeným výpověď 
z pracovního poměru.  
Pokud bude potřeba, mohu ji předat přímo do Vašich rukou. 
 
Způsob, jakým byl prof. Vladimír Mařík odvolán, a sled událostí, které tomu předcházely a které dále následovaly a 
stále pokračují, jsou pro mne natolik alarmující, že bez něho v čele CIIRC těžko hledám smysl a oporu pro další 
setrvání v této instituci a hlavně jistotu svobodného rozhodování.  
S největší pravděpodobností můj odchod CIIRC nepocítí, ale zároveň potvrzuji, že jsem výpověď v dané lhůtě 
připravena vzít zpět, pokud bude prof. Mařík opět navrácen do vedení CIIRC ČVUT. 
 
S pozdravem 
Eva Doležalová 
 
 

 
 
Ing. Mgr. Eva Doležalová 
Projektová specialistka 
Oddělení strategických projektů 
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 
Jugoslávských partyzánů 1580/3| 166 00  Praha 6 
Mobil: +420 724 281 107 
E-mail: eva.dolezalova@cvut.cz 
www.cvut.cz  |  www.ciirc.cvut.cz 
 
 
 
 

From: Petracek, Vojtech  
Sent: Friday, June 22, 2018 1:01 PM 
To: 37000 SUMA PRACOVNIK <37000‐SUMA‐PRACOVNIK@ms.cvut.cz> 
Subject: Informace pro cleny CIIRC 

 
Vazene kolegyne, vazeni kolegove, clenove a clenky CIIRC, 
 
dekuji tem z vas, kteri mi preposlali nize uvedenou komunikaci, ktera se me tyka a nebyl jsem uveden mezi 
adresaty. Myslim, ze v zajmu objektivity nasi komunikace je treba doplnit muj dil a upozornit na nektere 
nepravdy. Nize jsou tyto skutecnosti komentovany primo v e-mailu. 
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Rad bych vam poskytl nekolik informaci:  
 
 
1)  Prvni cast informace se tyka pozvani na workshop o hybridnich hrozbach z hlediska robotiky a 
informatiky. Pozvanku jsem posilal skrze vase zastupujici vedeni, ale dle informace nekterych z vas 
zabyvajicich se obrannou tematikou nebyla distribuovana. Zde jsou prosim pozvanky: 
 
V ramci tohoto workshopu budou diskutovany prvni moznosti v projektove spolupraci s MO, VTU, VOP, 
ktere mohou CIIRC prinest jiz v letosnim roce velmi vyznamne prostredky. 
 
 
2) Od nekterych kolegu z ustavu jsem zaznamenal, ze by snad melo dochazet k natlaku k ucasti na 
shromazdeni a k tomu, ze nepritomnost by mohla vyustit ve vypoved. Ac mi to pripada absurdni, protoze 
CVUT je a musi byt svobodnou zonou, rad bych preventivne reagoval tim, ze do vyjasneni a uklidneni 
situace omezuji dohodu o tom, ze reditel nemusi projednavat pracovnepravni kroky s rektorem. Od 
teto chvile vsechny vypovedi a rozvazani pracovniho pomeru musi byt projednany s rektorem s 
vysvetlenim a dolozenim duvodu. Rad bych tak eliminoval i hypotetickou moznost natlaku touto 
formou.  Verim, ze ve svobodnem prostredi se lze lepe rozhodnout a takove prostredi bych chtel zajistovat 
na vsech castech univerzity. 
 
 
 
3) analyza a doplneni dopisu, ve kterem jsem nebyl uveden mezi adresaty. 
————— 
 

From: Marik, Vladimir <Vladimir.Marik@cvut.cz>  
Sent: Tuesday, June 19, 2018 12:16 PM 
To: 37000 SUMA PRACOVNIK <37000‐SUMA‐PRACOVNIK@ms.cvut.cz>; 37000 SUMA ZAMESTNANEC 
<37000‐SUMA‐ZAMESTNANEC@ms.cvut.cz> 
Subject: Informace o situaci 
  

Vážené členky CIIRC, 

Vážení členové CIIRC, 

  

Dovolte mi, abych Vás stručně informoval o současném  situaci. 

Moje vyjednávání s p. rektorem byla přerušena ze strany p. rektora v důsledku včerejšího článku v 
HN 

Pan profesor se me zeptal, zda je clanek prerusenim jednani, odpovedel jsem, ze pouze vyjadruji nazor, 
ktery on vyjadril mnohokrat… 
 
( … prepis me odpovedi pro vasi informaci … 
 
Dobre dopoledne pane profesore, 
i ja musim vyjadrit svuj nazor a postoj, vy jste ho prezentoval jiz v uplynulem obdobi. Velice rad bych se s Vami sesel, pokud mozno zitra odpoledne, abychom mohli celou vec 
dodiskutovat a nalezt vzajemne pozitivni reseni. Mohl byste prosim treba zitra v 17h? 
Srdecne zdravim, 
Vojtech Petracek  
 

On 18 Jun 2018, at 10:01 am, Vladimir Marik <vladimir.marik@certicon.cz> wrote: 
Pane rektore, 
rozumím tomu dobře, že Váš dnešní článek v HN je  veřejnou deklarací ukončení naší diskuse? 
Zdravím 
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V. Mařík 

 
) 
 
Bohuzel tedy neni pravda, co vam pan profesor psal !! 
 

, který byl v rozporu s dohodnutými principy vyjednávání.  

Bylo dohodnuto, ze budeme komunikovat pozitivne pro CVUT.  
 

Nicméně včera pozdě v noci jsme se v rámci  slavnostní akce na Pražském hradě dohodli s p. 
rektorem Petráčkem o pokračování vyjednávání za moderace p. děkana Valáška. První setkání by se 
mělo uskutečnit zítra, tj., ve středu, a to ještě před jednáním komise AS, o které p. rektor požádal. 

S panem profesorem Marikem i panem profesorem Valaskem jsme se sesli ve stredu v 7 hodin rano a 
diskutovali jsme temer 2 hodiny o moznych alternativach budouciho usporadani. Z me strany pretrvavaji 
alternativy zahrnujici podporu pana prof. Marika v roli resitele projektu, v roli vytvareni kontaktu pro ustav, 
v roli pripravy a dalsiho vedeni projektu a vubec ve vsech oblastech, krom exekutivni role. Zabezpeceni a 
garance toho, ze by vse fungovalo je postaveno na zplnomocnenich a poverenich dle potreby. Ke vzajemne 
shode jsme nedospeli, pan profesor si preje dokoncit projekt, coz je soucasti alternativ, ktere navrhuji, ale ne 
za podminek odlisnych od plneho reditelovani. 

Včera jsem se znovu přesvědčil, že CIIRC má obrovské renome a velmi širokou podporu napříč celou 
průmyslovou komunitou, vládou a parlamentem.  Problém je všemi chápán jako velmi vážný, 
ohrožující velkou státní investici. Jeho řešením se zabývá p. premier, který včera opakovaně vyjádřil 
podporu CIIRC. Všichni stále věří, že se postoje p. rektora posunou správným směrem a byl jsem 
včera svědkem toho, že ho desítky klíčových osobností tohoto státu nabádali ke správnému 
rozhodnutí. 

Abych objektivne informoval o stejnem zazitku, je treba rici, ze jsem se setkal priblizne s 10 lidmi z 
prumyslove sfery, asi u poloviny techto setkani byl i pan profesor. Z nich me k navratu pana profesora do 
funkce primo vyzyval pouze pan reditel Palisek. Dalsi osobnosti se zajimaly o situaci a tak jsem jim ji 
vysvetloval i s tim, ze ustav ma plnou podporu skoly a jake jsou budouci plany. Negativni reakce 
nevyjadrili.  Hovorili jsme o tom, ze je treba najit klidne reseni. 

Vůle všech je nenechat rozbít CIIRC a umožnit mu další zdárný rozvoj. Věřím, že se tato masová víra 
promění v konkrétní kroky k zabezpečení stability CIIRC. Tlak veřejnosti je opravdu silný. 

Znovu a zcela durazne bych se chtel ohradit proti manipulaci tvrdici, ze jde o rozbiti ustavu! Ustav ma mou 
plnou podporu a nikdy od toho neustoupim. 

V této chvíli Vás prosím o to, abyste v klidu pracovali na přípravě či realizaci projektů, to je to 
nejdůležitější.  Jsem přesvědčen, že se situace obrátí v náš prospěch, I když je potřeba se obrnit 
trpělivostí. Bude to chvíli trvat. Dobu čekání nesmíme promarnit, musíme  stále pracovat, rozvíjet 
ústav, jako kdyby se nic nedělo. Dost na tom, že obrovskou energii jsou nuceni do řešení problému 
vkládat prof. Kučera, prof. Hlaváč i tajemník O. Velek, za  což jim děkuji. 

V tomto bode bych se chtel plne k panu profesorovi Marikovi pripojit. V rozvoji ustavu vam vsem budu 
plne napomocen. Dekuji i kolegum poverenym rizenim ustavu!  

Prosím, řeště projekty a vyčkávejte. O vývoji situace Vás budu informovat a zejména se těším na 
setkání CIIRC v úterý 26.6.2018. 

 

Prosim o totez, pokud bude potreba pomoci, jsme pripraveni. 
 
————————— 
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Dekuji za vasi pozornost a jakmile budou k dispozici dalsi informace, budu vas neprodlene informovat. 
Preji prijemny vikend a srdecne zdravim, 
 
Vojtech Petracek 
 
 
 
 
 
 


