
1

Hlavac, Vaclav

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

Sent: 25 June, 2018 22:43
To: senat CVUT
Cc: Marik, Vladimir; Petracek, Vojtech
Subject: [Senat CVUT] zápis z KVTD, další materiály k bodu zasedání AS týkajícího se 

odvolání ředitele CIIRC prof. Maříka
Attachments: schuzkaKVTD2006_v2.docx

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 
v příloze emailu Vám zasílám zápis ze schůzky komise KVTD, která se konala minulou středu. Připomínám, 
že na schůzce jsme projednávali záležitosti spojené s odvoláním ředitele CIIRC prof. Maříka. Pokud byste v 
zápisu nalezli nějaké nesrovnalosti, nebo chtěli zápis dále doplnit, dejte mi prosím vědět (zápis prošel dosud 
jednou připomínkovou úpravou všech na schůzce zúčastněných). 
 
 
Dále, po schůzce komise KVTD minulou středu jsem shromáždil některé emaily a dopisy, které jsem 
obdržel v kopii emailu, nebo jsem je na žádost dostal od prof. Maříka, nebo jsem byl přímo jejich adresátem. 
Aby se tyto materiály nemohly šířit, vytiskl jsem je a budu je mít u sebe k nahlédnutí členům AS ČVUT. 
Materiály budou např k dispozici k nahlédnutí před středečním zasedáním AS ČVUT od 12:45 hod v 
zasedací místnosti v 10. patře budovy ČVUT-CIIRC. Seznam těchto emailů, které všechny obsahují podporu 
prof. Maříkovi nebo se týkají situace na CIIRC, je tento: 
 
- email ředitele Eaton European Innovation Center E. Hetzmannsedera předsedovi AS ČVUT,  
- dopis tří řešitelů OP VVV Roberta Babušky, Josefa Šivice a Josefa Urbana ministrovi a rektorům 
vysokých škol, 
- email ředitele DFKI (The German Research Center for Artificial Intelligence) prof. W. Wahlstera 
premiérovi Babišovi, 
- email od prof. E. Laskera (President and Chairman of the Board, International Institute for Advanced 
Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS)) rektorovi ČVUT, 
- email ředitele Rockwell Automation J. Bezdíčka pověřenému řediteli prof. V. Kučerovi, 
- email vedoucího Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC, P. Burgeta rektorovi ČVUT. 
 
 
Jan Janoušek 
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