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Hlavac, Vaclav

From: Petracek, Vojtech
Sent: 8 August, 2018 00:59
To: Hlavac, Vaclav
Cc: fibiger@abf-nadace.cz; Janousek, Jan; Marik, Vladimir; Dockal, Vit; Bohacek, Jiri; 

senat
Subject: Re: [Senat CVUT] Dopis zastupujícího ředitele CIIRC ČVUT rektorovi ČVUT o 

hrozícím nebezpečí

Vazeny pane profesore Hlavaci, vazeni kolegove, 
 
dekuji panu profesorovi Hlavacovi za jeho stanovisko vyjadrene v prilozenem dopise. Vcera, kdyz jsme s 
panem profesorem Hlavacem hovorili a on zminoval existenci konceptu dopisu, ktery dopracuje a zasle mi 
ho, jsem mu rikal, aby si dukladne overil data, se kterymi pracuje. Je bohuzel zrejme, ze se to patrne nestalo. 
Zaroven se mi jevi, ze pan profesor Hlavac nepracuje s aktualne dostupnymi daty a stavem toho, co je 
prokazatelna skutecnost - a pritom ma data i moje arguenty k dispozici jako senator.  
 
Prilozeny dopis opet obsahuje sadu tvrzeni, ktera jsou soustavne opakovana, ac nejsou pravdiva nebo jsou 
manipulativni 
 
( napr.: 

záměry projektu ČVUT CIIRC, které česká republika prostřednictvím MŠMT podpořila větší částkou než jedna 
miliarda Kč. 

….  Otazku, kdo a co financoval jsme resili velmi obsirne v predesle komunikaci, nebudu se vracet k 
detailum, ale to, co bylo budovano je EDS akce CVUT  

Tento projekt ČVUT CIIRC běží do roku 2020. Projekt v dalších deseti letech musí splňovat požadavky na 
udržitelnost.  

…. v udrzitelnosti mam nyni jasno po diskusi s pani namestkyni Matuskovou a reditelkou Kurfurstovou…. a budu se 
tohoto konceptu drzet. Dulezite jsou plochy urcene pro urcite druhy vyuziti. 

Považuji za nerealistické Vaše dřívější prohlášení, že spomocí kancléřky ČVUT sestavíte nový projektový tým, který 
situaci vyřeší.  

…. To, co jsem nabizel je pomoc v oblasti ziskani dalsich projektovych specialistu … nikoli, ze tym 
sestavime… Tym sidli na CIIRC a je na jeho vedeni, aby se snazilo situaci resit. 

Je velmi pravděpodobné, že v této situaci pro zmíněné velké projekty nebude možné zajistit veškeré poskytovatelem 
požadované administrativní kroky. 

…. Pokud vedeni CIIRC nezajisti personalni nahradu a nebude schopno vykazovat projekty spravne, je zrejme, ze se 
CIIRC dostane do problemu. Ale je odpovednosti vedeni CIIRC toto resit. Preci nevystavite vlastni vyznamne 
vyzkumniky potizim…. my na rektorate opet radi pomuzeme, kde bude treba a ja se pridam pripadnou pomoci na 
MSMT. 

 Lze očekávat, že toto povede k sankcím ze strany MŠMT, možná vrácení již státem investovaných prostředků. Zde 
mluvím o částce vřádu stamiliónů Kč, dosti pravděpodobně přesahující miliardu Kč.  
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…. Pan profesor by mel formulovat jasne a nemichat hrusky s jablky. Uvedena cisla jsou nesmyslna. 
Pripadnou sankci dostane zcela zjevne resitelsky tym, Uvadet celkove objemy projektovych financi je 
neseriozni... 
 
) 
 
- Dale me zaujalo, ze pan profesor Hlavac povazuje za detaily moji argumentaci prezentovanou AS a KR. 
Pokud mu zkresleni udaju a nepravdive udaje v grantove prihlasce pripadaji jako detail, nemohu s tim 
souhlasit. Tyto zalezitosti maji zcela jinou pravni kvalifikaci nez drobny preklep…  viz moje predesle 
informace ... 
 
- Jak uz jsme si rovnez dlouze psali v otazce projektu RICAIP, existuji okrajove podminky, ktere musi 
implementace projektu na CVUT splnit. Ty jsou resitelskemu tymu znamy a nyni pracuje na moznych 
alternativach. S prof. Marikem o nich budeme tento, ci pristi tyden diskutovat.  Pokud okrajove podminky 
splneny nebudou, projekt nebude. Na zaklade predeslych nepravd a zkresleni a nerealnych neprojednanych 
zameru je to jiste mozny scenar, pokud vse nenastavime realne. Ja osobne projektu fandim a budu rad, kdyz 
se zrealizuje, ale musi to byt v ramci mozneho…  Rozhodne nepodepisi nic, co nebude odpovidat pravde, 
zakonu a statutu CVUT a co by potencialne mohlo znamenat vyvedeni majetku, tymu ci know how z 
univerzity. 
 
- Rovnez tak by me zajimala presna interpretace tvrzeni o tom, ze "dosavadni vysledky CIIRC ukazuji, ze 
ustav ma dobry potencial pro samofinancovani a udrzitelnost" …  
 
- Pokud jde o moznost ostudy, projektovy tym si na ni zadelal jiz svym dosavadnim postupem ve fazi I i v 
priprave projektu faze II. Nepravdive udaje v grantu, pokus o podsunuti grantu OPVVV s obsahem 
neodpovidajicim dohode rektora s projektovym tymem, sireni nepravdivych tvrzeni v ramci projektoveho 
konsorcia atd… Bohuzel tyto veci jiz nastaly a nyni je treba je jen uvest na pravou miru a najit pravdive a 
funkcni reseni, ktere umozni realizaci projektu.  
 
 
Jak spravne pan profesor Hlavac pise, v teto chvili pise v roli zastupujiciho reditele CIIRC. Proto bych ho 
rad pozadal, aby intenzivne pracoval na stabilizaci projektoveho tymu, radi v tom budeme napomocni - 
bude-li treba.   
 
Se srdecnym pozdravem 
 
Vojtech Petracek 
 
P.S. srpnove milniky pro CIIRC rozhodne bez povsimnuti neprejdu, nebot se touto problematikou zabyvam 
prubezne.  
 
 

On 07 Aug 2018, at 14:31 pm, Hlavac, Vaclav <Vaclav.Hlavac@cvut.cz> wrote: 
 
Vážený pane předsedo Správní rady ČVUT, vážený pane předsedo AS ČVUT, členové AS ČVUT, pane 
kvestore, pane emeritní rektore Konvalinko, 
  
posílám vám kopii dopisu, který jsem dnes v roli zastupujícího ředitele CIIRC ČVUT poslal panu 
rektorovi ČVUT doc. Vojtěchovi Petráčkovi. V dopise upozorňuji na závažnost situace a nejistotu 
v CIIRC ČVUT, což způsobily řídicí zásahy pana rektora. Podle mého názoru hrozí kolaps projektu 
ČVUT CIIRC a související materiální i nemateriální škody. Konstatuji, že v této situaci zůstává 
zodpovědnost rektorovi. 
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Konec srpna 2018 pro CIIRC představuje dva milníky. Když kolem nich rektor projde bez povšimnutí, 
situace CIIRC ČVUT se podstatně zhorší. Prosím vás, abyste nebo abychom společně pomohli panu 
rektorovi najít cestu ze složité situace. 
  
Zdravím 
Vašek Hlaváč 
  
=============== 
Václav (Vašek) Hlaváč, prof. Ing. CSc. 
České vysoké učení technické v Praze 
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC, zástupce ředitele) 
Centrum strojového vnímání (mezi CIIRC ČVUT a FEL ČVUT, vedoucí) 
160 00 Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3 
http://people.ciirc.cvut.cz/hlavac/; vaclav.hlavac@cvut.cz 
telefon 224 357 465, mobil 603 149 689 
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