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Hlavac, Vaclav

From: Senat <senat-bounces@konference.cvut.cz> on behalf of Hlavac, Vaclav 
<Vaclav.Hlavac@cvut.cz>

Sent: 9 August, 2018 02:46
To: Petracek, Vojtech
Cc: Bohacek, Jiri; Marik, Vladimir; fibiger@abf-nadace.cz; senat; Janousek, Jan; 

Konvalinka, Petr; Dockal, Vit
Subject: [Senat CVUT] Dopis zastupujícího ředitele CIIRC ČVUT rektorovi ČVUT o hrozícím 

nebezpečí
Attachments: ATT00001.txt

Vážený pane rektore,  
(cc: předsedo Správní rady ČVUT, členové AS ČVUT, pane kvestore) 

děkuji za emailovou odpověď na můj papírový dopis z 7. 8. 2018. Byl bych rád, kdybychom naši diskusi začali více 
opírat o fakta s doloženými zdroji. Tím předejdeme nedorozuměním. Věřím také, že tak rychleji dojdeme k řešení. 
Ostatní čtenáři budou naší diskusi a jejím závěrům lépe rozumět. Konstatuji opět, že zaměstnanci CIIRC postrádají 
racionální vysvětlení Vašich řídicích kroků vůči CIIRC ČVUT a zdůvodnění pro ně. Předesílám, že mám k funkci rektora 
ČVUT velikou úctu. Počínaje bývalým rektorem prof. Petrem Zunou znám všechny rektory osobně a se všemi jsem 
nějakým způsobem spolupracoval.  

Od Vašeho nástupu do funkce rektora ČVUT před půl rokem a několika dny jsem s Vámi měl několik dlouhých diskusí, 
na povrchu vstřícných. Vy používáte termín povídání. Z našich diskusí je pramálo praktických výsledků. Prosím Vás, 
abychom byli efektivnější.  

Předpokládám, že naši diskusi budou číst další. Podbarvuji pro lepší orientaci při četní žlutě Vaše vyjádření a světle 
modře svoje vyjádření. Zveřejňuji naše příspěvky na časosběrném webu, kde zaznamenávám události související 
s místem ředitele CIIRC ČVUT. Záležitost je tak závažná, že ji nelze projednávat jen se členy Akademického senátu 
ČVUT. Na druhou stranu se snažím respektovat důvěrnost vědeckou či obchodní. Vás budu níže kritizovat za porušení 
mlčenlivosti při zveřejnění vědeckého a projektového know how partnerů projektu RICAIP. 

Moje odpovědi na diskutované otázky předkládám v pořadí, které jste ve této emailové odpovědi zvolil Vy. Jednotlivé 
body čísluji, aby se na ně dalo v případné pozdější diskusi snadněji odkazovat. Bude stačit odkaz na odesílatele 
emailu, datum, čas a příslušné číslo bodu.  

1. Prilozeny dopis opet obsahuje sadu tvrzeni, ktera jsou soustavne opakovana, ac nejsou pravdiva nebo jsou
manipulativni.
Prosím, abyste prošel v mém dopisu z Vašeho pohledu problematická tvrzení a jejich nepravdivost nebo
manipulativnost prokázal, nejlépe odkazem na dokument. Jen samo Vaše tvrzení o nepravdivosti nebo
manipulovatelnosti nestačí.

2. 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
Ano, projekt ČVUT CIIRC je nakonec akcí financovanou přes EDS (Evidenční a dotační systém Ministerstva
financí ČR). To potvrzuje moje tvrzením, že jde o investici ČR do projektu ČVUT CIIRC přesahující 1 mld. Kč.
Zdroj: přihláška a další dokumentace projektu ČVUT CIIRC, usnesení Vlády ČR č. 779 z podzimu 2014.

3. 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. 



2

Udržitelnost do roku 2030 se týká především požadavku udržet účel projektu ČVUT CIIRC, který je definovaný 
v hlavním cíli projektu (cíl včetně zdroje je citován níže v bodu 7). Jde také o plnění vědeckých cílů, finanční 
samostatnosti také i určeném využití ploch v nově postavených i rekonstruovaných budovách ČVUT CIIRC. 
Před tím, než předchozí rektor prof. P. Konvalinka rozhodl o přestěhování rektorátu do budov ČVUT CIIRC, 
muselo ČVUT s MŠMT příslušným způsobem upravit smlouvy projektu ČVUT CIIRC. Podstatou věci je 
investice státu s cílem vytvořit novou součást univerzity s těžištěm ve výzkumu a v transferu technologií do 
průmyslu.  To právě CIIRC ČVUT již začal poskytovat a na konci projektu v roce 2020 bude CIIRC ČVUT ještě 
lepší. Ovšem za předpokladu, že mu např. vlastní rektor nebude vytvářet takové okrajové podmínky, které 
hlavní cíl znemožní. 

Podle informací od Vás měla proběhnout kontrola místností v budovách CIIRC ČVUT. S tím souvisí návštěva 
z MŠMT na ČVUT koncem července, a to náměstkyně ministra pro řízení sekce ekonomické RNDr. Zuzany 
Matuškové a vedoucí odboru investic Ing. Yvety Kurfürstové. Návštěva do CIIRC nepřišla, dámy hovořily s 
Vámi. Vy jste vedení CIIRC o návštěvě neinformoval, i když na něj odkazujete. Napište nám, jaké závěry 
z jednání s oběma dámami se týkají CIIRC ČVUT? Členy AS ČVUT a další zajímá, zda jste také diskutovali o 
dalších investičních záměrech ČVUT ze státních prostředků, na což při diskusi s odpovídajícími 
představitelkami MŠMT pravděpodobně došlo.   

4. Považuji za nerealistické Vaše dřívější prohlášení, že s pomocí 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.
Kvalitní projektový tým se hledá a utváří dlouho, v řádu let. Nynější projektový tým pracuje 5 let a v projektu
ČVUT CIIRC prokázal na velké investiční i výzkumné akci svoji způsobilost. Sestavit podobný projektový tým
po Vašem zásahu v řádu týdnů je iluzorní. Díky Vašemu kroku tým odchází. Zodpovědnost za odchod týmu
nemůže být na straně CIIRC. Podívejte se např. na texty výpovědí, viz časosběrný web, Dr. Víta Dočkala
(vedoucí projektového oddělení, 5. 6.) a Ing. P. Mikešové (zástupce vedoucího projektového oddělení, 13.
6.).

5. 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. 
Snažím se ve Vašich dosavadních řídicích krocích najít pomoc CIIRC. Pokud se CIIRC kvůli ztrátě projektového 
týmu dostane do potíží, nemůžete odpovědnost rektora svalovat na vedení CIIRC. Vy jste podstatně změnil 
okrajové podmínky. Po ostrých výzvách, např. mé včerejší, se nezdá, že byste tuto reálnou hrozbu ve svých 
krocích nějak reflektoval. Vaši větu: „Přeci nevystavíte významné výzkumníky potížím …“, považuji z Vaší 
strany za projev přinejlepším černého humoru. Vy jste nás všechny v CIIRC včetně významných výzkumných 
pracovníků vystavil potížím. Uvědomujete si to? S mnohými pracovníky rektorátu jsme za pětiletou historii 
CIIRC úspěšně spolupracovali. Patří jim za to poděkování. O tom Vy ale zřejmě nepíšete. 

6. Lze očekávat, že toto povede k sankcím ze strany MŠMT, možná vrácení již státem investovaných prostředků.
Zde mluvím o částce v řádu stamiliónů Kč, dosti pravděpodobně přesahující miliardu Kč.
…. 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...
Pane rektore, nejde o hrušky a jablka, ale o české koruny daňových poplatníků. Koruny lze míchat operací
sčítání. Právě to jsem udělal. Proč Vám připadá neseriózní uvádět částku, kterou český stát do projektu ČVUT
CIIRC vložil? Právě o tuto investici jde. Je vázána na splnění účelu, proč byla investována. Účel projektu ČVUT
CIIRC je Vašimi řídicími kroky ohrožen a tím i investice státu. Myslím, že jsem formuloval problém dosti jasně.
Tady nejde o dílčí účetní operace.

7. 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.
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Tyto zalezitosti maji zcela jinou pravni kvalifikaci nez drobny preklep…  viz moje predesle informace ... 
Odvozuji, že se zde dotýkáte dvojkolové přihlášky RICAIP. Zde jsou přinejmenším dvě roviny. Jedna rovina je 
právní. Pokud máte, pane rektore, pocit, že zákon byl porušen, žeňte viníky k zodpovědnosti. S Vašimi 
náznaky se špatně pracuje. Druhá rovina, se týká Vašeho osočení týmu přihlášky RICAIP z šíření nepravd. 
Požádal jsem o podklad Dr. Víta Dočkala, vedoucího projektové kanceláře CIIRC ČVUT. On Vám, pane rektore, 
píše:  

O žádných nepravdivých informacích nevíme a již jsme vůči těmto Vašim tvrzením ohradili. Zatím pan rektor 
předložil a hromadně nasdílel pouze tento dokument:  
„Následující informace jste označil za nepravdivé či zavádějící:  
CVUT‐CIIRC provides an effective platform for university cooperation in the fields of informatics, robotics and 
cybernetics as these areas embody at CVUT the strongest research potential: over 350 first‐rate researchers, 
more than 200 PhD students in 8 fields of study and more than 1,000 Master’s students. 
Čísla se váží k oblastem informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT jako celku: „…as these areas embody at 
CVUT… 

Thanks to Czech Government support, CVUT‐CIIRC is about to finish (11/2016) the construction of the brand‐
new research facility of 38,000 m2 scope including research equipment in total value of 44 M Euro. 
Přečtěte si prosím pane rektore Předkládací zprávu. Dotace byla určena projekt ČVUT‐CIIRC, jehož hlavním 
cílem je: „Vybudovat Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) jako integrující platformy 
vzdělávání, vědy, výzkumu a technologického transferu v progresivních technických oborech propojující 
excelentní týmy ČVUT a dalších mezinárodně uznávaných pracovišť, čímž se položí základy CIIRC jakožto 
budoucího centra excelence.“ To, že mezi dílčí cíle patří i např. vytvoření prostor pro provozy rektorátu, na 
věci nic nemění.  

The new research centre will be physically based on existing and to be extended facilities at the Czech partner 
organisations CVUT‐CIIRC and BUT‐CEITEC,   
Opět směšné, nevíme, co je na tvrzení nepravdivé: na CEITEC plánuji stavební aktivity. Obě centra se navíc 
významně rozšíří díky investicím do technologické vybavenosti. 

A takhle bychom mohli pokračovat dále. Pane rektore, jaké další tzv. nepravdivé informace jste měl na 
mysli??“ 

8. 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.
Vy jste zadal okrajové podmínky žádosti RICAIP s potenciálem pro ČVUT 550 mil. Kč a pro VUT Brno také 350
mil. Kč ze strukturálních fondů a k tomu 8 mil. euro (zhruba 200 mil. Kč) provozních prostředků pro ČVUT od
Evropské komise. Zbytek jsem napsal podrobněji v dopise, na nějž jste odpověděl. Nebudu se opakovat.
Doufám, že s koordinátorem projektu RICAIP jednáním dojdete k řešení, které ojedinělou příležitost pro ČR i
ČVUT nezabije.

9. Rovnez tak by me zajimala presna interpretace tvrzeni o tom, ze "dosavadni vysledky CIIRC ukazuji, ze ustav
ma dobry potencial pro samofinancovani a udrzitelnost"
Vy, pane rektore, pochybujete o dosavadní úspěšnosti projektu ČVUT CIIRC? Četl jste výroční zprávu CIIRC
ČVUT za rok 2017? Projekt i ústav plní, co mu plán jeho rozvoje ukládá. Náš finanční plán pro rok 2018
s rozpočtem 230 mil. Kč vypadal do konce května 2018 realisticky. Nyní ho Vaše řídicí zásahy znejistěly.
Snažíme se. Je pravda, že musíme překonat „údolí smrti“, což je objektivní úkol každého takto velikého
projektu. Pro překonání údolí smrti CIIRC ČVUT musí růst. Stagnace nebo pokles zvyšuje podstatně šanci, že
projekt uvízne v údolí smrti. Když pochybujete, proč o tom neinformujete vedení CIIRC a nezmiňujete
konkrétní problémy, abychom společně mohli hledat řešení?
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10. 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.
Tým projektu RICAIP má ostře rozdílný názor, než prezentujete Vy. Vady, na něž pane rektore upozorňujete, 
oni nevidí. Doporučuji, abyste diskusí nejasnosti vyjasnili. Pomohly by k tomu Vaše přesněji formulované 
konkrétní postřehy. Na některé Vaše poznámky jsem již odpověděl v tomto emailu výše.

11. Tým RICAIP Vás, pane rektore, kritizuje, že nezabezpečeně sdílíte veškeré projektové informace o RICAIPU a 
že to je v rozporu s etickými principy, profesními povinnostmi i doložkou důvěrnosti smlouvy. Upozorňuji, že 
např. odkaz na Dropbox je stále aktivní a veřejně přístupný. Tým RICAIP Vás opakovaně žádal a žádá, abyste 
neprodleně úniku zabránil.

12. 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.
Vážený pane rektore, ujišťuji Vás, že se stabilizování věnuji velmi intenzivně uvnitř i vně CIIRC. Od Vašeho 
řidicího krlku 4. 6., odvolání ředitele Maříka, se moje tvůrčí kapacita soustřeďuje hlavně na stabilizaci. 
Takových stabilizujících vedoucích výzkumníků je v CIIRC většina. Není to škoda tvůrčí kapacity? Hrozí, že 
padne základní záměr, tj. mít na ČVUT výzkumné středisko dosahující světové úrovně a disponující kritickou 
hmotou pro větší projekty. Dále našim výzkumníkům i mně osobně jde díky Vašim zásahům o holou 
existenci, „o kejhák“. Vaše licoměrné, plytké rozbory a rady se mi čtou opravdu s těžkým srdcem. 

Vašek Hlaváč 

From: Petracek, Vojtech  
Sent: 8 August, 2018 0:59 
To: Hlavac, Vaclav <Vaclav.Hlavac@cvut.cz> 
Cc: fibiger@abf‐nadace.cz; Janousek, Jan <jan.janousek@fit.cvut.cz>; Marik, Vladimir <Vladimir.Marik@cvut.cz>; 
Dockal, Vit <Vit.Dockal@cvut.cz>; Bohacek, Jiri <Jiri.Bohacek@cvut.cz>; senat <senat@konference.cvut.cz> 
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.  
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…. 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.  

…. 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 
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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. 
  
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 


