
Zápis ze schůze PKS Praha, ZK HMP a KK v PiCe 6.12.2019, 18:00

Přítomní:

Kontrolní komise: Michaela Skokanová (MS), Rostislav Řeha (RŘ), Jan Novák (JN)

Krajské předsednictvo Prahy: Alice Hamalová (AH), Michal Zachar (MZ), Magdalena 

Valdmanová (MV, na telefonu)

Zastupitelský klub hl. Města Prahy: Jaromír Beránek (JB), Viktor Mahrik (VM)

Hosté: Jiří Hoskovec (JH)

Zahájení 18:15

Bod 1) Výběrová řízení Praha

JN: Proč neexistuje záznam, kdo seděl v jaké komisi?

VM: No neudělali jsme to, už nebudu dělat žádná výběrka, má to dělat PO. Zpětně to dohledávat je

těžké. Jestli k tomu budete přistupovat takhle, tak to nebude dělat nikdo. 

AH: Kdybych chtěla jako účastník zdůvodnění, potřebovali byste na to právě ten záznam.

VM: Kdybys zavolala Kubíčkovi, tak ti to vysvětlí.

AH: Kdyby to šlo až k soudu, tak by řešili tu písemnou formu. Jen body bez komentáře jsou málo.

RŘ: Nejsou tam ani jména těch lidí.

JN: Program – VŘ musí být transparentní.

RŘ: Měli jste klíč, podle kterého jste ty komise dělali? 

VM: V komisi byl vždycky zástupce klubu (MK), HR specialista (Kubíček - pokaždé), zástupce

protikorupčního týmu (Vlk, Konečný, Janusz). Ve finále tam vždycky za klub byla Míša a občas já. 

RŘ: V několika případech se druhý v pořadí použil na jinou pozici. 

VM: Uchazeči se hlásili do více rad, nechtěli jsme je brát na pohovor několikrát. Pokud byl dobrý,

byl použit jako náhradník. 

RŘ: A to se týkalo i poradců primátora? 

VM: U toho jsem nebyl. Mluvím za DR. 

RŘ: V čem je poradce úředník? Máš tam úředníky i jiné zaměstnance. Úředník vykonává správní

činnosti. Na webu jsem to nenašel. 

VM: Mají tabulkový plat.

JN: To i uklízečka.

VM: Odpovídají na 106ky.

RŘ: Všichni? 



AH: Zavoláme Magdaleně. 

VM: Když si rozkliknete Hřiba, je tam seznam i náplň práce. Je to na webu pirati.praha

RŘ: Náplň pozice nesouhlasí s názvem pozice? 

MV: Jsou úředníci, ale jsou navázaní na primátora, na jeho mandát. Všichni asistenti a poradci.

Jakmile pirátor nebude pirátorem, do dvou hodin vyklidí kancelár.

RŘ: Jaké mají správní činnosti?

MV: No, oni to nejsou úplně úředníci, je to speciální pozice.

RŘ: Určuje si je primátor? Neprobíhá výběrové řízení?

MV: Jo, primátor zadá personálnímu, koho chce zaměstnat, a on ho zaměstná.

VM:  My  se  často  dostávali  do  střetu  s  úřadem,  nebyli  nadšení,  jak  děláme  výběrka,  že  to

prezentujeme na fóru,  že  jim nabízíme odměny,  co  neodpovídají  tomu,  co úřad  nabízí.  Ani  to

nemůžeme.  Nastoupila  na  mě  ředitelka  magistrátu,  že  s  tím  musíme  skončit.  Máme  jít  na

personální, říct, jaké máme požadavky, a personální zadministruje výběrko. 

RŘ: Kolik poradců prošlo naším výběrkem a kolik magistrátním? 

VM: To nedokážu říct, liší se to jen tím, kdo to administruje. Buď je to na fóru nebo na vývěsce. 

RŘ: Nevnímám v tom porušení předpisů, spíš slibů, co jsme dali voličům. Nějaká snaha byla, ale

nemáme zápisy – někde je část někde není nic. Vnímám to jako zástupný problém. Pak vzniká

podezření, že si tam někdo tahá svoje lidi. 

VM: Mám pocit, že Lucka Horáková a Marek Šafra byli převzatí z magistrátu. Lucie začala rychle

chodit v tom, jak funguje úřad a školí nám poradce. 

RŘ: Já  to  neznám, v Ostravě  nic  takového neexistuje.  Ti  naši  nejsou vzatí  na  mandát,  jsou to

zaměstnanci  úřadu.  Nikdo nepřišel  s  námi.  Macura  má v  týmu mluvčí,  vedoucího kanceláře  a

asistentku. 

JB: Asistent může být totéž co poradce.

RŘ: Musí být důvěryhodný, nebo si  musíš přivést  vlastního člověka,  který ale spadne s tebou.

Rozumím tomu, že tam nemůžeš mít někoho, kdo bude vynášet informace. Tady můžeme akorát

konstatovat, že nebyla nastavená pravidla, která by se dodržovala, učili jste se to ad hoc za chodu.

JB: Já se účastnil jednou jako přísedící, bylo to organizováno hlavně s ohledem na časový tlak.

RŘ:  Vidím  problém ne  ve  výběrkách,  ale  v  doplatcích.  Naše  PraH  výslovně  zakazuje  zpětné

doplácení  a  je  otázka,  jestli  byla  vůbec  provedena  nějaká  činnost,  nebo  jsou  to  jen  doplatky

slíbených peněz. 

VM: Petr Přenosil se k nám dostal ze Sněmovny.

JN: Vidím tady čtyři členy komise – ale nerozumím tomu, co znamená přidělen ze Sněmovny.

VM:  Měl  dělat  spojku  mezi  Sněmovnou  a  HMP,  protože  poslanci  chtějí  konzultovat  a

připomínkovat zákony. 



JN: Takže jako kraje. 

--- přichází JH ---

JB: Porušení PraH jsme řešili intenzivně a dlouho, protože Veronika měla přislíbeno něco jiného,

než dostávala. Jaká měla být správná cesta ven, aby to bylo čestné? 

AH: To konečné řešení bylo na doporučení od Jany K.

JN: Mě spíš zaráží, že jste o tom věděli a neřešili.

RŘ: Veronika nastoupila v listopadu a dostala to v červnu. 

JN: A třeba Magdalena nebyla doplácená vůbec.

JB: Měla mít vzhledem ke kvalifikaci nižší mzdu, na rozdíl od Veroniky, která na tom byla odborně

líp. 

MV: Ono to je jinak – Verča byla ve výběrku dřív, než jsme byli na magistrátě – tam, co Martina

Vacková, a tam se jí přislíbily nějaké peníze. Když se vymyslelo, že se zaměstná jako poradce,

hledala  se  cesta,  jak  ji  doplatit.  To  řešila  Míša.  Nejdřív  měla  být  doplácená  z  expertovného

magistrátu, cože samozřejmě nejde. Proto jsme jí to museli doplatit my.

JB: V průběhu těch několika měsíců se něco dělo? 

MZ: Máme to v zápisu.

MV: Jen jsme si řekli, že to má zařídit vedoucí poradců s Míšou. Já do toho neměla co mluvit. 

AH: Odpověď byla, že Míša je protivná a řeší to.

RŘ: Já to považuji za zástupné smlouvy, není nijak vykazovaná práce. My sami sobě lžeme? Tady

se nám vmetlo, že je to totéž, jako když jsme platili neuvolněné zastupitele za to, že dělají věci

navíc. Ale tady máme někoho, kdo dělá job za určité ohodnocení, a my mu ještě doplácíme, protože

si myslíme, že je to málo.

JB: My si nemyslíme, že je to málo. Kluci tím tak moc času netrávili. JM vyžíval cca z 20k čistého. 

RŘ: My z neuvolněného udělali  uvolněného.  Ale v tomto případě je  to  tak,  že ten člověk má

tabulkový plat a my mu slíbili větší, takže mu to doplácíme. 

JB: My si myslíme, že je ten plat hraniční.

VM:  Martina  V.  prošla  výběrkem na  PR  pozici,  ale  její  představa  platu  byla  jiná,  takže  jako

odborníka jsme ji doplatili od strany. 

RŘ: Pochopil bych, kdyby měla ½ úvazku na magistrátě a zbytek bychom jí platili my, ale úřad jí

platí 8 hodin denně a my jí platíme těch samých 8 hodin. 

JB: Cílem bylo dostat z magistrátu co nejvíc peněz.

RŘ: Platíme toho člověka za stejnou práci dvakrát.

JB: To není pravda, sedí tam 12 hodin a pracuje na 120%.

AH: Martina řešila mediální krize na městských částech. Doplácení bylo uvedeno v rozpočtu.



RŘ: Takže gró je v tom, že magistrát platí lidi za 8 hodin málo? Tak jsou ty naše smlouvy napsané

špatně. Je tam nepravda. Třeba u Veroniky je 144 tisíc za jeden měsíc. Což není pravda. Z dalších

vykázaných činností nepoznám, jestli je to práce nad rámec nebo ta celá její práce.  

JB: V tom výkazu jsou veškeré činnosti, co dělala.

JH: Jakožto úředník nejsi placený za to, že děláš PR pro klub. 

RŘ: Spoustu věcí děláme dobrovolně.

JH: Ale ty to děláš v pracovní době. 

RŘ: To je zneužívání prostředků magistrátu.

JH: Proto se jim za to platí. 

RŘ: Jedna věc jsou výběrka, která jsme se tedy učili v průběhu, bylo by fajn používat metody státní

správy podle mustru. Ale v tomto případě porušujeme svoje vlastní předpisy. Není jasné, za co ti

lidé dostávají peníze, když se falšují výkazy. Lžeme sami sobě.

JH: Samozřejmě je  špatně,  že se dopisují  zpětně.  Třeba Vovsík je  tam part-time a je placený i

stranou a tam je vidět, že to, co má v popisu práce, je totéž za Piráty i za magistrát.

RŘ: Potom v té smlouvě musí být bonus za extra práci v rámci úvazku. 

AH: To znamená si to rozepsat. 

JH: Vovsík je na dohodu, takže zůstane na magistrátě jediný placený Piráty.

RŘ: To je v pohodě, to je čisté. 

VM: Co přesně se porušilo?

RŘ: Že se to vyplácí zpětně a nepoznáš ze smlouvy, za co dostává peníze. 

JB: My ji platíme za nadstandardní výkon. Já nevím, jak to udělat, aby to z pohledu KK bylo čisté. 

RŘ: Dokážete si představit, že by tohle udělala ODSka? Jak bychom my řvali? 

JB: Oni by to asi udělali chytřeji.

VM: Já nevím, co řešíme. 

JH: KSČM platila Semelovou.

RŘ: Snad se nechceme dostat do téhle situace. Je potřeba do smlouvy napsat, že je to bonus za

nadstandardní práci. Musí se hlavně doplnit výkazy. A nesmí se to dělat zpětně.

JB: To jsme si snad vysvětlili.

RŘ: Jo, ale je to zakázané.

JB: Ano, máš pravdu, ale pragmaticky neexistovalo jiné řešení. 

RŘ: Mohli jste napsat, že to je doplácené na základě ústního slibu. Ale píšete tam bludy. 

JN: Obecně spousta věcí, co tu řešíme, je na hraně. Ale máte to říct od začátku, že je tu problém.

RŘ: Vyřešili jste průšvih tím, že jste to zaflikovali. 



Bod 2) Výběrové řízení na vedoucího poradců Pirátora

VM: Pojďme řešit Hoskovcovo výběrko.

RŘ: Je to úřednická pozice? Vykonáváš správní činnost?

JH: Vedu úředníky.

RŘ: Poradci jsou úředníci? Co dělají za správní činnost?

MV: Jsou to zaměstnanci.

JH: Já jsem vybraný podle postupu výběru vedoucích úředníků.

RŘ: Takže jste zaměstnanci vázaní na mandát primátora. Něco jako zástup za mateřskou. Jen mě

zarazilo, že se to stáhlo z úřední desky. Nějaká výběrová řízení tam jsou.

JH: Jsou tam ta, která běží. Musí to tam viset 15 dnů. Pak to tam zůstává někde v kompostu, plus se

uchovává zpráva o VŘ.

RŘ: Měls pohovor před komisí? 

JH: Probíhá to vícekolově. 

RŘ: Kdo rozhodoval o tvém přijetí? 

JH: Lidi z odborů a z personálního.

JN: Takže tam nebyl primátor?

JH: Úředníka nejde nabrat jinak než podle zákona. 

RŘ: Spousta jich byla vybrána jinak.

JH: Protože nebyli vedoucí.

AH: Ty se bavíš o úřednících, co mají úřednickou zkoušku. Ale zaměstnance můžeš vybrat i jinak. 

--- JB odchází ---

JN: Ty ses hlásil do výběrka, ale byl jsi zastupitel.

JH:  To  ale  nesouvisí.  1.11.  jsem podepsal  papír,  že  nastupuju.  Předtím bylo  řízení  na  ředitele

kanceláře, kam jsem se přihlásil, byl jsem jmenován Radou HMP a pak zjistili, že není možné být

ředitelem odboru a zároveň zastupitel. Takže se řeklo, že jmenování je neplatné a já pokračoval v

civilním zaměstnání.  Pak jsem se přihlásil  do nového výběrka na jinou pozici.  Je to úplně jiná

pozice. Ředitel odboru může zastupovat vedení úřadu a má silnější pravomoce. Byl bych ředitel

Kanceláře primátora. Teď jsem vedoucí poradců.



Bod 3) Obsazování dozorčích rad a představenstev

RŘ: Kolik u vás berou členové DR a představenstev? 

JH: U nás představenstvo volí rada.

RŘ: U nás to jde výběrovým řízením.

VM: To bychom rádi. 

JH: Město je 100% akcionář.

RŘ: U nás je představenstvo výkonný ředitel, finanční ředitel. 

AH: Většinou to tak je. 

RŘ: A vybírá je komise. 

JH: U nás to dělá dozorčí rada.

RŘ: Ta má kontrolovat. Tohle jsou samé pozice pro prachy.

--- JH odchází ---



Bod 4) Operátor ICT

JN: Klub musí řešit vybrání Michala Krause. 

AH: Míra to má v gesci. Hodně jsme to řešili. Oni si myslí, že je to v pořádku a nemá to cenu

sundávat, protože by z toho byla mediální ostuda. 

MZ: Jakýkoliv další člověk byl bohužel ještě horší než ten vybraný. 

MS: To není pravda. Nechápu, co se tam stalo.

MZ: To nechápe víc lidí, jak ty městské firmy fungují. Jedna firma má tři čtyři další podfirmy, co si

ulejvají lidi do s.r.o.ček. To se špatně dohledává, naši lidi sami nevidí, jak se ten podnik bude řídit.

AH: Nenene, Operátor ICT je jediná firma, kde máme hlavní slovo a můžeme si dělat, co chceme.

MZ: Musíme si vytvořit strategii.

AH: Ta je dávno vytvořená, problém je, že tam zůstal Fišer.

JN: Vy sami nemáte vůli s tím něco udělat. To mi hlava nebere. 

AH: zapomněla jsem, že když se odvolá člen představenstva, musí se v určité lhůtě jmenovat nový.

RŘ: Stačí vyhlásit výběrko. 

AH: Ondřeje Kocha znám osobně. Jeho nevybrání nemůžu hodnotit, v IT nedělám a nikdy jsem s

ním nespolupracovala. Tam šlo hlavně o to rozporování toho Krause. 



Zpět k bodu 1)

RŘ: Máte v plánu ještě nějaká výběrka?

VM:  Možná  Kongresové  centrum,  možná  Prague  City  Tourism.  Ale  tam  bychom  dělali  jen

předvýběr kandidátů do představenstva, které bude volit dozorčí rada. Je potřeba změnit celkovou

vlastnickou politiku města. 

RŘ: Od toho je tam ta dozorčí rada, aby rozhodla, jestli je představenstvo zralé na výměnu nebo ne.

VM: To funguje v soukromých firmách.

RŘ: Ne, i ve státních.

VM: Nám Plynárenská  nedává ani  zápisy  a  ředitele  tam drží  Topka.  Členové  DR jsou vázáni

mlčenlivostí. 

RŘ: Správní žaloby.

VM: Jak s dozvíš, že SR nedává DR zápisy?

RŘ: To přece musí vědět. Podívejte se na status společnosti.

VM: Když ti představenstvo nedá zápis DR tak DR může něco dělat, ne?



Bod 5) Doplácení poradců

VM: Blbý je, že se to řeší po roce.

AH: My jako PKSko to řešíme od jara. Pak se řeklo, že si to po Míše přebírá Jana. 

MV: Je těžký řešit doplácení, když my jako PKS nemáme přístup k tomu, kolik poradci berou.

AH: My si to vyžádali.

VM: To řeší Jirka Hoskovec, protože po něm dupou poslanci, ale dostat částky z úřadu….

JN: Ten člověk ti může dát svou výplatní pásku. 

MV: Ale oni s tím nesouhlasí. 

JN: Musíte si přijímat lidi, co tyhle zásady chápou. To se mělo stát na tom výběrku.

VM: Já dnes ověřoval u ředitelky personálního, jestli to ti lidé mají ve smlouvě. Měl jsem za to, že

to tam je, ale není. V minulém období jsme zveřejňovali výplatnice, ale teď se nedostanu ani já ke

své, protože je v intranetu. Každý zastupitel se bude muset do toho systému přihlašovat.

AH: ty si to nekontroluješ, aspoň kvůli daním? 

VM: Ne. Budu to řešit kvůli daňovému přiznání.

AH: No mně takhle nezaplatili pojištění, a stát to pak chce po tobě. 

VM: bylo by ideální, kdyby nám ti lidi dali výplatnice, ale nutit je nemůžeš.

JN: Hřib je k tomu nutit může.

MZ: No, tak zkus ale pak najít náhradu za ty, co dají výpověď.

JN: Pokud máš pirátského primátora, chceš, aby měl pirátský poradce, kteří se ztotožňují s těmi

hodnotami. 

VM: Do otevřeného výběrka se ti může přihlásit kdokoliv. A oni ti to řeknou až po roce práce. Na

nás šlo několik 106ek a personální odbor se dotáže zaměstnanců, oni řeknou, jestli souhlasí a odbor

to zveřejní. Při té první všichni řekli, že souhlasí, teď šla druhá a oni řekli, že nesouhlasí. Chceš je

za to vyhodit? 

RŘ: Musíš. 

VM: Michálek je naštvaný, Jirka má za úkol to vyřešit.

AH: To by mělo být v manuálu. Podmínka musí být, že se ty platy budou zveřejňovat, jsou to

veřejné peníze.

VM: Teoreticky by to šlo dát do té smlouvy. Ale svět není černobílý. 

AH: Mně spíš vadí to, že dost lidí od těch poradců říká, že nemají s Piráty nic společného. Že to

dodržovat nemusí. To mě jakožto PKS štve.

JN: Tohle přesně říká Hoskovec. „Já jsem zaměstnanec, mně nic nemůžeš.“

VM: Chceš vyhazovat lidi za to, že nejsou Piráti?

JN: Ano. Pokud nám má někdo radit, musí sdílet naše hodnoty.



VM: Na jedné straně máš lidi, co jsou profíci a dělají dobře svou práci, ale na druhé straně nechtějí

zveřejňovat plat.

AH: On ti na víc věcí řeknu, že je to nezajímá. Já nebyla u výběrek, takže nevím, co se jim slíbilo,

nedostala jsem to z Míši ani ze starého PKS. Ty sis myslel, že jim to bylo řečeno u výběrek, že

budou zveřejňovat. Já to nebyla schopná ověřit. 

VM: To je jedno, jestli se jim to řeklo nebo neřeklo. 

JN: Není to jedno. Možná ti u výběrka lhali a takového člověka fakt nechceš.

VM: To už dnes nezjistíš. 

JN: Protože nejsou zápisy z výběrek. 

VM: Když na to bude složitý předpis, nikdo to nebude chtít dělat.

AH: Ne, ten předpis bude na to, kteří lidi mají projít jakým výběrkem, a že v tom výběrku musí být,

že musí dodržovat pirátské hodnoty. Jako já říkám koordinátorům, že musí být flexibilní, chovat se

jako zástupci Pirátské strany. 

VM: Tak udělejte kilometrový checklist, kde ti lidi zaškrtnou, že souhlasí.

AH: No, proto se musí vést záznamy. 

VM: Existuje minimum na to, co musíš mít na výběrka? 

AH: Ano, pokud je to pirátské výběrko, komise musí být minimálně tříčlenná. 

JN: Myslím, že by to mohlo být v PPU. 

MZ: Musíme to probrat s Matějem.

JN: Matěj k tomu nic nemá. Viktor mi slíbil, že mi jeho poznámky pošle. 

VM: To je ta první tabulka. Myslel jsem, že stačí mít přehled, kdo se hlásil a jak dopadl.

JN: Ale teď to není zpětně kontrolovatelné, kdo to hodnotil. 

VM: To nikde není zadané. Neexistuje žádné minimum, co musí být výstupem z výběrka.

RŘ: Musí být zápis.

VM: Pak může přijít někdo další a chtít něco víc.

AH: Tam jse o to, že když dojde k rozporu, je potřeba mít něco, podle čeho to obhájíš.

VM: A kde došlo k rozporu? Vy mě teď akorát popotahujete za to, že nemám zápis.

RŘ: A podle čeho to chceš jinak obhajovat?

JN: Uznávám, že neexistuje konkrétní předpis. Ale z programu vyčteš všechno. 

VM: Největší problém vidím v tom, že abys mohl udělat výběrko musíš mít právníka na vnitřní

předpisy, jinak si ani neškrtneš. 

JN: Ty přece vstupem do strany podepisuješ, že znáš předpisy a program.

AH: Pokud si nejsi něčím jistý, máš se obrátit na odpovědný orgán.

VM: Nebudu to dělat! Ať to dělá PO. Já si jen sednu do komise a nebudu nic víc řešit.

RŘ: Existuje assessment centrum.



VM: Já nevím, co to je. 

JN: Míša řekne, Jana mi nic nedodala. Jana říká, že Míše celu dobu nabízela pomoc.

RŘ: Když přijde KK, nemá zaprvé z čeho vycházet, zadruhé to vypadá, že jste to uvařili na koleni.

VM: Já nebudu dělat práci proto, abych uspokojil komisi, která se na to někdy může zeptat. 

MZ: Pojďme to nějak uzavřít. My jsme současná reprezentace toho, kam to má vést, a to víc jistí si

máme být, abychom nastavili ta pravidla, jak to má vypadat.

VM: To, co my jsme udělali, je obrovská věc. To nikdy nikdo v minulosti nedělal. A místo toho,

abychom si řekli, je to skvělý, tak do toho střílíte a shazujete to. 

RŘ: Tak mi řekni, proč ty výběrka děláme.

VM: Aby tam byli dobří lidi.

RŘ: Podle čeho to mám poznat? 

VM: Přečteš si jejich životopis. 

RŘ: To je, jako když mi ředitel firmy řekne, že tohle je nejlepší zboží, co jsme mohli nakoupit. A

jak si to mám ověřit? Ve chvíli, kdy víme, z čeho jsme vybírali a podle jakých parametrů. 

MZ:  Abychom dosáhli  ideálního  stavu,  potřebujeme mustr,  podle  kterého si  to  veřejnost  může

kdykoli udělat.

RŘ: Nemůžeme to prezentovat. 

VM: Já nerozumím, o čem se bavíme.

MZ: Že nemáme podklady.

VM: Je to na fóru.

AH: Tam není zápis.

RŘ: Nevím, kdo vyhrál, nevím, kdo se zúčastnil, někde není ani zadání. 

VM: Máme tabulky, kdo postoupil, kolik dostal za co bodů. Poslal jsme vám životopisy. Vždycky

můžeme dodat víc informací. 

JN: Ano, udělali jste hodně výběrek, rozumím tomu, nechceme to shazovat. Ale musíš si uvědomit,

že strana se prezentuje jako ti, co kontrolují. Proto musíme být schopní kontrolovat sami sebe. Mně

je nepříjemné, že jste naštvaní, že to kontrolujeme.

VM: Já jsem naštvaný, že mi nadáváte za něco, co jsme nevěděli, jak to máme dělat.

RŘ: Na to jste tam měli Kubíčka. 

JN: On je ale odborník na soukromá firemní výběrka. To je něco jiného.

VM: Nám bylo řečeno, že to umí a zprocesuje. Odvedl skvělou práci. Na nás už byly jen pohovory.

JN: Z jeho pohledu to udělal správně. Na rovinu, je to chyba Míši Krausové, přestože to není ani v

její smlouvě. 

VM: Řekněte  mi,  jak  to  mám dělat,  aby se to  dalo kontrolovat.  Musí  to  dělat  někdo,  kdo má

povědomí a orientuje se v předpisech. 



JN: Pokud vy za to někomu platíte, je za to odpovědný. Kdyby se to dělalo dobrovolnicky, bylo by

to něco jiného. Zodpovědnost jde za tím člověkem, kterému jste za to platili. 

RŘ: Problém je v tom, že jste ze smluv vyhazovali povinné věci.

VM: To jde za Mirkem Beránkem.

JN: Nejen za Mirkem, Profant taky podepsal Míše smlouvy, i když nemá ani čárku v Redmine. 

VM: Vy nemáte předpis, na základě kterého tohle můžete kontrolovat. Ano, mohli jsme to udělat

líp, ale nemáme to nastavené. 

RŘ: Čí chyba je porušování předpisů? Vždycky toho, kdo ho porušil. Ale nechci slovíčkařit, prostě

je potřeba dodržovat principy. Neděláme výběrka proto, abychom měli výběrka, ale proto, abychom

vybrali nejlepší lidi. Pokud to nemáš jak zkontrolovat, není to transparentní. 

VM: Komise vybírala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

RŘ: Vždyť ani nevíme, kdo v ní seděl.

VM: Ale vím, že tam byla komise, která to vybrala dobře.

JN: Jak můžeš vědět, že se to vybralo dobře, když ani nevíš, kdo tam seděl? 

RŘ: Do tabulky napíšeš co chceš, sedí tam ten, koho vybrala Míša a Matěj. 

VM: My to mohli kontrolovat. On dělal výběr, ale my to mohli rozporovat. Viděli jsme do jeho

tabulky. 

JN: Matěj řekl, že se to možná jednou dvakrát stalo.

VM: Ano, měl velkou moc, ale my měli šanci ho kontrolovat. DO té tabulky měli přístup všichni.

RŘ: To ano, ale dva ze tří členů komise byli vždycky stejní a proto rozhodovali oni.

VM: Musí to být konsenzus. 

JN: Tak třeba v ICT Koudelka naštvaný byl. 

AH: Jediný odborník v komisi byl nespokojený.

RŘ: Někdo si ho musel obhájit. Zajímaly by mě argumenty.

VM: Tak si pozvěte tu komisi.

RŘ: Nevíme, kdo v ní seděl.

AH: Zodpovědný je za to klub. 

RŘ: Stalo se někdy, že by neodsouhlasil, co komise navrhla?

VM: Už si nevzpomenu. Probíhaly diskuse, asi bych něco takového našel.

JN: Tak to prosím někomu zadej. Nemáte zápisy z klubu? Byly všechny zveřejněny?

VM: Je to mým cílem, ale některé věci by zveřejněny být neměly.

JN: Kde tahle tajná jednání najdu?

VM: V zápise nebo na Facebooku. 

JN: Řekni si AO, ať máte vlákno na fóru na uzavřená jednání klubu.



AH: Hlasování na FB se nedá ověřit zpětně, dá se to smazat, nedá se v tom hledat. Bude tam rozpor,

a jak to chceš dohledat?

VM: Jakej rozpor? Bude se to blbě hledat. Na fórum bys musel ty lidi dostat.

JN: Stačí, když tam jeden člověk hodí zápis.

VM: Z fyzických zasedání jsou někde uložené.

JN: Někde?!

MZ:  Máme  vycizelovaný  postup,  co  má  být  v  zápise.  Nechci  se  nikoho  dotknout,  ale  mám

zkušenost z předchozích zaměstnání, že jsem se s tím vztekal. Je to důležité. Domluvíme si nějaké

modely,  ale  nikdo  je  nechce  dodržovat.  Aktivismus  není  totéž  co  kompetence.  Někteří  příliš

rebelují.

VM: Částečně nesouhlasím. Pokud neuděláš audiozáznam, tak nejsi schopný to procesně ošetřit.

AH: Subjektivně ano, ale dokladově to máme v pořádku. Je to i sepsané, jsou tam data, zdroje,

maily, hodnocení. 

VM: Tak proč je kolem toho haló?

JN: Není kolem toho haló u nás. Za KK je to v pořádku.

VM: Je potřeba jít cestou nejmenšího odporu.

JN: O to my se snažíme. 

RŘ: Musíte si najít někoho, kdo vás do toho bude kopat.

AH: Byro tam musí být a lidi mě posílají do háje, když to řeším. 

VM: Pošlete na klub někoho, kdo naučí Loužka, co má dělat. Běžte ho někdo vyškolit. Pro mě ty

věci nejsou logické. Já to minimum chápu jinak než vy. 

RŘ: Musíš se na to dívat tak, jestli se to dá zkontrolovat nebo ne. Základní evidence.

AH: Máš hypotézu a potřebuješ ji ověřit.

VM: Nemám na to čas.

AH: Máme to v programu.

VM: Přijď vyškolit Loužka.

JN: Je to váš podřízený, jste za něj zodpovědní.

VM: Přijďte ho vyškolit.

AH: zaplatíš mi expertovné? 

VM: Domluv se s Beránkem. 

AH: Ty jsi předseda ZKHMP.

RŘ: Jaká budou další výběrka?

VM: Jirka rezignoval na Technickou správu komunikací, bude výběrko na náhradu. 

JN: Může KK jmenovat odborníka do komise nebo pozorovatele? 

VM: Ano. Mně na tom nesejde. Chtěl jsem zvát Janu na pohovory. 



RŘ: Bude toho víc?

VM: Je to nárazové. 

RŘ: My máme DR ob rok, po půlkách.

AH: My ne.

VM: Jsou poptávky na zaměstnance úřadu, Eva Horáková hledá odbornou asistentku. 

AH: Je to na fóru. 

RŘ: Když úřad vyhlásí výběrko, vezměte ten text a dejte ho na fórum.

VM: Eva je první, kdo to takhle udělal. 

RŘ: Je to jediná šance, jak to ztransparentnit. 

AH: Můžete si klást podmínky, co za člověka chcete.

VM: Otázka je, co se smí zveřejňovat.

RŘ: Stačí počet zájemců, počet lidí v druhém kole a kdo to vyhrál.

JN: Upravte si směrnici, ať z webu magistrátu nemizí výběrka. I pro vás to bude dobře.

VM: Chápu, že jsem na vás zlý, ale snažím se. Jsou i lidi, co to mají v paži.

AH: Za mě je v pořádku, jak jsou ta výběrka zveřejněná, jen je potřeba mít zápisy, kdo seděl v

komisi a jaké dal body, popřípadě nějaké závažné okolnosti. Z logiky věci je zakázané, aby se člen

komise účastnil výběrka, které připravoval. 

JN: Vy si můžete založit vlastní KK.

AH: Je potřeba udělat si prostor na audit.

VM: Máme hodně placených lidí,  jsme schopní dodat ledacos. Zajímalo by mě, jako předběžný

dotaz, jak vybírat lidi do rady.

RŘ: To máš mít v povolební strategii. Proto jsme nemuseli dělat výběrka. 

--- 21:00 oficiální konec --- 

 


	Bod 1) Výběrová řízení Praha
	Bod 2) Výběrové řízení na vedoucího poradců Pirátora
	Bod 3) Obsazování dozorčích rad a představenstev
	Bod 4) Operátor ICT
	Zpět k bodu 1)
	Bod 5) Doplácení poradců

