
Účastníci řízení: 
Kontrolní komise ve veřejném zájmu (stěžovatel), zastoupená zpravodajem Jan Novákem 
Zastupitelský klub magistrátu města Prahy, zastoupený Michaelou Krausovou a Viktorem          
Mahrikem (odpůrci) 
 
Vylíčení rozhodných skutkových událostí: 
 

Tato stížnost se zabývá pochybeními, ke kterým došlo během výběrových řízení           
jednak do dozorčích rad městských společností, druhak na pirátské magistrátní pozice, která            
byla shodně organizována zastupitelským klubem hlavního města Prahy. Spis obsahuje i           
zmínky o dalších zjištěných pochybeních v souvislosti s těmito výběrovými řízeními, které            
budou řešeny separátně. 

Po samotném průběhu výběrových řízení bylo opakovaně upozorňováno na         
nezvládnutí administrativně-komunikační linie a transparence výběrových řízení. Z        
doložených materiálů vyplývá, že statutáři ZKHM Prahy byli několikrát informováni o           
vzniklých problémech. Ignorování potřeby zjednání nápravy “zaměstnalo” několik        
stranických institucí: PO, PKS Pha, RP, RV, KK, nyní i RK. Od statutárů i členů klubu jsme                 
ovšem nezaznamenali snahu vzniklou situaci jakkoliv řešit. 

V létě 2019 vypracovala M. Kleslová analýzu výběrových řízení a personálních           
postupů na MHMP, která jasně poukazovala na mnoho administrativních chyb a           
nedostatečnou transparenci. ZKHMP přesto neprovedl žádné kroky k dostatečné nápravě.  

Michaela Krausová, pověřená klubem organizací VŘ, se před KK obhajovala mimo           
jiné i neexistencí metodik k provádění VŘ. Metodika od PO vznikla však již na jaře 2019 a                 
lze ji nalézt zde - Pirátský newsletter 2019.  

(K aktuální situaci ohledně metodik: J. Michálek na toto téma vytvořil           
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=659232#p659232, kterou zveřejnil až po urgenci KK.       
KK v listopadu 2019 procházela zápisy RP týkající se výběrových řízení a dohledávala             
informace relevantní k tomuto vyšetřování - viz příloha č. 12; a zjistila, že bylo J. Michálkovi                
zadáno vytvořit tuto metodiku. Po upozornění ji přidal na fórum k připomínkování, nicméně             
nakonec nezohlednil ani předchozí metodiku, ani většinu připomínek KK.)  

I přes angažmá KK od podzimu 2019 zástupce klubu Viktor Mahrik považoval za             
zbytné evidovat materiály o výběrových řízeních, viz jeho předběžnou otázku k RK            
(https://redmine.pirati.cz/issues/25000). Zjištěná pochybení nejsou dodnes napravena.      
Existuje souhrnná tabulka VŘ od klubu, ta však obsahuje neúplné či dokonce zcela             
smyšlené informace. V lednu 2020 při první snaze uzavřít oficiální smír KK obdržela odkaz              
na tabulku, která měla obsahovat aktuální a úplné informace o všech výběrových řízeních do              
dozorčích rad městských společností v Praze - tedy finální a úplný zápis a souhrn výsledků               
výběrových řízení. M. Skokanová tuto tabulku nicméně kontrolovala a musela vypracovat           
zcela novou - víc níže, obě tabulky naleznete v příloze (č. 20 a 21). 

Vedle porušení předpisů se KK potýkala především s neochotou uznat a napravit            
vlastní chyby - viz fakt, že ani ke smíru s KK ve veřejném zájmu nebyla dodána správná                 
data. Učiněné chyby, ač rozhodně nejsou zanedbatelného rázu, měly být napraveny co            
možná nejdříve. Tento přístup, který nerespektoval ostatní týmy (ani ty nadřízené), zcela            
zbytečně zatížil výše zmíněné orgány. Zároveň nejde o chyby začátečnické - M. Krausová je              
aktivní členkou minimálně devět let, je první koordinátorkou strany, bývalou členkou RV,            
bývalou předsedkyní pražských zastupitelů. I přese všechny své zkušenosti nese hlavní           

https://redmine.pirati.cz/attachments/2422/Pir%C3%A1tsk%C3%BD%20newsletter%204_2019.html
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=659232#p659232
https://redmine.pirati.cz/issues/25000


odpovědnost za námi zjištěná pochybení. V. Mahrik je také dlouholetým členem strany,            
bývalý místopředseda PKS a předseda MS, ve finančním výboru HM Prahy. 

 
Přikládáme stručnou časovou osu událostí, které jsou meritem této stížnosti.          

Kompletní časovou osu naleznete ve spisu stížnosti https://redmine.pirati.cz/issues/24020,        
konkrétně https://redmine.pirati.cz/issues/24020#note-18.  

 
● 26. 11. 2018 byla vypsána Viktorem Mahrikem na fóru výběrová řízení na členy             

dozorčích rad městských společností vlastněných hlavním městem Prahou. 
● 10. 12. 2018 přijato usnesení na jednání ZK MHMP (viz příloha č. 1), dle kterého               

Michaela Krausová bude mít smlouvu s Piráty nad rámec neuvolněného zastupitele           
ZHMP zpětně od října 2018 (jinými slovy, smlouva přímo spojená s mandátem            
zastupitelky HM Prahy je datována před vznik mandátu samotného!); viz          
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/4445/, https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/4444/,  
https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/polozka/588/, Činnosti nad rámec výkonu     
mandátu zastupitele hl.m. Prahy, Místopředsedkyně poslaneckého klubu (očividně        
má být zastupitelského...), Zadávací list - Bc. Michaela Krausová.  
Michaela Krausová dostala na odměnách za období říjen 2018 - říjen 2019 celkem             
280 000,-, z toho 145 000 za pořádání VŘ, přičemž odvedenou práci ani             
nevykazovala v Redmine. Zde je nutné poznamenat, že jde o zřejmé           
několikanásobné porušení PraH a PPÚ, což bude řešeno v samostatném šetření. 

● 18. 12. 2018 probíhá VŘ k Obecnímu domu. Na pochybení v tomto VŘ byla ke KK                
později podána anonymní stížnost, která byla prvotním impulsem k celému tomuto           
vyšetřování - viz spis v Redmine (#24020). 

● 2. 1. 2019 vyhlásila Michaela Krausová postup vyhodnocování a výsledky          
výběrových řízení na členy dozorčích rad do městských společností vlastněných hl.           
m. Praha. Tamtéž zveřejněny výsledky k VŘ do Obecnímu domu. Nebyly však            
zveřejněny všechny výsledky, konkrétně pouze 10 z 24 celkových VŘ - více v tabulce              
č. 21. 

● Mezi 15. 2. - 7. 3. 2019 vypsána tři VŘ na zaměstnanecké pozice ve firmě OICT.                
Ohledně těchto výběrových řízení panuje podezření, že byla během průběhu          
změněna vyhlášená kritéria odbornosti (přílohy č. 4, 5). KK prošetří v samostatném            
podání. 

● 26. 3. 2019 zaslal Ondřej Profant jakožto garant IT mail (příloha č. 4) kritizující              
vítězného kandidáta na pozici architekta IT řešení do společnosti Operátor ICT           
(vyhlášeno na fóru https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=572&t=46103) Bartošovi,     
Ferjenčíkovi, Kallaschovi, Hřibovi, Beránkovi, Vašíčkovi. KK nebyla informována, RP         
bez vědomí KK zadalo analytikovi Januszovi Koniecznému vypracovat analýzy. KK je           
získala až na výslovnou žádost na základě poznatků zjištěných při šetření.  

● 2. 4. 2019 mail od RP Zdeňku Hřibovi ohledně OICT - naleznete v příloze č. 7. 
● 3. 4. 2019 mail O. Profanta M. Kubíčkovi, v čem má problém s vítězným kandidátem               

(příloha č. 4). Tento problém má mimo jiné i na základě analýzy Janusze             
Konieczneho (v příloze č. 6). Bylo zjištěno, že byl vybrán kandidát s nevhodným             
profilem (viz zmiňovaný posudek analytika). Vyjádření J. Koudelky, člena komise          
tohoto VŘ, v příloze č. 5.  
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● 20. 4. 2019 bylo opakováno výběrové řízení na DR Obecního domu na základě             
analýzy J. Konieczneho (viz příloha č. 2). Toto VŘ bylo nedostatečně propagováno -             
na fóru vyhlášeno pouze “jen tak mezi řečí” v příspěvku M. Kubíčka z 28. února 2019                
- https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=609423#p609423. Na výhrady J. Němce k       
průběhu tohoto VŘ, které zaslal M. Krausové, nebylo odpovězeno - viz           
https://redmine.pirati.cz/issues/24020#note-8 (mail je přiložen tamtéž).  

● 30. 5. 2019 Jana Koláříková zaslala mail PKS Pha ohledně asistentky MHMP            
Veroniky Kubíčkové (7 měsíců bez odměn, smlouva s ní byla zodpovědností M.            
Krausové). Dále upozornila na nespolupráci s PO, žádala o konzultování vypisování           
výběrových řízení. Upozornila, že Praha má dlouhodobé problémy. 3. 6. 2019           
Michaela Krausová odpověděla na tento mail (na vědomí Vackové, Beránkovi) - i tyto             
maily přikládáme -  přílohy č. 10, 11. 

● 15. - 16. 6. 2019 na zasedání RV řešili neuspokojivou personální situaci na             
magistrátu, kvalitu a počet provedených výběrových řízení na asistenty, pořádaných          
ZK (potažmo tímto pověřenou M. Krausovou - viz příloha č. 8) - viz analýza tehdejší               
zástupkyně vedoucí PO M. Kleslové v příloze č. 9 a zápis ze zasedání -              
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=47657. 

● 6 - 8. 9. 2019 na RV v Rožnově se řešil mj. Jiří Hoskovec a jeho VŘ na pozici                   
vedoucího poradců, doplácení asistentů a poradců a zveřejňování jejich platů, špatná           
komunikace s PKS a KETy. Problémy označil primátor Hřib za dlouhodobé.           
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=48661  
Vyjádření PKS, konkrétně Alice Hamalové, naleznete v příloze č. 19. 

● 17. 10. 2019 Michaela Krausová rezignovala na post předsedkyně ZKHMP kvůli           
aféře kolem T. Tenzera a JCDecaux. Odpovědnost za klub přešla na V. Mahrika. 

● 24. 10. 2019 vyšel článek ohledně angažmá M. Šandora v městské firmě Operátor             
ICT - viz Lidové noviny: 2019-10-24 - Lukrativní post v Praze získal straník. KK              
usuzuje, že by bylo vhodné prošetřit výběrové řízení, kterým v OICT prošel M.             
Šandor a které nebylo narozdíl od dalších ani vyhlášeno na fóru. Toto bude řešeno v               
samostatném šetření KK. 

● 1. - 6. 11. 2019 jel zpravodaj Jan Novák do Prahy, aby se zúčastnil (nejen) zasedání                
RV a získal svědectví od zúčastněných osob.Tímto vznikly KK náklady v celkové výši             
1201,- za cestovní náhradu a stravné, viz https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7934/.  
Během těchto rozhovorů bylo mj. zjištěno, že se PO (konkrétně vedoucí Jana            
Koláříková a její zástupkyně Michaela Kleslová) snažily o napravení chyb, na které            
přišly v souvislosti s realizací VŘ do DR a na MHMP. A to konkrétně osobně i maily                 
přes PKS Pha, přímo s Michaelou Krausovou, veřejnou interpelací na zasedání RV            
(15. - 16. 6. 2019), i písemně na fóru samostatným vláknem z 17.9.2019; viz Diskuze               
- financování personálních záležitostí MHMP). 

● 2. 9. 2019 byla uzavřena dohoda mezi poslaneckým klubem a KK, že Janusz             
Konieczny vypracuje svoji - na šetření KK nezávislou - analýzu VŘ do DR napříč              
stranou. Tuto analýzu mu v dubnu 2020 vrátila KK k přepracování a doplnění             
zásadních informací, proto ji prozatím nepřikládáme. (Slíbil ji poslat do 3. 5.) 

● 11. 11. 2019 obdržela KK první tabulky s přehledy kandidátů do VŘ od asistenta              
klubu. Nicméně tabulky byly nekompletní, jak u VŘ do DR, tak u VŘ na pozice na                
magistrátu, a v některých případech i chybné (nesprávné odkazy, chybějící data           
apod.) Od této chvíle KK řešila dodání chybějících informací. K DR proběhl pokus o              
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doplnění https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=751&t=51019&p=675868#p675868 z   
28. 1. 2020. Bohužel při kontrole KK došla k tomu, že tato tabulka, která vznikla jako                
podklad smíru ve veřejném zájmu je velmi nekvalitně zpracována. V některých           
bodech (např. obsazení komisí) se rozchází dokonce i s předchozím příspěvkem M.            
Krausové z 2.1.2019. Při vytváření této tabulky se asistentka KK řídila především            
přehledem všech zájemců o pozice v DR (příloha č. 17) a vlákny na fóru, vztahujícím               
se k průběhu VŘ (hlavně https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=592030#p592030).      
Viz tabulky č. 20 a 21.  

● 15. - 16. 11. 2019 vznikly KK náklady v celkové výši 349,- za cestovní náhradu a                
kancelářské potřeby, viz https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7931/,    
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7935/. 

● 20. 11. 2019 - “Tímto ti dávám na vědomí že tabulka s přehledem všech účastníků               
výběrových komisí pro aktuálně pro Piráty pracující lidi zde na MHMP (na pozicích             
které platí MHMP a v některých případech i Pirátská strana) do současné doby             
neexistovala a právě je sestavována (cca 66 % hotovo).” (Jan Loužek) 

● 21. 11. 2019 J. Loužek dodělal tabulku s přehledem pozic na MHMP (příloha č. 18). 
● 22. 11. 2019 proběhla komunikace s personalistou Matějem Kubíčkem pro prověření           

průběhu výběrových řízení. 
● 26. 11. 2019 - “Bohužel neexistují záznamy o tom, které konkrétní osoby se účastnily              

konkrétních výběrových řízení, nicméně komise měly vždy podobu Viktor Mahrik          
nebo Michaela Krausová + Jaroslav Vlk nebo Janusz Konieczny a Matěj Kubíček.“            
(vyjádření Viktora Mahrika) 

● 28. 11. 2019 podává Viktor Mahrik předběžnou otázku RK, ze které zcela zřejmě             
vyplývá, že považuje vedení administrativních dokumentů o proběhlých výběrových         
řízeních za zbytné. (Předběžná otázka #25000: Předběžný dotaz na vytváření          
dodatečných informací pro Kontrolní komisi - rozhodčí komise)  

● 29. 11. - 1. 12. 2019 vznikly KK náklady v celkové výši 5006,- za cestovní náhrady,                
stravné a ubytování. Viz https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8055/,     
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8054/, https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8053/ a   
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8052/.  

● 6. - 7. 12. 2019 se uskutečnily další výslechy k případu v Praze, konkrétně se KK ve                 
složení JN, RŘ a MS sešla se zástupci PKS Praha, ZK MHMP a MHMP; pro               
konkrétní složení a průběh viz přiložený zápis (příloha č. 13). (KK vznikly náklady ve              
výši 1053,- za cestovní náhradu, viz https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8263/.)       
Následně byl zaslán zápis z tohoto setkání všem zúčastněným a v návaznosti na toto              
proběhla živá mailová výměna názorů, během které ne všichni účastníci dodržovali           
pravidla etikety. Michaela Krausová zaslala svou odpověď na tento zápis a požádala            
o založení do spisu; naleznete v příloze č. 16. 

● 14. 1. 2020 byl sestaven první pokus o smír, který byl mailem rozeslán členům              
ZKHMP, PKS Pha, Matěji Kubíčkovi a vedoucí PO - příloha č. 22. 
Na tento smír reagovali Matěj Kubíček, Zdeněk Hřib, Michaela Krausová (viz přílohy            
14, 15 a 16) a Viktor Mahrik - v návaznosti na něj bylo Mahrikem založeno vlákno s                 
přehledem výběrových řízení (výše). 

● 6. 3. 2020 byl sestaven finální pokus o smír, viz příloha 23. Tento adresáti odmítli.  
● Celkové prokazatelné náklady KK na šetření tohoto případu činí 7 599,-. 
● Celkové prokazatelné náklady PO jsou dle vyjádření vedoucí 7 480,-. 
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● Celkové náklady poslaneckého klubu na práci analytika J. Konieczneho         
vyčíslíme po dopracování analýz. 

 
Tvrzení porušení předpisů: 
 

● Odpovědnost za níže uvedené porušení předpisů nese Michaela Krausová, Viktor          
Mahrik a ZKHMP jako celek (v tomto pořadí). Michaela Krausová zaprvé z pozice             
vedoucí týmu, zadruhé ji tým přímo pověřil a zatřetí pobírala za tuto činnost odměnu.              
Vztahují se na její osobu tedy ustanovení OŘ § 3 (2) Týmy a týmové fungování, dle                
§ 5 Postupy a pravidla (“Pokud je týmu svěřena určitá kompetence (...) a má              
zodpovědnost za dosahované výsledky.”), § 17 PPÚ - Odpovědnost a Zásady           
týmové spolupráce - Vedoucí týmu tým vede, jde jeho členům příkladem a odpovídá             
za jeho fungování; zodpovídá za aktuálnost plánu a výsledky týmové práce vůči            
ostatním týmům).  
 
Porušení PPÚ 

● Vzhledem k tomu, že Michaela Krausová byla za svou práci stranou placena,            
porušila také PPÚ - § 8 Plnění zadaných úkolů a plnění pokynů zadavatele - v               
tomto případě bylo zadavatelem přeneseně PkS. PkS je tedy také odpovědno, KK            
bude řešit v oddělené větvi. Placený dodavatel je zejména povinen vést veškerou            
potřebnou dokumentaci své činnosti. Dále je povinen, a to případně i po skončení             
smluvního vztahu, předat zadavateli nebo jím pověřené osobě vše potřebné, aby           
mohla v plnění úkolu, využití výsledku vzniklého při plnění úkolu nebo v plnění             
navazujících úkolů pokračovat jiná osoba.  

● Výpady vůči PO a dalším svědkům poté představují porušení PPÚ - § 8 Korektní              
jednání a vystupování a § 10 Vzájemný závazek dobrých vztahů. Zde bylo navíc             
porušeno i ustanovení “Smluvní strany se zavazují předat si vzájemně nezbytné           
podklady a doklady”. 
 
Porušení Stanov a Organizačního řádu  

● Byla omezena transparence průběhu výběrových řízení a lze se tedy oprávněně           
domnívat, že došlo k porušení čl. (2) Stanov České pirátské strany, konkrétně            
odstavce 2, písmene g.  

● Kontrolní komise má právo přístupu ke všem materiálům, které si v rámci vyšetřování             
vyžádá, na základě Stanov, čl. 13 (1) a (2) a Organizačního řádu, paragrafů 18 (3)               
a (4), 26 a 28. Toto právo, potažmo tato ustanovení, byla porušována nedostatečnou             
součinností ze strany členů ZKMHP.  

● Michaela Krausová nespolupracováním s RV a s PO porušila OŘ § 4 Spolupráce             
uvnitř strany. Konkrétně (1) - je prokázána nabídka pomoci od PO na organizaci a              
administraci VŘ. Byla tak porušena i práva PO (2) b).  

● Nedostatečnou komunikací s garantem IT, ignorací jeho připomínek a         
bagatelizováním jeho výhrad Michaela Krausová a ZKHMP porušili jeho práva dle           
OŘ § 17 Garant programové oblasti b), c), f). 

 
Vyjádření k přijatelnosti stížnosti 
 



Stížnost je dle našeho názoru přijatelná, neboť splňuje všechny formální podmínky. Bylo            
učiněno několik pokusů o smír (kromě pokusů o nápravu ze strany RV, RP a PO) byly ze                 
strany KK učiněny dva, které MHMP odmítl - viz přílohy. Zálohu není třeba skládat, neboť KK                
záležitost řeší ve veřejném zájmu. 
 
Návrh rozhodčího nálezu: 
 

1. Rozhodčí komise shledává odpůrce zodpovědnými za výše popsaná porušení         
předpisů. 

2. ZKHMP se ukládá doplnit veškeré chybějící informace k výběrovým řízením (složení           
jednotlivých komisí a jejich hodnocení jednotlivých kandidátů, zápisy z průběhu a           
zdůvodnění výběru vítězných kandidátů) do 14 dnů od doručení tohoto rozhodčího           
nálezu. 

3. ZKHMP se ukládá projednat situaci ve firmě Operátor ICT s programovými garanty,            
odborníky a PKS Praha - výsledkem bude vzájemná dohoda, která povede k            
maximálnímu plnění programu strany. Výslednou dohodu musí předložit KK do 3           
měsíců od doručení tohoto rozhodčího nálezu. 

4. ZKHMP se ukládá vést měsíčně aktualizovaný seznam veškerých pozic spojených s           
Piráty a jejich působením na magistrátu a jejich obsazení, zcela transparentně a s             
důrazem na dlouhodobý program Pirátů.  

5. Michaele Krausové se ukládá uveřejnit ve veřejné části fóra omluvu v tomto znění:             
“Omlouvám se Janě Koláříkové a Michaele Kleslové, že jsem znevažovala před           
Republikovým výborem výsledky jejich analýzy, ač byla pravdivá. Zároveň se          
omlouvám republikovému výboru a republikovému předsednictvu, že jsem je uvedla          
v omyl, když jsem tvrdila, že data prezentovaná PO nejsou aktuální.” Toto pak ve              
lhůtě do 14 dní od doručení tohoto rozhodčího nálezu. 

6. Viktorovi Mahrikovi se ukládá omluvit se KK za nedostatečnou součinnost a neochotu            
spolupracovat s KK a za dodání zásadně vadných dat při pokusu o smír. 

7. Michaele Krausové se zakazuje pořádat výběrová řízení po dobu 2 let od doručení             
tohoto rozhodčího nálezu. 

8. Viktoru Mahrikovi se zakazuje pořádat výběrová řízení po dobu 1 roku od doručení             
tohoto rozhodčího nálezu. 

9. Viktor Mahrik je povinen uhradit náklady řízení České pirátské straně tak, že uhradí             
paušální náklady ve výši 300 Kč převodem na bankovní účet 2701446039/2010 do 5             
dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu. 

10. Michaela Krausová je povinna uhradit náklady řízení České pirátské straně tak, že            
uhradí náklady Kontrolní komise ve výši 7 600,- Kč, náklady Personálního odboru ve             
výši 7 500,- Kč a náklady rozhodčího řízení paušální částkou 300,-, tedy souhrnem             
15 400,- Kč, převodem na bankovní účet 2701446039/2010 do 5 dnů od doručení             
tohoto rozhodčího nálezu. 

11. ZKHMP se ukládá uhradit paušální náklady ve výši 300 Kč převodem na bankovní             
účet 2701446039/2010 do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu. 
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