
Vyjádření k průběhu výběrových řízení do dozorčích rad městských firem na pražském magistrátu.

Vzhledem k tomu, že jsem se víc než 20 let pohybovala v prostředí firem a korporací a zabývala se 
týmovým řízením a personalistikou, ráda bych se podělila o osobní zkušenost a názor na průběh 
výběrových řízení do dozorčích rad městských firem na pražském magistrátu. Byla jsem účastnicí 
výběrového řízení do dozorčí rady Pražských služeb, pozici jsem dostala po opakovaném výběrovém 
řízení. Tuto pozici zastávám doteď. Proces výběrových řízení jsem sledovala jak jako účastnice, tak 
jako předsedkyně MS Pirátů Praha 9.

Kde jsem vnímala pozitiva?

• Profesionální přístup komise během pohovoru, dobře kladené otázky se znalostí 
problematiky.

• Rychlá reakce komise na zpětnou vazbu, rychlé zlepšování procesu v jeho průběhu.
• Výsledek -  významně velká část pozic byla osazena kvalitními a kompetentními lidmi.

A kde negativa?

• Velký časový tlak (šlo mu zabránit lepším vyjednáním podmínek v rámci koalice, v průběhu 
procesu se s tím nedalo nic dělat).

• Evidence dokumentů. (Po upozornění došlo k nápravě.)
• U několika pozic došlo k tomu, že údaje uvedené účastníky nebyly dostatečně prověřeny. 

(Toto je docela sporné. Je těžké určit, do jaké míry je potřeba údaje uvedené účastníky 
prověřovat a jak reagovat, pokud dojde k nesrovnalostem. Ze zkušenosti můžu potvrdit, že 
se tomuto nelze v podobných situacích nikdy zcela vyhnout.)

Dle mého názoru byla výše zmiňovaná výběrová řízení provedena minimálně ve standardní kvalitě, 
což za podmínek, ve kterých se musely realizovat (časový, politický tlak apod.), považuji za výjimečný 
výkon.

Považuji za politováníhodné, že se proces výběrových řízení zpochybňuje tímto způsobem a že se 
stále zabýváme „hledáním viníků", místo abychom se z chyb (které nepovažuji za fatální) poučili a 
pracovali společně na zlepšení výběrových řízení a na personální politice Pirátů v Praze.

Věřím, že i tento spor, v kterém silně vnímám osobní přesahy, které ho negativně ovlivňují, 
vyřešíme tak, aby přispěl ke zkvalitnění naší personální a politické práce a ne naopak.

V Praze 25.8.2020 Ing. Kornélia Gottmannová 
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