
Gmail Saskia Savvy <broskwwwicka@gmail.com>

Fwd: Dotazy na páteční setkání
1 zpráva

Matěj Kubíček <kubicek.haul@gmail.com>
Komu: Michaela Krausová <misa.krausova@pirati.cz>

" Nicméně na Tvém postupu a Tebou odvedené práci nevidím problém.

--------- Forwarded message----------
Od: Jan Novák <jan.novak@pirati.cz>
Dáte: čt 2. 1. 2020 v 17:54
Subject: Re: Dotazy na páteční setkání
To: Matěj Kubíček <kubicek.haul@gmail.com>

Ahoj,

v tom dokumentu bude uvedeno co bylo porušeno a v čem je problém, i když to tedy píšeme/říkáme celou dobu. 
Nicméně na Tvém postupu a Tebou odvedené práci nevidím problém.
Jan Novák
Kontrolní komise Pirátů

čt 2. 1.2020 v 16:24 odesílatel Matěj Kubíček <kubicek.haul@gmail.com> napsal:
Ahoj, problem.je v tom, ze ani neni jasné co je a co neni pochybeni dle čeho.
Vse pusobi jako domněnky a názory.
M.

Dne čt 2. 1. 2020 16:13 uživatel Jan Novák <jan.novak@pirati.cz> napsal:
Ahoj Matěji,

je to jeden z podkladových materiálů. V tuto chvíli ladíme se zbytkem komise finální zprávu KK, kde bude více příloh, vč. této. Tento dokument zúč; 
aby se k němu vyjádřili a dostanou poslední možnost napravit trvající pochybení.

Jan Novák
Kontrolní komise Pirátů

čt 2. 1. 2020 v 15:19 odesílatel Matěj Kubíček <kubicek.haul@gmail.com> napsal:
Ahoj,

Nevím, jak to u pirátů chodí a asi ani nechápu k čemu ten zápis je.

Každopádně není jasné, proč je tam bod 1,2 a 5. To je zavádějící.
Pak mi tam chybí závěry kontrolní komise, tedy kdo posoudí jestli to bylo nějaké porušení, nebo jak to bude vyhodnoceno a jaké budou další kro 

Mějte Hezký Nový Rok,

Matěj.

čt 2. 1. 2020 v 14:20 odesílatel Jan Novák <jan.novak@pirati.cz> napsal:
Ahoj,

nemám s tím problém. Definuj prosím přímo změnu, tedy přesný text.

H.

Jan Novák
Kontrolní komise Pirátů

čt 2. 1. 2020 v 14:08 odesílatel magdalena valdmanova <magdalena.valdman@gmail.com> napsal:
Ahoj, jestli ještě po sedmi dnech něco můžu měnit, tak bych ráda vypustila toto:

JN: A třeba Magdalena nebyla doplácená vůbec.
JB: Měla mít vzhledem ke kvalifikaci nižší mzdu, Veronika na tom byla odborně lip.

Přijde mi to dost zavádějící. Chybí tam mé vysvětlení a takhle to působí, že ten důvod je opravdu, že mám menší kvalifikaci. Já nebyla ve st 
Verča. Moje výběrko bylo na mzdu magistrátu bez doplatku rovnou. Verči bylo na 50tis ještě před tím, než jsme na magoši vůbec byli.

Děkuji a mějte se krásně

Magdalena

čt 26. 12. 2019 v 19:40 odesílatel Jan Novák <jan.novak@pirati.cz> napsal:
Ahoj,

zasílám upravený zápis. Pokud má někdo problém s věcností, dejte vědět. Je tam něco s něčím někdo nesouhlasí, případně je tam dle mí 
citlivého?
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Tento zápis bude součástí veřejného spisu (v redmine je KK a RK přístupno pouze členům, respektive přihlášeným uživ., 
zápis bude existovat pro uzavřené potřeby KK, nebudeme zveřejňovat.

Má někdo věcné, konstruktivní připomínky, či návrhy?

Upozorňuji, že pokud se diskuze bude zvrhávat k nějaké hysterii, tak to beru za všeobecné OK a zveřejňuji na redmine. 

H.
Jan Novák
Kontrolní komise Pirátů

čt 26. 12. 2019 v 19:38 odesílatel Jan Novák <jan.novak@pirati.cz> napsal:
Ahoj,

zasílám upravený zápis. Pokud má někdo problém s věcností, dejte vědět. Je tam něco s něčím někdo nesouhlasí, případně je tam dle 
extrémně citlivého?

Tento zápis bude součástí veřejného spisu (v redmine je KK a RK přístupno pouze členům, respektive přihlášeným uživatelům, veřejno: 
zápis bude existovat pro uzavřené potřeby KK, nebudeme zveřejňovat.

Má někdo věcné, konstruktivní připomínky, či návrhy?

Upozorňuji, že pokud se diskuze bude zvrhávat k nějaké hysterii, tak to beru za všeobecné OK a zveřejňuji na redmine.

H.

Jan Novák
Kontrolní komise Pirátů

ne 8. 12. 2019 v 18:35 odesílatel Jaromír Beránek <jaromir.beranek@pirati.cz> napsal:
Čau,

díky, myslím, že teď už si rozumíme. Cílem je celou dobu domluvit se s vámi. Fakt jen nechci kohokoli poškodit. O mě samotného tad 

M.

Sent from my sweet little Something. Typos are meant to be punny!

Dne ne 8. 12. 2019 18:24 uživatel Jan Novák <jan.novak@pirati.cz> napsal:
Ahoj,

zpravodajem případu jsem já. Je tedy na mě zda-li a v jaké formě bude zveřejněn zápis.

Žádný odbor, ani RP nám do toho jak zápis bude vypadat tak nějak mluvit nemůže.

V této formě považuji zápis za nevhodný zveřejnění.

Jan Novák
Kontrolní komise Pirátů

ne 8. 12. 2019 v 18:06 odesílatel Bc. Michaela Skokanové <cat.misa@seznam.cz> napsal:
Nebylo by lepší sepsat věci, které nechceš, aby byly zveřejněny, abychom se o tom mohli pobavit? Já to eskalovat nechci, proto 
poslala k připomínkování.

--------- Původní e-mail-----------
Od: Jaromír Beránek <jaromir.beranek@pirati.cz>
Komu: Matěj Kubíček <kubicek.haul@gmail.com>
Datum: 8. 12. 2019 17:07:20 
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání

Pokud si stále nerozumíme, budu to muset skutečně probrat s mediální stratégy skupinou. Pokud nemáte rozum vy, někd 

Tak dejte vědět, zda to mám eskalovat.

Díky,

Mirek

Sent from my sweet little Something. Typos are meant to be punny!

Dne ne 8. 12. 2019 16:20 uživatel Matěj Kubíček <kubicek.haul@gmail.com> napsal:
Obecne bych takovýhle dokument určité nezveřejňoval, je to nic nerikaji, bez závěru, neuplne. Jako člověk, který tam n< 
nic nerika.
Pokud chceme zlepšit administrativu v Praze, pak tohle neni návod.
Pokid jsou nejake konkrétní body, na kterých panuje shoda, nebo závěry komise, pak ma smysl zveřejnit.
Hezky večer,
Matěj

Dne ne 8. 12. 2019 16:14 uživatel Bc. Michaela Skokanově <cat.misa@seznam.cz> napsal:
Nemyslím, že bychom si rozuměli, v předchozím mailu odpovídám na Jiřího text, o zveřejnění tam není ani čárka. Vu 
které jsi zmínil, pochopitelné není problém vypustit. Tak nějak jsem si představovala tu zpětnou vazbu od vás, díky zz
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M.

--------- Původní e-mail-----------
Od: Jaromír Beránek <jaromir.beranek@pirati.cz>
Komu: Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz>
Datum: 8. 12. 2019 15:33:44 
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání

Děkuju, tak jsem rád, že si rozumíme, že tento dokument nikde nebude viset veřejně. 

Mirek

Sent from my sweet little Something. Typos are meant to be punny!

Dne ne 8. 12. 2019 15:03 uživatel Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz> napsal:
Ahoj Jiří,
předem tě prosím, pokud by ti ani toto vysvětlení nestačilo, dál už nedávej "odpovědět všem", obávám se, ž 
polovinu adresátů naše debata nezajímá.

Co se týče toho, jak jsem dávala pozor, je od tebe odvážné tvrdit, že víš, jak jsem se u toho flákala, na záklc 
že jsem odpověděla na tvůj komentář na FB týkající se předmětů schůze. Sám jsi se zdržel z celého jednán 
hodiny, ale hlavní je, že máš o věci jasno.

Ad seznámení účastníků s tím, že bude pořizován zápis - ano, udělala jsem chybu, že jsem nepronesla exp 
větu "budeme dělat zápis". V průběhu jednání jsem ale několikrát poznamenala, že nějaké ty urážky na jiné 
zapisovat nebudu a nezaznamenala jsem žádný nesouhlas s tím, že celou dobu píšu. (To je informace na 
vysvětlenou jak pro tebe, i pro Míru.)

K podobě zápisu - je to naprosto běžná forma zápisu, který pořizujeme roky na schůzích MS i KS. Nicneříks 
shrnutí lichotivá pro účastníky jsou celkem k ničemu, i kdybys je ty vyhodnotil jako dobře shrnutý zápis. 
Pokud máš nějaké poznámky k obsahu, protože jsem tě špatně interpretovala nebo něco vynechala, prosírr 
doplnění. To byl také původní smysl toho, že jsem vám ten zápis poslala, ne rozpoutat další emailovou válki

Hezkou neděli všem.
M.

--------- Původní e-mail-----------
Od: Jiří Hoskovec <jiri.hoskovec@pirati.cz>
Komu: Michal Zachar- PIRÁTI <michal.zachar@pirati.cz>
Datum: 8. 12.2019 14:15:17 
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání

Ahoj, Míšo,

Já chápu že jde o tvoje pracovní poznámky ze schůze, až pošleš zápis, můžeme se bavit nad ním. 
Tohle zápis není (jak ti bylo opakovaně vysvětleno).

Kdyby se měl z jednání pořizovat zvukový nebo stenozáznam, tak je potřeba to předem říct a 
informovat o tom účastníky. A pak z toho třeba udělat zápis. Nicméně nemám pocit, že by sezení 
stranického orgánu mělo mít nebo dokonce bez domluvy mohlo mít stejné pokryti jak schůze 
sněmovny či zastupitelstva.

No a do třetice: to cos pořídila ty, není ani ten stenozaznam :-) je to tak třetina něčího projevu, vložer 
jako přímá řeč. Část chybí, část je špatně poskládána, sama sis na místě psala půl času má 
Facebooku, tak přece nemůžeš ani s vaznou tváři tvrdit, ze jde o přepis všeho co zaznělo. Nemůžeš 
mi vzít třetinu věty, vytrhnout ji z kontextu a navazujících vět a dat ji do přímé řeči, to proste podsouv; 
lidem co neřekli a vydáváš to za přepis jednání, což je nepravda.

Děkuji za hezké zápisky z jednání, až z nich bude zápis, tak ho prosím pošli účastníkům. Tohle není 
možné vydat jako zápis, ale pouze jako “co si jedna účastnice napsala do poznámek, když zrovna 
poslouchala”.

Díky -)

On Sun, 8 Dec 2019 at 00:19, Michal Zachar - PIRÁTI <michal.zachar@pirati.cz> wrote:
Četl jsem to sice zběžně, trávím teď už 14 hodinu v inboxu a e-mailu, a dostanu se ke všemu až v 
pondělí, ale opravdu nechápu smysl publikování celého zápisu.

Krom jiného nás nikdo neupozornil předem, že zápis bude mít tuto formu zveřejnění. A tím pádem, 
pokud chcete nechat fonetický přepis toho, co se říkalo, pak skutečně vytvoříme naprosto zbytečný 
mediální fuck-up, který se nám vymstí. Veřejně i vnitřně.

Za mě se ztotožňuji s Matějovým návrhem sepsat body, o kterých se jednalo. A nesouhlasím za 
sebe a ani za MO Praha se zveřejněním zápisu v této podobě.

díky za pochopení

Michal Zdeněk Zachar
Vedoucí týmu odpovídačů MO 
+420 727 835 825 
michal.zachar@pirati.cz 
facebook - osobní
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so 7. 12. 2019 v 23:11 odesílatel Jaromír Beránek <jaromir.beranek@pirati.cz> napsal:
Ahoj,

zásadně nesouhlasím s tím, aby v zápisu, který by se měl někde zveřejňovat, byla uvedena moj< 
slova o tom, že jsme se snažili z magistrátu dostat co nejvíce peněz, nebo že Veronika do květn 
neměla živnosťák. Důvody snad vysvětlovat netřeba, ale řekněme, že toto už by nebyla 
transparence, ale střílení se do vlastní nohy.

Stejně tak si nemyslím, že je vhodné v zápisu doslovně uvádět i vulgární výrazy, které mají v 
mluvené řeči zcela jiné vyznění než v přepisu. Ale to je asi vaše věc, just saying.

Konečně pokud jde o bod kolem výběrka do OICT, vzhledem k obsahu dotýkajícího se v této 
společnosti stále působících lidí je opět naprosto nevhodné zápis v této podobě veřejně 
publikovat. My s těmi lidmi potřebujeme být schopní fungovat i nadále.

Nemám možnost to teď hned přečíst celé, a tak raději trvám na detailním sanity checku od MO 
před veřejným vyvěšením libovolné části textu (za Prahu může posoudit Michal Zachar, jinak 
dávám do kopie i Mikiho Ferjenčíka). Nechci zase poslouchat dva týdny posměšky od ODS, jak 
navzájem mlátíme lopatičkou po hlavě jako tříleté děti. A fakt bych nerad, aby veřejné vyvěšení 
textu komukoli ublížilo. Nejlogičtější by mi přišlo udělat souhrn v bodech, jak navrhoval Matěj 
Kubíček. Pokud by měl sloužit zápis čistě pro interní potřeby a nikde nevisel veřejně, pak s tím 
samozřejmě problém nemám.

Jinak si vážím vašeho času a přeju fajn neděli!

Mirek

so 7. 12. 2019 v 20:22 odesílatel Jan Novák <honza.tecka.novak@gmail.com> napsal:
Je tam zapsano něco chybné, je tam něco vecne nesprávné? Něco chybi, nebo v cem je 
problém?

H.

Dne so, 7. pro 2019 19:38 uživatel Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz> napsal: 
Viz to, co jsem psala Matějovi. Pokud máš pocit, že tam chybí něco podstatného, co jsi řekl, 
tak napiš, ať to doplním. Jiné připomínky k podobě zápisu pro potřeby vyšetřování kontrolní 
komise opravdu vypořádávat nebudu :)
Hezký večer všem.
M.

--------- Původní e-mail-----------
Od: Jiří Hoskovec <jiri.hoskovec@pirati.cz>
Komu: Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz>
Datum: 7. 12.2019 19:30:07 
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání

Ahoj, co je prosím tohle za text?

Zápis to není (postrádá to jakoukoliv souhrnnost, přehlednost či 
srozumitelnost), přepis rozhovoru to taky není (polovina vět chybí, ne vždy na 
sebe navazují), a vypadá to spíš jako volné pokračování Joyceova Odyssea.

Dejte tomu prosím nějakou štábní kulturu a můžeme to projet, ale nevidím moc 
smysl se bavit nad každou třetí větou přímé řeči.

S pozdravem,

On Sat, 7 Dec 2019 at 16:26, Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz> 
wrote:

Ahoj,
ano, je to velmi zestručněný přepis diskuse, takhle zápisy děláme. RP to 
třeba nedělá, ale já jsem zvyklá dělat ze schůzí podrobné zápisy a myslím, 
že pro účely vyšetřování je to nanejvýš vhodné. Svou výzvu jsem myslela tak, 
aby se někdo ozval, pokud by se mu zdálo, že jsem něco neparafrázovala 
přesně nebo si myslí, že nějaká konkrétní infromace nemá být nyní 
zveřejněna. Jinak nic na podobě zápisu měnit nebudu.
Za tvé vyjádření díky, užij si dovolenou.
M.

--------- Původní e-mail-----------
Od: Matěj Kubíček <kubicek.haul@gmail.com>
Komu: Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz>
Datum: 7. 12. 2019 14:25:22

Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání

Ahoj,
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Diky za zapiš, přijde mi to jako přepis diskuze, coz mi nepřijde 
vhodné, nebylo by snazsi z toho udělat bodové závěry?

Takhle to je naprosto nejasne.

Moje vyjádřeni k bodům:
1, mohli jste zavolat, komisi jmenovala Misa.
Ve všech jsem byl ja jako nezávislý garant.
Bude jeste vyberko na Tsk DR, PCT představenstvo a ředitel 
magistrátu - magistrátní. O jiných zatim nevim.

3, Nechápu proč Varn to nevysvětlil Honza Novák, sedel jsem s 
nim nad tímhle tematem pres hodinu. Ve vyberku byl nejlepsi 
Kraus shodou nezávisle komise 6:1. Ano problém je ve 
Fischerovi.

5, Poradci, je problém, ze jsou nezaplaceni dle odbornosti. Maji 
sloužit primátorovi, ale ten plat odpovídá beznym urednikum na 
8 hodin denne. Mel jsem zpracovat porovnáni trhu a platu na 
tehle pozici, aleMartona Vackova to nenonec asi vzdala..

Omlouvám se, ze jsem mebyl.osobné, jsme s rodinou na 
dovolené...

Matěj

Dne so 7. 12. 2019 13:03 uživatel Bc. Michaela Skokanova
<cat.misa@seznam.cz> napsal:

Ahoj,
v příloze najdete zápis ze včerejšího setkání. Prosím o 
vyjádření, zda souhlasíte se jeho zveřejněním v redmine v 
této podobě.
Díky a mějte se,
M.

--------- Původní e-mail-----------
Od: alice.hamalova@pirati.cz 
Komu: viktor.mahrik@pirati.cz 
Datum: 5. 12. 2019 10:00:53 
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání

Ahoj,

žádost KK se páteční setkání uskuteční v PiCe, 
Na Moráni 3 (Palackého náměstí) od 18 hod. 
PiCe máme celé rezervované pro sebe.
Prosím Viktora o informování lidí za ZK MHMP.

Děkuji a přeji krásný den 
A.

--------- Původní e-mail-----------
Od: alice.hamalova@pirati.cz 
Komu: Bc. Michaela Skokanová 
<cat.misa@seznam.cz>
Datum: 4. 12. 2019 10:32:22 
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání

Ahoj Míšo,

děkuji za poslání.
Pátěční setkání se bude konat 
6 . 12. od 18 hod na magistrátu 
Mariánské náměstí 2, 3. patro 
dvéře č. 343.
Kdyby to nemohl někdo najít či 
bylo zamčeno tak tady je pro 
jistotu můj telefon 777 699 091.

Krásný den 
A.

--------- Původní e-mail--------
Od: Bc. Michaela Skokanová
<cat.misa@seznam.cz>
Komu:
michaela.krausova@pirati.cz,
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viktor.mahrik@pirati.cz,
jaromir.beranek@pirati.cz,
alice.hamalova@pirati.cz,
magdalena.vaidman@gmail.com,
michal.zachar@pirati.cz,
honza.hora@pirati.cz,
kk@pirati.cz
Datum: 3. 12.2019 23:50:22 
Předmět: Dotazy na páteční 
setkání

Ahoj,
abyste předem 
tušili, do čeho 
(ne)jdete, tady jsou 
dotazy, které jsme 
si pro Vás pro 
začátek nachystali.
Mějte se,
M.

Jiří HOSKOVEC
zastupitel MČ Praha 6 
management mediálního odboru Pirátů

jiri.hoskovec@pirati.cz
+420 735 701 515

PIRÁTSKÁ
STRANA pirati.cz

Jaromír BERÁNEK
předseda KS Praha,
předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP

jaromir.beranek@pirati.cz
+420 720 761 616

O O

PIRÁTSKÁ
STRANA pirati.cz

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát na vědomí, že v Čes 
pirátské straně podléhá uzavírání smluv vnitřním předpisům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je 1 
možné až po souhlasu pověřeného orgánu. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Jiří HOSKOVEC
zastupitel MČ Praha 6 
management mediálního odboru Pirátů

jiri.hoskovec@pirati.cz
+420 735 701 515

PIRÁTSKÁ
STRANA piratt.cz
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