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-- 
Jana Koláříková
vedoucí personálního odboru
jana.kolarikova@pirati.cz
770113643

---------- Původní e-mail ----------
Od: jana.kolarikova@pirati.cz
Komu: Tomáš Murňák <tomas.murnak@pirati.cz>
Datum: 7. 9. 2019 8:40:02
Předmět: Re: FW: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko

Jezdím do Phy 3x týdne, Míša Kleslová tam bydlí 🙂 to je v pohodě. Jen nám pak prosím nasdilej ty uchazeče, ať se můžeme připravit na
pohovory. Díky moc, pěkný víkend, 
J. 
---------- Původní e-mail ----------
Od: Tomáš Murňák <tomas.murnak@pirati.cz>
Komu: Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz>
Datum: 6. 9. 2019 22:34:44
Předmět: Re: FW: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko

Je mi to jedno jestli budes v komisi. Ja jen ted slysel od Misi Krausove, ze tam muze byt. Jde mi o to zda budes flexibilni a budes moci zajit
na zasedani v Praze? Pry se ten mumble neosvedcil.

Dne pá 6. 9. 2019 22:01 uživatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:
Ahoj,
Matěj vypomáhá na magistrátu, není člen PO. Spíš mi tedy vyvstává otázka, jestli si to chcete dělat na magistrátu sami bez PO, protože to tak skoro vypadá.

Komu:
JK

10. 9. 2020, 20:37jana.kolarikova@pirati.cz  jana.kolarikova@pirati.cz

Michaela.nepejchalova@pirati.cz

Fwd: Re: FW: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko

mailto:jana.kolarikova@pirati.cz
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Pak bych ale nechápala proč jste chtěli od nás pomoci.
Pokud od nás chcete pomoci a garanci, že to probíhá v pořádku, měli bychom vidět dokumentaci uchazečů, podílet se na jejich selekci a být u výběrového řízení.
Pokud ne, neneseme žádnou zodpovědnost za vzniklé fuck-upy.
 
Tak mi prosím dej vědět, jak si to tedy představuješ.
Díky a pěkný víkend
Jana
 
From: Tomáš Murňák [mailto:tomas.murnak@pira�.cz] 
Sent: Friday, September 6, 2019 5:57 PM
To: Jana Koláříková
Subject: Re: FW: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko
 
Tak pry mame Mateje Kubicka jako zastupce PO na to vycleneno. Muzes ho tam prosim dat.
 
Dne pá 6. 9. 2019 16:18 uživatel Tomáš Murňák <tomas.murnak@pirati.cz> napsal:

Dobře tak až to bude jasné pošlu.
 
pá 6. 9. 2019 v 15:45 odesílatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:

Ahoj,
Je v PO, ale není zástupce PO pro výběrová řízení, nemá zkušenos� s dokumentací atd.
Napiš termíny, kdy by to mělo být, pošlu Míšu nebo sebe J
 
Díky
J.
 
From: Tomáš Murňák [mailto:tomas.murnak@pira�.cz] 
Sent: Friday, September 6, 2019 2:33 PM
To: Jana Koláříková
Subject: Re: FW: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko
 
Dozvedel jsem se, ze tam porad je tak prosim radeji o Misu Krausovou z duvodu dostupnosti. Potrebuji asistenta co nejdriv.
 
čt 5. 9. 2019 v 19:09 odesílatel Tomáš Murňák <tomas.murnak@pirati.cz> napsal:

mailto:tomas.murnak@pirati.cz
mailto:tomas.murnak@pirati.cz
mailto:jana.kolarikova@pirati.cz
mailto:tomas.murnak@pirati.cz
mailto:tomas.murnak@pirati.cz
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Na webu jsem ji nasel to uz neplati? Tak klidne Misu.
 
Dne čt 5. 9. 2019 18:49 uživatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:

Ahoj,
Michaela Krausová ale není zástupkyně PO, jinak je to v pohodě.
Můžu vám dát mě nebo Míšu Kleslovou, podle termínu J
Je to v pohodě? Jinak Míša tam samozřejmě může být taky.
J.
 
From: Tomáš Murňák [mailto:tomas.murnak@pira�.cz] 
Sent: Thursday, September 5, 2019 6:45 PM
To: Jana Koláříková
Subject: Re: FW: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko
 
Ahoj Jano,
 
 
navrhuji slozeni vyberove komise ve slozeni:
 
Tomas Murnak - zastupce klubu ZHMP
Jaromir Beranek - zastupce KS
Michaela Krausova - zastupkyne PO
 
Tomas
 
Dne st 4. 9. 2019 12:56 uživatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:

h�ps://forum.pira�.cz/viewtopic.php?f=572&t=48435
 
From: Tomáš Murňák [mailto:tomas.murnak@pira�.cz] 
Sent: Wednesday, September 4, 2019 7:37 AM
To: Jana Koláříková
Subject: Re: FW: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko
 
Prosim jeste tam smaz, ze pozadujeme poslat ukol. Ja to omylem zkopiroval od Miry Beranka.

mailto:jana.kolarikova@pirati.cz
mailto:tomas.murnak@pirati.cz
mailto:jana.kolarikova@pirati.cz
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=572&t=48435
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Dne út 3. 9. 2019 23:15 uživatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:

OK a ten jobs.cz budeš ch�t?
Pokud to dáme jen na forum, nepřihlásí se určitě tolik lidí.
 
 
From: Tomáš Murňák [mailto:tomas.murnak@pira�.cz] 
Sent: Tuesday, September 3, 2019 11:14 PM
To: Jana Koláříková
Subject: Re: FW: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko
 
Neni potreba udelam si sam selekci.
 
Dne út 3. 9. 2019 23:11 uživatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:

Ahoj,
Ještě pár doplňujících dotazů:
Pokud budou posílat tobě, budeš si sám dělat selekci životopisů (tuhle část můžu udělat a poslat � souhrnnou tabulku i složky uchazečů hotové).
Budeš to ch�t zainzerovat veřejně, tj. na jobs.cz? Stojí to 4k a dost se to vypla� J
 
Díky a pěkný večer
J.
 
 
From: Tomáš Murňák [mailto:tomas.murnak@pira�.cz] 
Sent: Tuesday, September 3, 2019 3:40 PM
To: Jana Koláříková
Cc: Michaela Krausová
Subject: Re: FW: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko
 
Ahoj Jano,
 
tady to je:
 

mailto:jana.kolarikova@pirati.cz
http://jobs.cz/
mailto:tomas.murnak@pirati.cz
mailto:jana.kolarikova@pirati.cz
http://jobs.cz/
mailto:tomas.murnak@pirati.cz
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Asistent/ka místopředsedy výboru pro životní prostředí ZHMP

Náplň práce:
• pomoc při strategickém řízení gesce i exekuci koaličního a pirátského programu, analýza materiálů primárně z oblastí ŽP,
příprava briefů a dokumentů v rámci gesce
• příprava jednání Výboru pro ŽP ZHMP a dalších jednání v gesci místopředsedy výboru včetně vyhotovování zápisů z
jednání a vedení administrativní agendy Tomáše Murňáka
• příprava podkladů pro jednání Tomáše Murňáka ve Výboru ŽP, Územního rozvoje a Výboru pro legislativu ZHMP, v
Zastupitelstvu hl. m. Prahy a v dalších orgánech města
• přinášení nových nápadů a identifikace aktuálních podnětů pro rozpracování ze strany gesčního radního či výboru
• dohled nad životním cyklem tisků z gesce Tomáše Murňáka 
 
 
Požadujeme:
- středoškolské vzdělání s maturitou (nejlépe v oboru životního prostředí)
- orientace v zákonech o životním prostředí
- výbornou znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
- dobré organizační a komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,
přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, učenlivost.
 
Nabízíme:
• pracovní smlouvu na dobou určitou (nejprve na rok) s možností prodloužení na dobu celého volebního období (2018-
2022)
• 11. platovou třídu s platovým stupněm dle předchozí praxe 
• možnost podílet se na realizaci Pirátského programu v hlavním městě Praze
• práce ve skvělém kolektivu Pirátů na pražském Magistrátu, kteří mají poprvé z pozice koaliční strany s vlastním
primátorem šanci skutečně změnit Prahu
• seznámení s moderními technologiemi používanými při fungování Pirátské strany a sekretariátu předsedy výboru
• sick days, stravenky, notebook poskytnutý úřadem a neomezený datový tarif

Požadavky na zařazení do výběrového řízení:

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání strukturovaného životopisu, motivačního dopisu obsahujícího vizi
působení na dané pozici a zpracovaného úkolu (v písemné podobě). Životopis a motivační dopis vítěze výběrového řízení
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mohou být zveřejněny i bez předchozího souhlasu.

Termín nástupu: v průběhu října 2018

Nominační tým si vyhrazuje právo prodloužit termín. První kolo probíhá vyhodnocením životopisu, motivačního dopisu,
zpracovaného úkolu a dosavadní zkušenosti. Druhé kolo je realizované formou praktického ověření požadovaných kritérií.
Hodnocení provádí hodnotící komise složená ze zástupce zastupitelského klubu, člena předsednictva krajského sdružení
Praha a člena personálního odboru. Třetí kolo osobním pohovorem. Uchazeč, který úspěšně absolvoval druhé kolo, může
být pozván do třetího kola (pohovor) u jiných vypsaných pozic v zastupitelském nebo poslaneckém klubu Pirátů. 

Hodnoticí kritéria:
• Kompetence a zkušenosti vůči požadavkům pozice 50 %
• Motivace 20 %
• Soulad s pirátským programem 10 %
• Celkový dojem 20 %

Zasílání nabídek

V nabídce nám prosím zašli v jednom PDF dokumentu následující materiály:

1. svůj životopis
2. krátký motivační dopis

Nabídku nám prosím zašli do 15. 9. 2019, do týdne se ti ozveme ohledně výsledku výběrového řízení nebo dalšího
postupu. Nabídku pošli na adresu tomas.murnak@pirati.cz, kopii potom na info@pirati.cz. Dotazy můžeš směřovat
telefonicky na asistenta zastupitelského klubu Pirátů, Jana Loužka, na tel. 608 213 119.
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha, Česká Republika
 
 
Tomáš

  
 
út 3. 9. 2019 v 15:01 odesílatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:

mailto:tomas.murnak@pirati.cz
mailto:info@pirati.cz
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Ahoj,
Míša mi psala, že bys potřeboval pomoci s nějakým výběrkem.
Mohl bys mi, prosím, dát bližší informace?
 
Moc díky
Bc. Jana Koláříková
Vedoucí personálního odboru
Česká Pirátská strana
Tel: +420 770 113 643
 
 
From: Michaela Krausová [mailto:misa.krausova@pira�.cz] 
Sent: Wednesday, August 28, 2019 1:44 PM
To: Jana Kolarikova - Pira�; Tomáš Murňák
Subject: Asistent pro Tomáše Murňáka - výběrko
 
Ahoj,
 
 zajistli jsme pro Tomáše Murňáka místo na asistent, jelikož se Tomáš věnuje složitým gescím - územní rozvoj (který
zvládne pokrýt sám), životní prostředí a nově i vedení legislativního odboru (kde mu vypomáhá Petr Přenosil). 
 
Proto Tě chci poprosit o výběrko pro Tomáše na tuto pozici, pro potřebné informace a údaje se prosím již spoj napřímo s
Tomášem. Asistent by měl Tomášovi vypomáhat především v agendě životního prostředí.
 
Předem děkuji a jsem s pozdravem

 
--
Michaela Krausová
předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů v Praze
 
misa.krausova@pirati.cz
+420 732 858 172
 

mailto:misa.krausova@pirati.cz
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