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

---------- Původní e-mail ----------
Od: jana.kolarikova@pirati.cz
Komu: Olga Richterová <olga.richterova@pirati.cz>
Datum: 26. 9. 2019 11:26:22
Předmět: Re: FW: info magistrát

Ne. 
---------- Původní e-mail ----------
Od: Olga Richterová <olga.richterova@pirati.cz>
Komu: Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz>
Datum: 26. 9. 2019 11:21:18
Předmět: Re: FW: info magistrát

Mě nejvíc mrzelo, jak jsi mi napsala, že se ti neomluvila. Chyby dělá každý... nezměnilo se nic? 

Olga 

Dne st 25. 9. 2019 19:54 uživatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:
Ahoj,
Všem kromě Jakuba, nechci jim dělat doma zbytečný zle (+ jsem si vědoma, že všechny mé maily chodí rovnou Míše, protože jinak by mi omylem neposlala tuhle
šílenost).

Komu:
JK

10. 9. 2020, 20:40jana.kolarikova@pirati.cz  jana.kolarikova@pirati.cz

Michaela.nepejchalova@pirati.cz

Fwd: Re: FW: info magistrát

mailto:jana.kolarikova@pirati.cz
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Jsem dost rozčarovaná, jaké poměry poslední dobou mezi Piráty panují, lidi by se měli naučit chovat se k sobě slušně.
 
 
From: Olga Richterová [mailto:olga.richterova@pira�.cz] 
Sent: Wednesday, September 25, 2019 7:44 PM
To: Jana Koláříková
Subject: Re: FW: info magistrát
 

 
komu jsi tohle poslala? nám v RP? nebo jenom mně? abych věděla, kdo o tomhle ví a podle toho s tím nakládala... díky
 
st 25. 9. 2019 v 19:22 odesílatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:

Fyi, komunikace hodná předsedkyně klubu
(dala asi reply all, proto mi to přišlo).
Ideální prostředí pro práci…
 
From: Michaela Krausová [mailto:misa.krausova@pira�.cz] 
Sent: Wednesday, September 25, 2019 2:21 PM
To: Jana Kolarikova - Pira�
Subject: Fwd: info magistrát
 
 

---------- Forwarded message ---------
Od: Michaela Krausová <misa.krausova@pirati.cz>
Date: st 25. 9. 2019 v 11:45
Subject: Re: info magistrát
To: Jakub Michálek <jakub.michalek@pirati.cz>
 

At si polibi prdel zasrana pica a prestane argumentovat stanoviskem, ktery jsme kvuli jeji svate valce s Magdalenou museli kvuli
damage control napsat, nevim, co si s ni Martina (ne)domluvila.
 
Ja s timhle koncim, ve strane plne kretenu, kteri maji vetsi slovo nez normalni lidi pracovat nebudu

mailto:olga.richterova@pirati.cz
mailto:jana.kolarikova@pirati.cz
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Dne st 25. 9. 2019 11:22 uživatel Jakub Michálek <jakub.michalek@pirati.cz> napsal:

Jakub MICHÁLEK

předseda poslaneckého klubu Pirátů

 
jakub.michalek@pirati.cz

+420 775 978 550

 

 

---------- Forwarded message ---------
Od: Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz>
Date: st 25. 9. 2019 v 8:31
Subject: RE: info magistrát
To: Jakub Michálek <jakub.michalek@pirati.cz>
Cc: <rp@pirati.cz>
 

Ahoj,
No takhle to právě úplně není.
Dostala jsem pokyny a dokonce převod na propagaci, takže jsem VŘ zveřejnila, protože mi přišlo dost podobné jako na Martinu
Vackovou, takže mě nenapadlo, že by byl zádrhel.
Míša Krausová mi pak řekla, ať to vyřeším s Martinou Vackovou (to už bylo v době, kdy to Nacher pálil na sítích, do té doby se mi nikdo
neozval).
Není tedy pravda, že bych to bez pokynu PKS nestáhla, zjistila jsem problém a ve chvíli, kdy se ozvala Martina s Míšou, jsem inzerát
hned pozastavila.
Pak mi Martina psala, že VŘ proběhne pravděpodobně standartním způsobem (zpráva z 10.9.)
 

mailto:jakub.michalek@pirati.cz
mailto:jakub.michalek@pirati.cz
https://www.facebook.com/smidak
https://www.linkedin.com/in/jakub-michalek/
http://www.pirati.cz/
mailto:jana.kolarikova@pirati.cz
mailto:jakub.michalek@pirati.cz
mailto:rp@pirati.cz


9/16/2020 Doručené – Seznam Email

https://email.seznam.cz/#inbox/144379 4/6

Dokonce mi psala toto vyjádření:
„Je běžnou a logickou praxí, že si primátor či kterýkoliv jiný představitel státní správy hledá co nejvíce kvalifikovaný a zároveň loajální
tým odborníků, který sdílí podobné hodnoty jako on. V inzerátu je jasně uvedeno, že se jedná o úřední pozici na magistrátu. Hlavní
pirátskou hodnotou je transparentnost, Piráti ostatně vedou na rozdíl od jiných politických stran transparentní výběrová řízení na
základě veřejných a předem známých hodnotících kritérií v poměru: 35 procent praxe, 25 procent vzdělání, 20 procent celkový dojem
a 20 procent sounáležitost s programem Pirátů. Jedná se tak o unikátní mechanismus na české politické scéně, kde otevřená
výběrová řízení bohužel stále nejsou běžnou praxí. A právě například opoziční strany by si měly sypat popel na hlavu, nikoliv Piráti.“
 
Ano, je chyba PKS, že mi to zadali a mezi sebou si to nevykomunikovali.
Proto je do budoucna nutné nastavit si mechanismus, aby se toto neopakovalo.
 
Své chyby si vědoma nejsem, inzerát jsem pozastavila hned, jak jsem zjistila problém, následně mě Martina informovala, že to
proběhne, takže byl opětovně spuštěn.
Nyní máme přihlášených spoustu kvalitních lidí a je potřeba vyřešit, co s nimi.
 
Pořád mi ale není jasné, jaký je rozdíl mezi pozicí Martiny Vackové (dělala naše VŘ, je zaměstnankyně magistrátu) nebo Veroniky
Kubíčkové (stejný případ) a touto vypsanou pozicí.
Kdybych to věděla, do budoucna mi to pomůže rychleji detekovat problémy. Byla bych ráda, kdyby mi tohle někdo vysvětlil.
 
Díky za objasnění
Jana
 
 
 
 
 
From: Jakub Michálek [mailto:jakub.michalek@pira�.cz] 
Sent: Tuesday, September 24, 2019 10:44 PM
To: Jana Koláříková
Cc: rp@pira�.cz
Subject: Re: info magistrát
 
Ahoj Jano, z tveho mailu neni jasne co presne resis. To je ten inzerat na urednika pres jobsy? To slo pokud vim z PKS bez konzultace s
Magistratem, kde te Martina Vackova rposila, abys to stahla a nechala jsi to tam, ze pry bez rozhodnuti PKS to tam nechas, a grilovala
nas opozice. Bohuzel opravnene, nebylo to vhodne a bylo to zavadejici a melo se to hned stahnout IMHO. Byla chyba PKS, ze se

mailto:jakub.michalek@pirati.cz
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montuji do veci Magistratu, kterym nerozumi, a tuto pozici, kde se IMHO hlasi primo personalnimu Magistratu. Ale predpokladam, ze
toto uz je vyresene a PKS bude delat to, co ma, tedy nabiral lidi, resit rozpocet a vest kodo a nikoliv si hrat na stinoveho primatora.
 
Prosim nehodnotme personalni zmeny bez znalosti situace, urcite to neni jak pises, a mejme elementarni duveru v to, ze lide si
zvladnou vybrat svoje podrizene a zhodnotit po case zda dodavaji a jsou posilou nebo ne. 
 
Zdravi Jakub
 

Dne pá 13. 9. 2019 13:27 uživatel Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz> napsal:

Vážené RP,
Pravděpodobně už víte o humbuku kolem pozice PR pro primátora Hřiba. Celou situaci jsem řešila s Michaelou Krausovou (která mi
ale spíš vynadala, že to je moje chyba, ačkoli jsem předtím dostala pokyny k vypsání a dokonce peníze na propagaci inzerátu) a
také s Martinou Vackovou. Není jasné, jaký bude další postup, co s přihlášenými lidmi atd.
 
Situace je vlastně analogická jako u VŘ na Martinu Vackovou či Veroniku Kubíčkovou. Obě pracují pro magistrát a obě prošli naším
výběrovým řízením, proto mne ani nenapadlo, že by mohl být tentokrát problém.
Proto se ptám, jaký je tedy mezi těmito výběrovými řízeními rozdíl a budu ráda za případné objasnění, protože mi opravdu není
příjemné, když se na mě kvůli tomu někdo rozčiluje a snaží se na mě házet vinu po své vlastní předchozí objednávce VŘ.
 
OT: Dále má na základě těchto problémů být vyhozena Magdalena Valdmanová (??). Ne za to, že pracuje špatně, ale za to, že brání
pirátské hodnoty. Nechci do toho zabrušovat bez znalosti detailů, ale myslím, že vyhodit někoho za jeho kladný postoj k
transparenci asi není u Pirátů úplně vhodné.
 
Je nutné si nastavit flow, abych věděla, jaké pokyny magistrátu mám akceptovat a jaké nikoli, je nutná komunikace a kooperace.
Jenže když je odpověď na cokoli, že na magistrátu je vše v pořádku, všechno je krásné a zalité sluncem a my si vymýšlíme, není
úplně lehké komunikaci nastavit.
 
Prosím vás, abyste se tím zabývali.
Díky
Jana

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