
Stížnost ve věci porušení předpisů a programu - příprava nového nátěru PID 
 

Stěžovatelé: Ondřej Kališ, Rudolf Žák 

Odpůrci: Zdeněk Hřib, Adam Zábranský 

 

Popis skutkové situace 

Jednotné prvky nátěru vozidel veřejné dopravy, zejména autobusů, zavádí většina regionů v ČR. 
Historicky prvním byla Praha a Středočeský kraj, kde byl jednotný nátěr zaveden v říjnu 2010. 
V pozdější době zavedl jednotný nátěr Ústecký, Moravskoslezský a Plzeňský kraj, částečně 
i Olomoucký (který ale požadoval jen čistě bílé autobusy, což za marketingový prvek nelze moc 
považovat). 

V roce 2019 přišel Adam Scheinherr s návrhem na přejmenování integrovaného dopravního systému 
(IDS) v Praze a Středočeském kraji. Tomuto záměru bylo zabráněno usnesením KF Pha 5/2019 - viz 
zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=46850  

Již při projednávání tohoto usnesení bylo možné předpokládat, že náměstek Scheinherr neupustí 
od záměru změnit nátěr PID. Stěžovatel předpokládaje dobrou vůli pirátských radních očekával, že 
pokud k tomu dojde, bude záměr realizován s maximální snahou o transparenci a zapojení veřejnosti, 
jak očekává pirátský program. 

Stěžovatel rovněž předpokládal, že záměr bude projednán s příslušným krajským expertním týmem 
(tj. KET doprava), zejména když byl stěžovatelem jednoznačně projeven zájem o marketing IDS PID. 
V této době ještě stěžovatel neměl žádný relevantní důvod se domnívat, že radní za Piráty budou 
rozhodovat bez spolupráce s poradními týmy strany, nebo dokonce bez zapojení veřejnosti 
do rozhodování. 

Dne 24. 6. 2019 bylo schváleno usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1351, kterým bylo zadáno zpracování 
nové vizuální identity PID. Před schválením tohoto usnesení o něm nebylo jednáno s veřejností 
a nebyl vůbec předložen k projednání KETu. Dle zápisu z jednání RHMP předmětného dne bylo 
usnesení projednáváno 1 minutu, což reálně nestačí ani na jeho přečtení, natož na diskusi. Stěžovateli 
není zřejmé, na základě jakých podkladů pirátští radní rozhodli, může pouze konstatovat, že záměr 
nebyl projednán s KETem a že nebyly splněny některé zásadní body programu (což je předmětem 
stížnosti). Stěžovatel se proto domnívá, že radní vedle programu porušili rovněž kodex veřejného 
zastupitele, neboť dostatečně nesplnili deminimum. Stěžovatel navrhuje KRK, aby požádala odpůrce 
o vysvětlení, jaké kroky učinili ke splnění deminima. 

Ze zápisu z jednání bylo zjištěno, že za Piráty byli přítomni radní Zdeněk Hřib a Adam Zábranský, oba 
hlasovali pro přijetí usnesení. Proto jsou právě tito radní označeni jako odpůrci. 

Představitelé Pirátů (např. odpůrci, gesční zastupitel, poradci primátora) opakovaně bagatelizovali 
téma jednotného nátěru PID jako nepříliš podstatného detailu. Stěžovatel si plně uvědomuje, že 
jednotný nátěr nemá přímý dopad na kvalitu a rozsah veřejné dopravy. Tím více však považuje 
stěžovatel za zarážející, proč takovouto záležitost, která dle názoru volených zástupců není zásadně 
prioritní, realizovali netransparentním způsobem. Takovýto postup je snad ve výjimečném případě 
pochopitelný u věci enormního významu, kde hrozí nebezpečí z prodlení nebo objektivně vysoké 
dopady zdržení realizace. 

V případě nového nátěru PID (obzvláště pokud jednotný nátěr PID již nyní existuje, ale v jiné podobě) 
nelze nalézt žádné důvody prokazující nebezpečí z prodlení, ani žádný důvod, proč by návrh již 
v raných fázích přípravy neměl být otevřeně projednán s veřejností. Naopak se stěžovatel domnívá, 
že právě takováto designová záležitost byla ideální příležitostí, jak ukázat správné zapojení 
veřejnosti a realizaci otevřené soutěže v Piráty vedeném městě. 



V důvodové zprávě k usnesení č. 1351/2019 spatřuje stěžovatel následující problematické části: 

„Záměr bude realizován prostřednictvím dvoukolové designové soutěže uskutečněnou uzavřenou 
výzvou 4-6 designérských studií, a to v režimu veřejné zakázky malého rozsahu.“ 

Není zjevný žádný důvod, proč v rozporu s pirátským programem má být realizována uzavřená forma 
soutěže a není zřejmé, jak budou vybrána oslovená designérská studia. Tato varianta je sice legální, 
ale je netransparentní a diskriminační. 

„Vhodného designéra vybere odborná porota složená ze závislých a nezávislých členů, přičemž nezávislí 
odborníci budou tvořit většinu poroty.“ 

Zde by samotné znění návrhu nebylo problematické. Problém je, že není definováno, jak budou 
vybráni dotyční odborníci, a dokonce ani to, jakou budou mít dotyční odborníci specializaci. 
Ve výsledku se ukázalo, že v porotě nebyl nikdo se zkušeností s marketingem veřejné dopravy a je 
na pováženou, jaká byla kritéria pro výběr „odborníků“ z řad designérů a jakým typem designu se 
zabývají. Důležité je také konstatovat, že design není exaktní disciplína, a tudíž je výběr vždy 
subjektivní, a to i v případě, kdy jej zajišťují respektovaní specialisté. 

„V poslední době již vizuální identita z roku 2018 zastarává, identita systému není propojena s vizuální 
identitou organizátorů a s ohledem na rozšiřování integrovaného systému veřejné dopravy dále 
do Středočeského kraje je třeba zdůraznit komunikaci samotné značky „PID“ ve smyslu společného 
integrovaného systému veřejné dopravy hl. m. Prahy a Středočeského kraje.“ 

Toto konstatování by samo o sobě bylo správné a mohlo by být oprávněným důvodem pro změnu 
designu. Problém je, že nebylo dostatečně promítnuto do zadání a po uchazečích nebylo požadováno, 
aby návrh odkazoval na rozšiřování PID na celý Středočeský kraj. Vítězný návrh žádný odkaz na 
středočeský kraj nezahrnuje. Dle názoru stěžovatele vítězný návrh ve skutečnosti více akcentuje 
Prahu než dosud používaný nátěr PID, a tudíž tato část důvodové zprávy nebyla naplněna. Zadavatel 
její naplnění nijak nezajistil ani neposuzoval. 

O novém designu PID byla veřejnost informována až dne 3. 8. 2020, a to ve chvíli, kdy bylo 
rozhodnuto nejen o zadání, ale dokonce už byl vybrán vítězný uchazeč. 

Oba odpůrci ve svých vyjádřeních na sítích projevovali nadšení nad výběrem nového nátěru. 
Současně oba prokázali neznalost elementárních faktů (a tedy dle názoru stěžovatele nesplnění 
deminima), protože argumentovali, např. takto: „Podle mě je důležité, aby vozy Pražské integrované 
dopravy měly jednotný design, a upřímně mi přijde jako fakt ostuda, že už ho dávno nemá.“ - A. 
Zábranský, Facebook. Nepravdivost této informace je konstatována již v úvodu stížnosti. PID má 
jednotný nátěr od roku 2010, ale je aplikován postupně (stejně jako postupně bude aplikován nový 
nátěr, takže nejméně 10 let budou nátěry prostě dva) a je z velké části ignorován dopravcem DPP, 
který má na území Prahy z aplikace nátěru výjimku - sjednocení nátěru tedy bylo možné zajistit 
prostým zrušením této výjimky bez výrazných finančních nákladů. 

Zdeněk Hřib argumentoval na Facebooku zprvu podobně, ale důkaz nemá stěžovatel uchovaný. 
Po kritice Zdeněk příspěvek korigoval, nicméně to nic nemění na faktu, že podle zkreslených 
informací rozhodoval během hlasování v radě. Příspěvek Adama Zábranského je k nalezení na fóru 
(viz odkaz níže). 

Dne 3. 8. 2020 rada HMP usnesením č. 1561 schválila výsledky uzavřené soutěže a uložila vítězný 
návrh realizovat.  Pro hlasovali pirátští radní Hřib, Zábranský a Šimral. Přestože radní za TOP09 
a STAN vyjádřili nesouhlas s výsledkem soutěže a zdrželi se hlasování nebo opustili jednání. 

Proti novému nátěru PID byla vytvořena také petice, která je k nalezení zde: 

https://www.pid-neprebarvovat.cz/ 

Existence petice ukazuje, že pro část občanů není otázka nátěru PID nepodstatná, a lze předpokládat, 
že mnoha z nich vadí i absence veřejné diskuse. 

 



Pokus o smírné řešení 

Stěžovatel ihned po zveřejnění výsledků soutěže (což byl první okamžik, kdy se veřejnost o věci 
dozvěděla), své výhrady sdělil v rámci neformálních komunikačních kanálů členům strany a také 
Zdeňku Hřibovi. Jelikož na výhrady nebylo uspokojivě odpovězeno, zahájil komunikaci oficiální 
cestou v rámci Pirátského fóra zde: 

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=1262&t=53344  

Ve vláknu jsou také reakce Zdeňka Hřiba a zastupitele Viktora Mahrika. Skutečnost, kdy Zdeněk Hřib 
reagoval uvedením stručných sedmi bodů a na následnou polemiku již nijak nereagoval, plně 
prokazuje neochotu Zdeňka Hřiba o daném tématu a projevených výhradách jednat. 

Zdeněk Hřib ve svém příspěvku konstatoval: „Tvůj návrh na to vytvářet ten design znovu je návrhem 
na zbytečné vyhazování peněz.“ Tím výslovně odmítl možnost smírného řešení. 

Nikdo další z radních do vlákna od jeho založení 8. srpna 2020 neodpověděl. 

 

Tvrzení o porušení předpisů 

Odpůrci se hlasováním pro usnesení MHMP č. 1351/2019, příp. z toho vyplývajícími kroky, dopustili 
následujících porušení stanov a konání v rozporu s platnými programovými dokumenty: 

Dle čl. 2, odst. 2, písm. f) „Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat 
demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování“ 

Konáním došlo k porušením tohoto bodu stanov. Dle názoru stěžovatele nelze v daném případě 
nalézt objektivní skutečnosti, které by ospravedlňovaly téměř nulovou možnost zapojení veřejnosti 
do rozhodování v tomto konkrétním případě. Stěžovatel se domnívá, že radní vědomě realizovali 
nový nátěr PID způsobem, který zapojení veřejnosti prakticky neumožnil. Odpůrci pro tento postup 
aktivně hlasovali. 

Dle čl. 2, odst. 2, písm. g) „Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat 
transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru“ 

Na design bylo realizováno uzavřené řízení se zcela netransparentním výběrem několika účastníků. 
V tomto případě dle názoru odpůrce nelze nalézt objektivní důvody pro takový postup (jako by mohla 
být např. časová tíseň). Zarážející jsou rovněž náklady na tuto VZMR těsně pod hranicí 2 miliony Kč. 

Porušením uvedených bodů stanov došlo zejména k porušení povinností člena dle čl. 3, bodu 8 písm. 
a) stanov: „Člen je povinen podporovat politické cíle strany, zejména základní programové cíle uvedené 
v čl. 2“. 

Porušení těchto ustanovení je dle výše zdůvodněného názoru stěžovatele zřejmé samo o sobě, 
jednoznačnější je však ve spojení s programem. Došlo k porušení zejména níže uvedených 
programových bodů: 

Společný komunální program, bod Veřejné zakázky: „Transparentním řízením přilákáme více 
zájemců. Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu. Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou 
dobu předem na Internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. 
O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal 
příslušný úředník vědět.“ 

Tento programový bod byl dle názoru stěžovatele porušen zcela flagrantním způsobem. Veřejná 
zakázka byla realizována v podstatě opačně - byla oznámena jen vyvoleným firmám a o zakázce se 
veřejnost dozvěděla podrobnosti až ve chvíli, kdy byl finálně zvolen dodavatel. 

Společný komunální program, bod Veřejné zakázky: „Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného 
podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku 
veřejných zakázek.“ 



Tento bod byl nejen porušen, ale rovněž vzbuzuje pochybnosti cena zakázky těsně pod 2 miliony Kč. 

Společný komunální program, bod Účast na rozhodování: „Zvýšíme sounáležitost obyvatel s místem, 
kde žijí, získáme zpětnou vazbu a budeme hledat konsenzuální řešení.“ 

Tento bod se v daném případě odpůrci nijak nesnažili naplnit, snaha o hledání konsenzuálního řešení 
byla nulová. Stěžovatel se domnívá, že pokud by odpůrci vynaložili úsilí k naplnění tohoto bodu, 
nemusela vzniknout petice občanů proti novému nátěru. 

Program pro Prahu 2018, bod odpovědné hospodaření: „Zajistíme větší konkurenci u veřejných 
zakázek. Pomocí otevřených řízení, dostatečných lhůt pro přihlášení a nepřemrštěných požadavků 
pro účast umožníme účast ve výběrových řízení všem zájemcům. Tím dosáhneme lepších cen 
i kvalitnějších služeb.“ 

Také zde je deklarováno, že budeme provádět otevřená výběrová řízení. Rovněž tento bod byl tedy 
porušen. 

Program pro Prahu 2018, bod participace: „Veřejné besedy. K aktuálním problémům nebo záměrům 
metropole budeme pořádat veřejné besedy za účasti odborné i laické veřejnosti.“ 

Tento bod byl jednoznačně porušen. Nejenže nebyla provedena žádná veřejná beseda. Ve skutečnosti 
nebyl záměr s veřejností nijak komunikován až do chvíle schválení vybraného návrhu. 

Demokratické minimum: „1. hlasuji a rozhoduji v souladu s programem, ke kterému jsem se přihlásil, 
a postupuji přitom podle předepsaných pravidel, 2. využiji dostupné možnosti, abych pro svá rozhodnutí 
získal potřebné informace, 3. podpořím jen návrh, se kterým jsem se seznámil a který jsem schopen 
obhájit.“ 

Odpůrci nevyužili dostupné možnosti pro získání potřebných informací pro rozhodování. Toto 
tvrzení je podpořeno skutečností, že v diskusích po prezentaci vítězného návrhu sdělovali nepravdy 
(např. že neexistoval jednotný nátěr PID). Dostatečně obhájit své rozhodnutí na fóru se jim dle názoru 
stěžovatele nepodařilo. 

Stěžovatel vychází z faktu, že odpůrci nemají kvalifikaci v oblasti veřejné dopravy. Nemají ani žádné 
odborné poradce kvalifikované na tuto oblast a neměli k rozhodování ani dostatečné věcné odborné 
podklady (nebo tyto podklady nebyly zveřejněny). Přesto odpůrci nevyužili možnosti konzultovat 
téma s expertním týmem strany, dokonce mu věc vůbec nepředložili (v tomto kontextu však 
zdůrazňuji, že věc neměla být „jen“ předložena stranickému týmu, ale zejména měla být zveřejněna 
a komunikována s veřejností). 

K dodržování volebního programu a demokratického minima se odpůrci zavázali při kandidatuře 
do zastupitelstva HMP. 

 

Návrh výroku 

1) Zdeněk Hřib a Adam Zábranský jsou zodpovědní za porušení cílů České pirátské strany 
uvedených v čl. 2 stanov, čímž porušili povinnosti člena. 

2) Zdeněk Hřib a Adam Zábranský jsou zodpovědní za porušení společného komunálního 
programu, komunálního programu pro Prahu a demokratického minima. 

3) Zdeněk Hřib a Adam Zábranský se vyzývají k zajištění nápravy dle § 7 odst. 1 RŘ, a to učiněním 
bezodkladných kroků ke zrušení soutěže a závazků, které z jejího výsledku vyplynuly 

4) Zdeňku Hřibovi a Adamu Zábranskému se dle § 7 odst. 1 RŘ ukládá zajištění nápravy 
náhradou způsobené újmy, která vznikla nebo vznikne veřejným rozpočtům vlivem jejich 
porušení stanov a programu, a následnou nápravou. 

5) Zdeňku Hřibovi se dle § 7 odst. 1 RŘ ukládá zajištění nápravy veřejnou omluvou jménem 
radních České pirátské strany v Praze a současně vysvětlením a veřejným příslibem zjednání 
nápravy dle návrhu výroků č. 3 a 4. 



Vyjádření o přijatelnosti stížnosti 

Stížnost je přijatelná, jelikož: 

1) má předepsané náležitosti 

2) spor spadá do působnosti KRK 

3) byl učiněn pokus o smírné řešení bez kladného výsledku 

4) jde o první rozhodčí řízení, ve kterém je spor řešen 

5) záloha byla složena na účet strany pod VS 32283 

6) je podána včas (lhůta byla stanovena do 10. 12. 2020) 

 

Přílohy 

1) usnesení RHMP č. 1351/2019 ze dne 24. 6. 2019 

2) zápis z jednání RHMP dne 24. 6. 2019 

3) usnesení RHMP č. 1561/2020 ze dne 3. 8. 2020 

4) zápis z jednání RHMP ze dne 3. 8. 2020 


