
P Ř E H L E D 
dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl. m. Prahy 

přednesených na 18. zasedání ZHMP dne 2. 7. 2020 
_____________________________________________________________ 
 
                                      Termín vyřízení:  - dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP 
                                                                             přednesených na 18. ZHMP dne 2. 7. 2020                                                                                                                                                                                
                                                                  2. 8. 2020      
Ú S T N Í 
 
 
INT.- č. 18/1 – Tomáš Portlík 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- výběrového řízení na ředitele MHMP 
 
na interpelaci reagoval primátor hl. m. Prahy 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

Prim. Hřib: A nyní se dostáváme k interpelacím ze stran zastupitelů. A já jsem ztratil 
ten papír, ale na něm byl jediný pan místostarosta Portlík. Prosím vaši interpelaci, máte 3 
minuty. 

 
P. Portlík: Tak já ji zkrátím. Já bych jenom, pane primátore, poprosil, protože nám 

tady jede dlouhé, dneska už léta, výběrové řízení na ředitele magistrátu, za které děkuji, 
protože si myslím, že to probíhá doposud transparentně, byť se nedaří ten výsledek někoho 
vybrat a zvolit. Jsou tam zastoupeni 4 členové magistrátu, tuším, že každá koaliční strana po 
dvou a opozice po jednom zástupci. 

Nicméně slyšel jsem, že v souvislosti s nějakým posunem byste měl jmenovat novou 
komisi, kde už by opozice nebyla. Doufám, jenom jsem se chtěl zeptat na mikrofon, i tu 
odpověď na mikrofon, myslím si, že se jedná o pouhopouhý drb. Ale chtěl bych to ujištění, 
protože si myslím, že je relativně důležité, aby zástupci opozice, byť v minimálním počtu, to 
k tomu patří, v té komisi seděli. 

A ještě ten důvod, proč jste to měl oznámit, byl ten, že někdo z našich zástupců 
z občanských demokratů se snad vyjádřil, že tam nechce být. Tak to se nestalo. A dokonce 
nejen, že to neudělal Tomáš Štampach, ale neudělal to kterýkoli z ODS. Naopak jsme rádi, že 
tam sedíme, protože si myslíme, že to je velice významná funkce, která má přesah volebního 
období. Děkuji. 

 
Prim. Hřib: Děkuji, já zkusím odpovědět takhle rovnou bez předávání slova. 
Co se týče toho, jak to je připraveno, tak skutečně ke mně se dostala nějaká 

zprostředkovaná informace, že tam ani vaši zástupci být nechtějí. Nevím ani, abych pravdu 
řekl, od koho to přišlo, dostal jsem to zprostředkovaně. Komise skutečně bude pětičlenná, tak 
jako ji nyní máme ve všech případech všech výběrových řízení na ředitele. Jsou tam tři 
zástupci koaličních stran a dva zástupci úřadu, tak, aby to vyhovovalo zákonným 
požadavkům. 



A ano, v minulosti bohužel došlo k nějakým únikům osobních údajů přihlášených 
osob, což je záležitost, která tomu rozhodně nesvědčí. Nemluvě o porušení GDPR. A 
abychom se vyhnuli nějakým případným spekulacím, tak si myslím, že bude i z tohoto 
důvodu lepší, když tu odpovědnost ponese pouze koalice. 

Váš dotaz doplňující na jednu minutu. 
 
P. Portlík: Děkuji za odpověď. Jinými slovy, vy tvrdíte, že tam nebudou zástupci 

opozice, že to někde někdo od nás řekl. Já tvrdím, že neřekl. Prostě nikdo z občanských 
demokratů se nevyjádřil, že nechce být v té komise. A pokud tvrdíte, že došlo k úniku 
osobních dat a údajů, a nejsou tam jenom zástupci opozice, tak vlastně tím tvrdíte implicitně 
v tom textu, že k tomu úniku došlo díky zástupcům opozice, předpokládám. 

Žádám vás o zvážení. Myslím si, že zástupci opozice přinejmenším budu mluvit o 
Tomáši Štampachovi, jako předsedovi občanských demokratů, nemohu mluvit za ANO, to se 
určitě vyjádří kolegové, tak neudělali nic, co by bylo s čímkoli v rozporu. Je to naopak 
transparentní, tak jsme se na tom dohodli v rámci Zastupitelstva, takové bylo slovo koalice. A 
já vás žádám o to, abyste ho dodržel. 

To znamená, jsou-li tam tři zástupci koalice, dva zástupci úřadu, žádám o doplnění 
každé z opozičních stran o jednoho. Jsem přesvědčen o tom bytostně a myslím si, že není o 
čemkoli diskutovat, že z naší strany k jakémukoli úniku osobních dat a údajů nedošlo. Protože 
ani kolega Štampach v rámci klubu s námi tyto věci nekonzultoval. 

 
Jinými slovy, nedostával otázky, nedával odpovědi. Choval se tam jako zástupce klubu a 
choval se tam s veškerou profesionalitou. Nicméně předpokládám, že je to důležité, protože – 
jak říkám – jedná se o přesah volebního období a takový slib byl v rámci Zastupitelstva 
učiněn. Čili trvám na jeho dodržení. Děkuji. 

 
Prim. Hřib: Děkuji, moje odpověď na dvě minuty. Tedy já si nejsem úplně jistý, kdy 

kdo byl v komisi, když tady vládla ODS. Jestli jste tam přizvali zástupce opozice, není tady 
teď pan zastupitel Zajíček, ten je tuším nějakou dobu tím ředitelem. Fakt nevím, teď vám na 
to nedokážu reagovat, jestli tohle je nějaká tradice, nebo ne. My jsme k tomu přistoupili 
maximálně vstřícně, nicméně tam došlo k nějakým únikům informací. A já bych se nerad 
zaplétal do toho, když se to stane potřetí, tak že bychom začali řešit, kdo to zase kde to... 

Takže si myslím, že bude lepší, když ta odpovědnost bude naprosto jednoznačně na 
koalici, potažmo úřadu, a nebudeme se dostávat do těchto záležitostí. Jinak ten proces probíhá 
zcela v souladu se zákonem. Teď byl uzavřen příjem obálek, příjem přihlášek. A nyní budou 
případně lidé dožádáni o to, aby doložili nějaké věci a ten proces pokračuje tak, jak je 
zákonem definováno. Já jsem přesvědčený, že tentokrát už se podaří shodnout se na nějaké 
konkrétní osobě. 

Tak to byly nyní vyčerpány interpelace.  
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