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V Praze dne 12. 5. 2021   

Vážená paní starostko, 

předem tohoto otevřeného dopisu bych rád ocenil, že v dané věci jste otevřena i osobní komunikaci. 

Již jsme se k problematice Vašeho (mnou tvrzeného) střetu zájmů sešli osobně, avšak výsledkem naší 

schůzky bylo jen konstatování, že na věc máme zcela rozdílné názory. Nadále tvrdím, že pokud jste 

zároveň starostkou Městské části Praha 5 a jednatelkou a vlastníkem společnosti provozující soukromé 

gymnázium ve školské budově vlastněné Městskou částí Praha 5 (na základě nájemní smlouvy s MČ), 

jste ve střetu zájmu. Na něm nic nemění ani ta skutečnost, že na postu jednatelky společnosti Vás ke 

dni 27. 4. 2021 vystřídal Váš syn Šimon Zajíček.  

Vy se tomu závěru veřejně bráníte tvrzením, že disponujete právní analýzou, že ve střetu zájmu nejste. 

A právě proto bych Vás tímto otevřeným dopisem rád vyzval k zveřejnění právního posudku ohledně 

Vašeho střetu zájmu ve věci budovy soukromého Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů, který 

jste si nechala vypracovat. Cestu otevřeného dopisu volím právě proto, že žádám zveřejnění tohoto 

posudku pro všechny občany Prahy 5 a nežádám jej toliko pro sebe. Byť jsem osobně na právní 

argumentaci autorů analýzy velmi zvědav. Zároveň zveřejnění žádám z toho důvodu, že pokud 

existenci této právní analýzy tvrdíte veřejně na svoji obranu, pak byste měla její obsah zveřejnit. Neb 

bez zveřejnění právních argumentů v analýze uvedených, je Vaše obrana nedostatečná a dovolím si 

říci alibistická (někdo řekl, že je vše v pořádku, ale neřeknu Vám kdo, proč a jak to zdůvodnil). 

Věřím, že když jste do tohoto právního posudku investovala své vlastní finanční prostředky, je i ve 

Vašem zájmu využít tuto investici naplno a předložit široké veřejnosti zásadní důkaz, který Vás podle 

Vašeho názoru vyviňuje z podezření o střetu zájmů.  

S pozdravem 
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