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Kandidatura na kandidátní listinu do voleb PSP ČR 2021 
 
JUDr. Olga Ulrichová 
Narozena: 27. 4. 1977 v Praze  
Trvale bytem: Jana Zajíce 966/2, 
Praha 7 – Bubeneč, PSČ 170 00  
e-mail: olga.ulrichova@seznam.cz, 
tel: 776 57 89 91 
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy (2000 Mgr., 2013 JUDr.) 
Členství v SZ: od r. 2013 do 28.2.2018, 
nyní od 5.12.2019 

 
 

Vážené Zelené, vážení Zelení, 
v médiích jsem se dočetla, že v parlamentu ČR chybí právníci, a nejen z toho důvodu bych 
ráda za Zelené (opět) kandidovala do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v nadcházejících volbách 2021, a to v Praze.   

Co můžu nabídnout? 
- dvacetileté zkušenosti na pozici právníka ve veřejné i soukromé sféře – viz dále pracovní 

zkušenosti; 
- zkušenost s vedením odboru na Městské části Praha 7 v letech 2015 – 2017 – vedoucí 

Odboru investic a veřejných zakázek (politický nadřízený – tehdy radní Pavel Vyhnánek 
za Prahu 7 Sobě, starosta J. Čižinský); 

- Zkušenost s prací v nejvyšším kontrolním orgánu Strany Zelených - Ústřední revizní 
komise (ÚRK), nyní ve funkci od ledna 2020 dosud, předtím 2016 - leden 2018, vedení 
ÚRK z pozice místopředsedkyně v období duben 2017 – leden 2018 - vedení a 
organizace jednání ÚRK, včetně řešení přidělených podnětů, dozor jednání interních 
orgánů strany; výklad interních předpisů strany a spolupráce při tvorbě nových interních 
předpisů (stanovy, jednací řád, řád primárních voleb); 
 

Obsahové priority v případě zvolení poslankyní: 
- obecně - prosazovat věci z Dlouhodobého programu Zelených – transparentní veřejné 

finance a veřejná správa, podporovat legislativu v oblasti ochrany životního prostředí a 
zkvalitňování života lidí (zohledňovat boj s klimatickými změnami, sociálně spravedlivý 
stát); 

- konkrétně - podílet se na tvorbě kvalitnějších zákonů, zpřehlednit legislativní proces a 
aktuálně účinné právní předpisy (iniciativa poslance Marka Bendy – zrušení téměř 800 
neúčinných zákonů a předpisů je víc než záslužná, ale potřeba je hlavně nevytvářet další 
zbytečné předpisy a komplikovat dále právní řád);   

 
Vztah k České pirátské straně – obecně dobrý: 
- 2018 – kandidátka Pirátů do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (nebyla jsem 

členkou Pirátů, nominována na základě vítězství v otevřeném výběrovém řízení a  
zkušeností z mnohaleté práce v oblasti médií, kandidatura podpořena hlasováním členů 
strany); 

- 2014 – společná kandidátní listina s Piráty v komunálních volbách 2014;  
 

Dosavadní politické aktivity: 
- Aktivní členství v SZ; 
- 2015 – 2017 – vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek na Praze 7  
- 2010 - 2012 – členka zastupitelstva obce Provodov – Šonov (okr. Náchod) na kandidátce 

SNK-ED jako nestraník; 
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- předvolební kampaně a kandidatura: září/říjen 2017 – volby do PSP ČR -  na kandidátce 
SZ v Královéhradeckém kraji, 2014 – kandidatura v komunálních volbách na Praze 7 (za 
SZ v rámci Koalice PRO 7); 

 
Pracovní praxe a zkušenosti: 
od dubna 2017 dosud - Česká televize – právní podpora veřejných zakázek, v poslední 
době se zaměřením na tzv. odpovědné zadávání – zakázka na úklidové služby pro ČT Praha 
z roku 2017 zařazena v roce 2020 Evropskou unií mezi tzv. příklady dobré praxe: 
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69fc6007-a970-11ea-bb7a-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
1.3.2015 – 31.3.2017 – Městská část Praha 7 – vedoucí Odboru investic a veřejných 
zakázek; 
2012 - 2015 – Česká televize – právník – veřejné zakázky 
2007 - leden 2012 – Siemens s.r.o. – právník (in house lawyer) 
2001 - 2007 – Česká televize – právník – právní úsek – nejen veřejné zakázky – výklad 
zákona o České televizi, obchodní a občanské právo – tvorba smluv, zastupování ČT před 
soudy, tvorba a kontrola licenčních smluv zejména na nákup pořadů; 
2000 - 2001 – Česká spořitelna a.s. - právník na okr. pobočce Náchod, poté na centrále 
v Praze. 
 
Další aktivity a zkušenosti: 
- Zkušenosti z vedení společenství vlastníků jednotek (SVJ) a s tím spojené správy domu 

včetně komunikace s ostatními spoluvlastníky, úřady a firmami/živnostníky; 
- Spolková činnost – Spolek sochaře Václava Levého z.s., - zakládající členkou, organizace 

činnosti – v roce 2020 oslavy 200. výročí sochařova narození, členka kontrolní komise 
spolku; jsem i řadovou členkou spolku Korunka, který působí v ZŠ Korunovační, kterou 
navštěvuje moje dítě; 

- 2020 – sledování legislativního procesu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek – tzv. velká novela, i nestandardní novelizace tohoto zákona v rámci zákona o 
odpadech – účinnost od 1. 1. 2021;  

- jaro 2016 – analýza nového zákona o zadávání veřejných zakázek (nynější zákon č. 
134/2016 Sb.) pro Zelené senátory – porovnání se zákonem č. 137/2006 Sb. a názor na 
změny, které nový zákon přinesl + školení pro členy SZ (podzim 2016); 

 
Zájmy: tvorba šitých korálkových šperků a malování obrazů (10 autorských výstav – poslední 
v květnu 2017 v Praze), taiji, film, italština, historie (v r.1993 úspěšná účast v televizní 
soutěži „O poklad Anežky České“ – jako studentka gymnázia),  
 
Jazyky: angličtina – aktivní, němčina – spíš pasívní, čtu a domluvím se; italština – domluvím 
se, základy čínštiny a francouzštiny; 
 
V případě dotazů mě prosím kontaktujte mailem, telefonicky nebo přes Facebook. 
Za projevenou podporu předem děkuji a těším se na viděnou. 
  
V Praze dne 27. 12. 2020 
 
                                                                                          
                                                                             Olga Ulrichová v.r. 
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