
 

 

Zápis č. 5/2019 
z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 
konané dne: 10.10.2019 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:17 

Přítomni:  
Olga Sklenářová (předsedkyně KINF), 

Jiří Koudelka (zástupce předsedy), 

členové KINF: Richard Bureš, Štefan Kabátek, Martin Kopeček, Bc. Martin Šebek, 

Pavel Šuchman 

 

Omluven: Marek Brožek, Mgr. Jan Eisenreich, Michael Kabát   

 

Nepřítomen:  Jan Sixta (rezignace člena) 

Hosté: Mgr. Petr Kučera (Člen Rady MČ Praha 1), Ing. Pavel Mánek (systémový analytik, 

oddělení rozvoje IS/ICT, odbor informatických aplikací, MHMP) 

 

 

Zapsal:  

Ing. Karel Háček (tajemník KINF)  

 

 

 

Program:  

1. Úvod  

2. 1NV rozpočtu na rok 2020 pro projednání v Komisi pro informatiku  

3. Informace o aktuálním stavu informačních systémů a ICT na MČ P1 

4. Různé 

  



 

 

1. Úvod 

Jednání Komise vedla paní Olga Sklenářová (předsedkyně KINF).  

Členové Komise pro informatiku schválili program jednání KINF.  Pro: Všichni 

2. 1NV rozpočtu na rok 2020 pro projednání v Komisi pro informatiku  

Dne 27.09.2019 byly členům komise pro informatiku e-mailem předány podklady k bodu 

jednání " 1NV rozpočtu na rok 2020 pro projednání v Komisi pro informatiku“.  Odkaz 

k usnesení Rady MČ Praha 1, publikovaném na webu MČ P1 https://www.praha1.cz/usneseni/ 

Typ Rada MČP1  Rok 2019 Číslo jednání 31 usnesení •UR19_0832: Zásady a harmonogram 

pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020 včetně návrhu směrných hodnot pro tvorbu 

rozpočtu. Dále stejnojmenný materiál předaný od paní Braunové vedoucí oddělení rozpočtu, 

obsahující tabulku 0000000907 - Systémy řízení a outsourcing a dále položkový rozpis ORJ 

0907 – SYSTÉMY ŘÍZENÍ A OUTSOURCING.  

Ve výše zmíněném Usnesení RMČ je Příloha č. 2 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0832 

ze dne 03.09.2019 - Harmonogram a pokyn pro tvorbu rozpočtu pro rok 2020 - Návrh 

harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2020: Projednání v komisích 23.09.2019 - 11.10.2019. 

Uvedené podklady měli členové komise pro informatiku k dispozici na monitorech. 

Po úvodu k bodu paní předsedkyně KINF vyzvala pana Šebka vedoucího odboru informatiky 

(OINF) o podrobný komentář k rozpočtu a k jednotlivým jeho položkám, s aktivní diskusí členů 

komise. Pan Šebek s podporou podkladů provedl podrobný komentář a rozbor položek.  

Z diskuse: paní předsedkyně KINF se zajímala o spojitost některých položek rozpočtu s plány 

a rozpočtem MHMP. / Pan Mánek (host komise) poukázal na vhodnost rozlišení na mandatorní 

výdaje (určené platnými smlouvami a nezbytnými potřebami chodu Městské části a Úřadu MČ 

Praha 1) a na položky, kde lze ladit potřeby rozvoje. / Z komentářů pana Šebka: nové API dle 

národního standardu testují dodavatelé firmy ICZ (e-spis - spisová služba a další moduly) a 

Marbes (komplexní agendový informační systém) na pracovištích Úřadu MČ Praha a 

Magistrátu Liberec, čeká se na výstupy, zkušenosti. / Diskuse o elektronické pečetění 

dokumentů (e-pečetě) – p. Šebek a p. Mánek  výhled řešení na MHMP pro MČ Prahy? 

Realizace elektronických časových razítek výhodněji /i množstevní slevy za „Prahu“/ přes 

MHMP? / Diskuse o údržbě a maintenance informačních systémů, servis HW. / Připomínka p. 

Šebka o potřebě diskuse (i v KINF i v Radě) nad dalším výhledem používání/nepoužívání 

systému Lotus Notes od IBM (nejde „jen“ o systém elektronické pošty, ale i řadu aplikací, 

zejména evidenčních), zda výhledově platit maintenance nebo přejí v budoucnu na jiný 

systém/řešení. / Diskutovalo se i o (použití) cloud (cloudové úložiště versus GDPR versus 

„psychologie“ potencionální uživatelů). / Elektronická identita (MHMP pro MČ)? Zaznělo: mít 

(v „Praze“) společnou identitu, e-mailový systém, cloud – je rozumný požadavek. / Sdělení p. 

Mánka: u ORP a MČ by se mělo měnit financování (bývalé) "policejní" sítě správních evidencí 

– koncem června 2020 – aby MHMP zařídil konektivitu přes MePNet. Diskuse o CMS1 a 

CMS2. / Položka 095 – Bezpečnost: Anitivir a Antispam  - maintenance (či nový produkt). / 

Diskutována možnost školení přes MHMP  bylo by dobré rozšířit (hradit MHMP pro MČ). / 

Zaměstnanecké karty versus karty s certifikáty. OTP e-PO jen pro asi 2 aplikace? HSM 

(centrální). / Co přebírá v pokožkách rozpočtu OINF (odbor informatiky) od HOS (oddělení 

hospodářské správy) oproti přechozím rokům (jedná se položky, které do informatiky patří): 

např. položka 5137 – Nový HW.  



 

 

Usnesení: 

Komise pro informatiku podrobně projednala první návrh rozpočtu: "1NV rozpočtu na rok 

2020", ORJ 0907 – SYSTÉMY ŘÍZENÍ A OUTSOURCING a vyslovuje souhlas s návrhem 

rozpočtu na rok 2020 v ORJ 0907 v předloženém znění bez připomínek.  

Pro: všichni přítomní 

3. Informace o aktuálním stavu informačních systémů a ICT na MČ P1 

Pan Šebek vedoucí odboru informatiky informoval členy komise o aktuálním stavu 

informačních systémů na Úřadu MČ Praha 1. Tento bod jednání částečně splýval 

s projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2020, neboť aktuální stav a současný rozvoj 

informačních systémů v podzimu 2019 neodmyslitelně souvisí s plány a rozpočtem na 

následující rok 2020.  

Chystá se provedení upgrade e-spis (spisová služba a další moduly) na verzi 2.34 v měsíci říjnu. 

Plus přepnutí úložiště pro e-spis na filesystém. Ve vazbě na e-spis probíhá modernizace systému 

zveřejňování dokumentů a usnesení na webu MČ Praha 1. Probíhá postupná modernizace webu 

MČ Praha 1. Pan Bureš a pan Šebek diskutovali o výhledu mít zastupitelé a radní body jednání 

a usnesení při jednání Zastupitelstva a Rady na tabletech, apod. Diskuse k úřední desce 

(realizovaná náhrada „nástěnky a papíru“ obrazovkami /diskuse o realizovaném řešení/ a 

zveřejňování úřední desky dálkovým prostupem na webu).  

Dle informace paní předsedkyně byla stížnost na webové stránky (že nefungují). Diskuse o 

problémech dokumentů a informací svěšených z webu, ale držených u Google. OVV řeší 

design, vzhled. Web, tak jak byl objednán, je funkční. Granty (kultura) – jako služba.  

4. Různé 

Novela Jednacího řádu komisí: Dne 27.09.2019 byla členům komise pro informatiku e-mailem 

zaslána informace, že dne 16.09.2019 svým usnesením č. UR19_0866 Rada MČ Praha 1 

schválila novelu Jednacího řádu komisí. Znění schválené novely Jednacího řádu komisí bylo v 

příloze toho e-mailu a je také k dispozici na webových stránkách MČ Praha 1, viz odkaz zde  

https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/komise/  

Členové komise pro informatiku se seznámili se zněním novely Jednacího řádu komisí a komise 

pro informatiku vzala novelu Jednacího řádu komisí na vědomí.  

Příští jednání komise pro informatiku bude ve čtvrtek 7.11.2019 od 18:00 v zasedací místnosti 

č. 212, 2. patro, budova ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. 

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 5/2019 Komise pro 

informatiku RMČ P1 zasedání dne 10.10.2019  

Zápis sepsán dne: 23.10.2019 

Předáno k ověření dne:  24.10.2019 

Zapsal: Ing. Karel Háček 

Ověřovatel zápisu: Jiří Koudelka 

Předsedkyně KINF: Olga Sklenářová 


