
 

 

Zápis č. 2/2020 
z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 
konané dne: 17.09.2020 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:45 

Přítomni:  Martin Motl (předseda KINF), 

 členové KINF: Michal Slovák, Michael Kabát, Martin Kopeček, Olga Sklenářová  

Omluveni: Vojtěch Ryvola (zástupce předsedy), Josef Ludvíček, Lukáš Vesecký  

Nepřítomen: Roman Menc 

Částečná neúčast: Martin Kopeček příchod v 18:30, Michal Slovák odchod ve 20.38,  

 Michael Kabát odchod ve 20.40  

RMČ P1: Richard Bureš 

Stálý host: Ing. Miroslav Pavliš (vedoucí odboru informatiky OINF) 

Zapsal: Ing. Karel Háček (tajemník KINF)  

 

Program:  

1) Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1.  

2) Jmenování ověřovatele zápisu 2. jednání + Prezence účastníků  

3) Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4) Schválení Zápisu č. 1/2020 z jednání komise ze dne 18.06.2020 

5) Aktuální informace od radního MČ Praha 1 p. Richarda Bureše, který má v gesci informatiku a 

Smart Cities 

6) Informace o aktuálním stavu informačních systémů a ICT na MČ Praha 1 od vedoucího odboru 

informatiky p. Miroslava Pavliše 

7) Návrh statutu Komise pro informatiku (KINF) a jeho schválení  

8) Na základě žádosti KINF a jejího usnesení KINF č.14/1/2020 budou přednesené odborem 

informatiky možné aplikace pro „virtuální“ zasedání Rady, Zastupitelstva, Výborů a Komisí. Dále 

případné možné nástroje na vzdálené hlasování – Příprava úřadu MČ P1 na možná omezení 

shromažďování v budoucnu. 

9) Posouzení KINF o prostředcích ICT do Základních škol na Praze 1, které by více připravily a 

umožnovaly vzdálenou výuku žáků v budoucnu    

10) Informace o stavu rozšíření Agendového informačního systému (ASW) Proxio Agendio – Nový 

modul POHLEDÁVKY v jaké fázi se projekt nachází 

11) Na základě žádosti KINF a jejího usnesení KINF č.13/1/2020 budou přednesené odborem 

informatiky informace, v jaké fázi se nachází vytvoření rozšíření Agendového informačního 

systému (ASW) Proxio Agendio o nový modul NEBYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ 

ON-LINE PRO VŠECHNY  

12) Různé 

13) Diskuze 

14) Závěr druhého jednání KINF   



 

 

1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1  

Jednání Komise vedl pan Martin Motl (předseda KINF). Jednání zahájil úvodním slovem 

v 18:00. Konstatoval, že tři členové komise jsou z jednání omluveni. Dále konstatoval 

nepřítomnost dalších dvou členů. Komise je tedy neusnášeníschopná. Na návrh pana předsedy 

se členové komise dohodli, že vyslechnou informace o ICT dle navrženého programu, aniž by 

mohli zaujímat oficiální stanoviska a komise přijímat usnesení.  

Byly činěny pokusy telefonicky kontaktovat dva nepřítomné a neomluvené členy. To se posléze 

podařilo. Pan Kopeček omluvil zdržení neočekávanými událostmi a dopravní situací. Pan Menc 

sdělil, že patrně e-mailová komunikace od komise končí jako spam (nebyla mu doručena) a 

sdělil novou e-mailovou adresu pro komunikaci.  

Pan předseda Motl informoval členy komise o koordinační schůzce 09.09.2020, o niž požádal 

pana radního Bureše a jíž se účastnili: radní Bureš, předseda komise pro informatiku Motl, 

Ing. Pavliš vedoucí odboru informatiky, Háček tajemník KINF. Předmětem jednání byli body 

programu pro druhé jednání KINF. 

Zápis z minulého jednání komise pro informatiku je též dostupný (s dalšími podklady a 

dokumenty) na extranet.praha1.cz, kam byl všem členům komise zřízen přístup.   

Pan předseda Motl znovu upozornil členy komise na důležitost dříve rozeslaných dokumentů – 

formuláře "Mlčenlivost v3.docx" (aby komise mohla pracovat i s případnými osobními údaji) 

byly členy KINF předány tajemníkovi komise vyplněné a osobně podepsané. Též aby byl 

odevzdán "Formulář_registr_ výplata odměny.docx" a "Č. účtu - člen komise - výboru.docx" 

od těch co ještě nedoručili. Nepřítomný pan Roman Menc byl k dodání formulářů opětovně 

vyzván e-mailem.  

2. Jmenování ověřovatele zápisu 2. jednání + Prezence účastníků  

Pan předseda Motl jmenoval ověřovatelem zápisu pana Michala Slováka, pan Slovák 

jmenování přijal.  

Pan předseda Motl konstatoval, že komise zatím není usnášeníschopná, z celkového počtu 

devíti členů jsou přítomni jednání čtyři členové, tři členové jsou omluveni a dva členové 

nepřítomni (z nich jeden neomluven a druhý na cestě na KINF).   

Souhlas všech přítomných členů s předřazením bodu 5. před body 3. a 4. o nich zatím komise nemůže 

hlasovat.  

5. Aktuální informace od radního MČ Praha 1 p. Richarda Bureše, který má v gesci 

informatiku a Smart Cities 

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi, který referoval o aktuálním dění na poli 

informatiky ve vztahu k MČ Praha 1.  

Pan radní Bureš informoval o přípravě prvního návrhu rozpočtu na rok 2021.  

(Pozn.: Dokumenty "UR20_0942_priloha_2_Harmonogram.pdf " /Harmonogram pro tvorbu 

rozpočtu pro rok 2021/ a tabulka "UR20_0942_priloha_4._Navrh_rozpoctu_-_vydaje.pdf" /na 

3 straně ORJ: Systémy řízení a Outsourcing/ jsou dostupné též na extranetu. praha1.cz a byly 

zobrazeny na monitorech při jednání. Tabulka "1. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 - 

ORJ 0907 Systémy řízení a outsourcing" pro projednání v Komisi pro informatiku, očekávaná 

od Oddělení rozpočtu, zatím není k dispozici – tajemník KINF se 17.9.2020 telefonicky 

dotazoval na Oddělení rozpočtu – bude rozeslána později.)  



 

 

Pan radní Bureš sdělil, že navržených 22 500 tis. Kč stačí jen na pokrytí starých uzavřených 

smluv. Probíhá jednání o 7,5 mil. Kč do rozpočtu HOS (hospodářská správa) jako rezerva.   

Pokračovali činnosti na zajištění distančního jednání Rady, Zastupitelstva, výborů a komisí.  

Řešily se senátní volby – technika, IT podpora bude zajištěna techniky z odboru informatiky 

MČ Praha 1.  

Komentoval výpadek na webových stránkách Prahy 1 v části "Usnesení" – výpadek způsoben 

rozsáhlým technickým problémem u externího dodavatele služby.  

Povypíná se zbytek starých VPN (pro zvýšení bezpečnosti).  

 

Během projednávání bodu 5., v 18:30 přišel se zpožděním člen KINF pan Martin Kopeček. Pan 

předseda Motl, přerušil na chvíli tento bod, aby mohl konstatovat usnášeníschopnost komise a požádal 

členy KINF, aby se hlasovalo o bodu 3 - schválení navrženého programu a až po té se pokračovalo v 

jednání bodu 5 a po jeho ukončení se KINF vrátil k původně navrženému programu. Členové KINF 

žádosti vyhověli. 

3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

Předkladatel: Martin Motl 

Navržený program byl k dispozici na webu MČ Praha 1, na extranetu. praha1.cz a v pozvánce 

na jednání KINF. Pan předseda komise se dotázal na připomínky nebo na možná doplnění 

programu – nové návrhy nebyly vzneseny. Pan předseda komise navrhl jednání jako veřejné.  

Usnesení KINF č.3/2/2020: Komise pro informatiku schvaluje předložený program druhého 

jednání Komise pro informatiku a jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0   Přijato 
Usnesení bylo přijato 

 

Po přerušení pokračování bodu 5 - Aktuální informace od radního MČ Praha 1 

p. Richarda Bureše, který má v gesci informatiku a Smart Cities 

Předseda pan Motl po přerušení bodu 5, se k němu znovu vrátil a konstatoval, že nyní už může 

KINF přijímat k jednotlivým bodům programu usnesení. Následně předal slovo radnímu 

Burešovi, aby pokračoval ve svém informačním proslovu k členům KINF. Odbor informatiky 

byl radním Burešem úkolován vypsáním zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

"Analýza monitoringu mikroklimatu a biofyzikálních parametrů zeleně", ve zjednodušeném 

podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. (Projekt s dotací „HMP projekt Smart 

Prague“.)  

Aktuálně je akutní potřeba náhrady 7 roků starého diskového pole, který je na pokraji životnosti. 

Byl také vznesen požadavek na odbor dopravně správních agend (DSA), který využívá největší 

část kapacity diskového pole a zkusit se přesunout náklady na ně. Fotodokumentace 

parkovacích přestupků a fotodokumentace tiskového oddělení p. Bidla je zcela dominantním 

konzumentem diskového prostoru.  

Požadavek pana tajemníka Úřadu MČ P1 na úpravu a rozvoj stávajícího docházkového 

systému.  

Pan předseda Motl se otázal členů KINF jestli mají nějaké otázky, otázky nebyly. Pan předseda 

Motl následně konstatoval, že on by doporučil řešit co nejrychleji problémy nedostatečných 

úložných diskových kapacit a zastaralého HW (diskového pole). Následně proběhla diskuse 



 

 

členů k tomuto závažnému problému, kde mimo jiné vedoucí odboru informatiky pan Pavliš 

uvedl, že z důvodu chybějící kapacity dochází k nucenému nežádoucímu zkracování doby 

uložení záloh atd. Pan předseda Motl požádal členy, zda by KINF mohl přijmout usnesení a 

doporučení Radě MČ Prahy 1. Členové KINF žádosti vyhověli. 

 

Usnesení KINF č.5/2/2020:  
A) Komise pro informatiku bere na vědomí předložené informace.  

B) Komise pro informatiku doporučuje Radě MČ Praha 1 zakoupit potřebné diskové pole ještě 

v roce 2020, jako náhradu zastaralého diskového pole IBM V5000, které již nemá podporu 

výrobce, jehož diskový prostor je již prakticky zaplněn a neplní 100% podmínky řádného 

zálohování. KINF si vyhrazuje na svém jednání projednání cenové nabídky tohoto řešení.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    
Usnesení bylo přijato 

4. Schválení Zápisu č. 1/2020 z jednání komise ze dne 18.06.2020 

Předkladatel: Martin Motl  

Zápis byl rozeslán členům KINF e-mailem a ověřený zápis vystaven na extranetu. praha1.cz. 

K zápisu nebyly připomínky.  

Usnesení KINF č.4/2/2020: Zápis č.1/2020 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 

18.06.2020 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    
Usnesení bylo přijato 

 

Bod 5. byl předřazen a již projednán, další bod dle schváleného programu byl bod 6. 

6. Informace o aktuálním stavu informačních systémů a ICT na MČ Praha 1 od 

vedoucího odboru informatiky p. Miroslava Pavliše  

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu Ing. Pavlišovi, který referoval o aktuálním stavu 

informačních systémů a ICT na MČ Praha 1.  

Pan Ing. Pavliš podtrhl dvě důležitá témata – přípravu „virtuálních“ online jednání orgánů MČ 

Praha 1 a ICT v základních školách se zřetelem na online výuku.  

Blíží se volby do senátu: pronajme se 21 sad IT vybavení pro volební komise. Do volebních 

místností rozveze pronajímající firma. Šetříme 80 tis. Kč obsluhou a podporou zajištěnou 

pracovníky odboru informatiky. Po skončení prvního kola senátních voleb pracovníci odboru 

informatiky a oddělení hospodářské správy stáhnou techniku z volebních místností. Následné 

pondělí si ji zpět převezme pronajímající firma.  

Proběhla jednání s odbornými útvary úřadu o IT podpoře, např. s odborem finančním (FIN) o 

ekonomickém komplexním systému (ESW) GINIS a způsobu podpory ze strany dodavatelské 

firmy GORDIC.  

Výpadek dostupnosti Usnesení (Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1) na webu MČ Praha 1: o 

žádná data či texty jsme nepřišli. Vše máme ve spisové službě na vnitřním HW. Dodavatelské 

firmě zajišťující prezentaci Usnesení na webu MČ Praha 1 havarovaly servery.  



 

 

Pan Motl předseda KINF komentoval výpadek dostupnosti Usnesení na webu MČ Praha 1 

takto: Usnesení Zastupitelstva a Rady MČ Praha 1 by měly být dostupné pro všechny 

zastupitele i členy komisí a výborů na extranetu, protože pokud vypadnou na webu, musí být 

záložní řešení. Pan radní Bureš reagoval, že Usnesení na extranetu jsou dostupná. Přístup 

k usnesením ZMČ mají principiálně všichni zastupitelé. A to dálkovým přístupem přes internet 

nebo na „zastupitelském“ počítači v zastupitelské místnosti na Úřadě MČ Praha 1 (v roce 2018 

k tomu bylo školení zastupitelů MČ Praha 1). Na extranetu je k dispozici Usnesení z několika 

volebních období, i podkladové materiály tam jsou. Všichni zastupitelé o tom měli poučení 

v deskách na prvním jednání Zastupitelstva v toto volebním období. Dále si může zastupitel 

zavolat na oddělení volených orgánů (KAS_OVO) a dostat vše. Problém na extranetu je 

s materiály Rady, bylo by potřebné upravit jednací řád.  

Pan Pavliš informoval, že pro extranet máme jen freeware verzi Alfresco Share (citace 

z Alfresco: "Získáno zdarma z bez podpory, bez certifikace, bez maintenance, bez záruky a bez 

odškodnění od Alfresco nebo jeho certifikovaných partnerů."). Problémy se zahlcováním 

diskového prostoru pro extranet fotografiemi (jiné než DSA). Dle pana radního Bureše chybí 

automatické mazání duplicitních ZIPů stahovaných souborů. K problematice Alfresco je možno 

se vrátit na příštím jednání KINF.  

Pan Pavliš pohovořil o vypnutí zbytku starých VPN. Na to navazuje zamezit přístup na vzdálené 

plochy na PC v úřadu (vzdáleně z notebooků). Tento přístup představuje bezpeční riziko a 

nezanedbatelná je i spotřeba elektrické energie od 24 hodin zapnutých PC (a finanční náklady).  

A.S.P.I. („s tečkami“) – pan Pavliš podal informaci o tomto zastaralém systému, který bude 

nahrazen systémem „Hlášení rozhlasu“, podporová smlouva, plnohodnotný klient. Bude to 

náhrada služby pro stávající uživatele A.S.P.I. ze stran veřejnosti – bude jim zaslána informace 

(e-mailem, SMS) o změně prostředku k poskytování jimi odsouhlasených informací.  

Usnesení KINF č.6/2/2020: Komise pro informatiku doporučuje Radě MČ Praha 1, aby 

oddělení volených orgánů (KAS_OVO) aktuálně znovu informovalo zastupitele MČ Praha 1 o 

všech formách přístupu k usnesením Zastupitelstva a Rady MČ Praha 1.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    
Usnesení bylo přijato 

7. Návrh statutu Komise pro informatiku (KINF) a jeho schválení  

Předkladatel: Martin Motl  

Návrh statutu Komise pro informatiku (KINF) byl a je dostupný na extranet.praha1.cz 

(Soubor "Statut Komise pro informatiku (návrh).docx" byl též rozeslán členům KINF e-mailem 

25.04.2020 18:09.)  

Diskuze ke znění Statutu komise navázala na připomínky a výhrady vznesené na minulém 

jednání komise. Pan předseda Motl požádal členy KINF, aby přednesli své návrhy na případné 

změny či doplnění statutu, návrhy nebyly.  Pan předseda Motl následně konstatoval, že on by 

doporučil upřesnění znění Statutu Komise. A to začlenění pojmu „kyberbezpečnost“ a rozšíření 

o Smart Cities do cílů KINF a zjednodušení i zlogičtění získávání podkladů ke své 

informovanosti pro své rozhodování od MČ Praha 1 pro členy KINF, tak aby KINF nemusel 

vždy žádat o podklady ke svému jednání Radu MČ Praha 1. Členové komise a radní Bureš se 

v diskusi ztotožnili s předsedou panem Motlem a s výsledným navrhovaným zněním Statutu 

KINF. Výsledný text Statutu komise pro informatiku (s komisí přijatými doplňky a změnami) 

bude vystaven na extranet.praha1.cz – jako prozatímní, do doby schválení Radou MČ Praha 1. 



 

 

Usnesení KINF č.7/2/2020: Komise pro informatiku schvaluje navržený text Statutu komise 

pro informatiku s přijatými doplňky a změnami. Toto znění Statutu bude předloženo ke 

schválení Radě MČ Praha 1.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    
Usnesení bylo přijato 

8. Na základě žádosti KINF a jejího usnesení KINF č.14/1/2020 budou přednesené 

odborem informatiky možné aplikace pro „virtuální“ zasedání Rady, Zastupitelstva, 

Výborů a Komisí. Dále případné možné nástroje na vzdálené hlasování – Příprava 

úřadu MČ P1 na možná omezení shromažďování v budoucnu. 

Předkladatel: Martin Motl 

Předseda KINF předal slovo panu Ing. Pavlišovi a panu Burešovi. Pánové informovali o 

iniciativě informatiků MČ. Dne 17.09.2020 vedoucí oddělení e-Governmentu a ICT na Úřadě 

městské části Praha 10 zaslal manažerce rozvoje IS/ICT z oddělení rozvoje IS/ICT MHMP e-

mail s předmětem "ONLINE jednání ZMČ". (V kopii e-mail šel na informatiky MČ.) Text 

stručně představuje dílčí zkušenosti a uvádí: "uvítali bychom možnost toto celé dostat formou 

služby od MHMP". Zároveň e-mail oslovuje "ostatní MČ, jestli by se připojili k naší prosbě a 

tím bychom mohli celou věc posunout na roveň Celoměstsky významného systému".  

Souhlasně reagovali a k výzvě se připojili informatici z MČ (a doplnili další upřesnění a 

požadavky /včetně "navrhnout právnickými kapacitami MHMP v kooperaci s MVCR i úpravy 

jednacích řádů našich ZMC"/ a své dílčí zkušenosti):  

Tedy se připojila Informatika /k 17.9.2020 jedenáct MČ/: MČ Praha 3, MČ Praha 5, MČ Praha 

10, MČ Praha 11, MČ Praha 12, MČ Praha 14, MČ Praha 15, MČ Praha 16, MČ Praha 19 

(Kbely), MČ Praha 20, MČ Praha 22.  

Pan radní Bureš s panem Pavlišem se vyslovili pro podporu této iniciativě.  

Od Ing. Pavliše byla členům KINF od 25. srpna 2020 na extranet.praha1.cz k dispozici:  

- tabulka "Porovnání komunikačních platforem.xlsx" s uvedením informací o 39 systémech 

pro dálkové online jednání.   

- text "Technologické a právní atributy virtuálních jednání zastupitelstva, rady, komisí a 

výborů" (soubor "Virtuální jednání zastupitelstva rady a komisi.docx").  

Na jednání KINF 17.9.2020 promítal a komentoval pan Pavliš tabulku "Porovnání ON 

LINE.xlsx" třech systémů (adeptů na řešení pro MČ Praha 1) s uvedením ceny implementace a 

roční cenou licencí pro 40 svolávajících. (Tabulka bude vzápětí vystavena na 

extranet.praha1.cz) Pan Pavliš uvedl, že jako nejlepší se jeví MS Teams (je včetně FORMS, 6 

měsíců zdarma, čeština, dobrá mobilní aplikace, zkoušen/používán na MHMP – nabídka 30 tis. 

Kč za licenci + platba za implementaci). Druhý adept je WEBEX CISCO (nejnižší šířka pásma, 

anglicky, dobré propojení na HW, zkoušen/používán na MHMP). Třetí systém Skype for 

business je hendikepován (podpora končí v létě 2021, nemá perspektivu, nutnost registrace, 

nutnost mít lidi v kontaktech, nepoužíván na MHMP). 

Následně proběhla diskuse členů KINF k používání, výhodám a vlastnostem navrhovaných 

systémů WEBEX CISCO a MS Teams. Diskuse se přichýlila k závěru nutného řešení, které by 

bylo shodné/kompatibilní s MHMP, kde MHMP nyní používá zatím oba dva systémy. Pan 

předseda Motl doporučoval, že vzhledem k narůstajícím opatřením a blížící se tzv. druhé vlně 

Covid 19 hrozí velmi reálné nebezpečí, že příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 a jejich 

Výborů, Rady MČ Prahy 1 a jejich Komisí bude/měli by být patrně ONLINE nebo se taky může 

stát, že nebudou vůbec. Členové KINF vyslovovali podporu myšlence co nejrychleji učinit 

kroky k zajištění prostředků pro ONLINE jednání Zastupitelstva, Rady, Výborů a Komisí.  



 

 

Usnesení KINF č.8a/2/2020: KINF doporučuje Radě MČ P1 pro nákup licence MS Teams 

(včetně 6 měsíců provozu zdarma), jako nástroj pro podporu konání (virtuálních) ONLINE 

zasedání Rady, Zastupitelstva, Komisí a Výborů.  

Hlasování: 

Pro: 4  Proti: 1  Zdržel se: 0 
Usnesení nebylo přijato 

Na dotaz člena KINF pana Slováka uvedla členka KINF paní Sklenářová, že na základě jí 

dostupných informací a nejasného postoje MHMP vůči podpoře či výběru konkrétního systému 

pro ONLINE jednání, nemůže i v této krizové době a možného hrozícího rizika nejednání 

Zastupitelstva a Rady MČ Praha 1 zodpovědně hlasovat pro navržené usnesení.  

Pan Motl předseda KINF si vyhradil do zápisu uvést, že on na základě přednesených informací 

a aktuálního hrozícího rizika druhé vlny COVID 19 podporuje urychlené řešení připravenosti 

MČ Praha 1 na možná krizová ON LINE jednání a v tuto chvíli podporuje pořízení systému 

MS Teams, jako nástroje pro podporu konání (virtuálních) ONLINE zasedání Rady, 

Zastupitelstva, komisí a výborů. 

K prohlášení předsedy KINF pana Motla se připojil i pan Slovák a další dva členové komise.  

Následně pan předseda Motl navrhnul pozměňovací návrh usnesení, o kterém se hlasovalo. 

Usnesení KINF č.8b/2/2020: KINF doporučuje Radě MČ P1, aby se MČ Praha 1 připojila 

k podpoře požadavku iniciativy městských částí Prahy "ONLINE jednání ZMČ" vůči MHMP, 

dostat celé řešení "ONLINE jednání" formou služby od MHMP resp. zajištění celoměstského 

řešení MHMP, plus získat právní pomoc MHMP (v kooperaci s MV ČR) pro úpravy jednacích 

řádů Zastupitelstva MČ.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    

Usnesení bylo přijato 

9. Posouzení KINF o prostředcích ICT do Základních škol na Praze 1, které by více 

připravily a umožnovaly vzdálenou výuku žáků v budoucnu 

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu Ing. Pavlišovi a panu radnímu Burešovi. Pan Pavliš 

prezentoval na monitorech dva materiály – tabulka "Monitoring vybavení škol - distanční 

výuka" (soubor "Školy - výchozí stav k verifikaci a doplněníMonitoring - Distanční 

vzdělávání.xlsx") a "Nové způsoby učení Řešení HP Education" (soubor "HP nabídka zařízení 

pro program Šablony III.pdf"). Soubory budou vystaveny na extranet.praha1.cz 

Podrobný komentář tabulce "Monitoring vybavení škol - distanční výuka" provedl pan radní 

Bureš. Mimo jiné uvedl, že jde o support pro paní místostarostku pro školství.   

Usnesení KINF č.9/2/2020: Komise pro informatiku vzala na vědomí informace o prostředcích 

ICT základních škol na Praze 1, s posouzením možností přípravy na vzdálenou výuku žáků. 

KINF žádá o aktualizaci informace na příštích jednáních komise.   

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato 

10. Informace o stavu rozšíření Agendového informačního systému (ASW) Proxio 

Agendio – Nový modul POHLEDÁVKY v jaké fázi se projekt nachází 

Předkladatel: Martin Motl 



 

 

Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi, který přednesl aktuální informace k 

modulu POHLEDÁVKY. Obě části systému jsou funkční. Na monitory byly promítány 

informace "VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK" /souhrnná zpráva/ (soubor " 5_VYMÁHÁNÍ 

POHLEDÁVEK_dle_systémů_pro_KINF.docx") – bude vystaveno na extranet.praha1.cz  

Usnesení KINF č.10/2/2020: Komise pro informatiku se seznámila s informacemi o aktuálním 

stavu modulu POHLEDÁVKY. KINF žádá o aktualizaci informace na příštích jednáních 

komise.   

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    
Usnesení bylo přijato 

 

11. Na základě žádosti KINF a jejího usnesení KINF č.13/1/2020 budou přednesené 

odborem informatiky informace, v jaké fázi se nachází vytvoření rozšíření 

Agendového informačního systému (ASW) Proxio Agendio o nový modul 

NEBYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY  

Předkladatel:  Martin Motl 

Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi, který přednesl aktuální informace k 

modulu NEBYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY.  

Pan radní Bureš uvedl, že jsou dále shromažďovány informace historicky roztříštěné do více 

systémů nebo modulů. Informace jsou porovnávány, nastavovány mezi nimi vazby, jsme blízko 

ke 100% vyčištěné tabulce dat. O víkendu před jednáním KINF byly poslány dvě verze tabulky 

a ověřováno, zda máme 100% správná data. Paní vedoucí odboru finančního (FIN) a další 

odborná pracovnice komunikovaly s panem radním MUDr. Votočkem (působnost: finance a 

rozpočet, hospodaření, privatizace, granty pro obnovu domovního fondu, majetek a bytová 

politika, privatizace bytových jednotek), byla zodpovězena řada dotazů. Na Městské části 

Praha 1 máme pár domů, které jsou špatně zapsány v registru RÚIAN. V říjnu bude zkusmo 

prezenční vrstva. Je seznam požadavků z odboru technické a majetkové správy (OTMS), 

probíhá koordinace s techniky OTMS.  

Usnesení KINF č.11/2/2020: KINF bere na vědomí informace o modulu "NEBYTOVÉ 

PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY". KINF očekává aktualizaci 

informace o stavu na dalším jednání KINF. 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

  

12. Různé  

Do bodu různé nikdo z členů nic nepřednesl 

13. Diskuze 

Proběhla diskuze na téma připravenosti úřadu MČ Praha 1 na online jednání  a základních škol 

Prahy 1 pro distanční výuku.   

20:38 hod. – z jednání odešel pan Michal Slovák – přítomni 4 členové komise 

20:40 hod. – z jednání odešel pan Michael Kabát – přítomni 3 členové komise. 



 

 

14. Závěr druhého jednání KINF  

Pan předseda komise pro informatiku Motl poděkoval všem přítomným za aktivní účast na 

druhém jednání komise pro informatiku.  

Příští řádné jednání komise pro informatiku bude ve čtvrtek 15.10.2020 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. 2/2020 Komise pro 

informatiku RMČ P1 zasedání dne 17.9.2020  

Zápis sepsán dne: 22.9.2020 

Předáno k ověření dne:  23.9.2020 

Zapsal: Ing. Karel Háček 

Ověřovatel zápisu: Michal Slovák 

Předseda KINF: Martin Motl 


