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Zápis č. 4/2021 
z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 
konané dne: 28.1.2021 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:44 

Přítomni:  Martin Motl (předseda KINF), 

členové KINF: Vojtěch Ryvola (zástupce předsedy) /online/, Michael Kabát /online/, 

Martin Kopeček /online/, Josef Ludvíček /online/, Roman Menc /online/, Olga Sklenářová, 

Michal Slovák /online/, Lukáš Vesecký /online/ 

Částečná neúčast: Vojtěch Ryvola odpojen v 19:28, Michael Kabát odpojen v 19:30  

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 4. jednání + Prezence účastníků  

3) Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4) Schválení Zápisu č. 3/2020 z jednání komise ze dne 19.11.2020 

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

informatiku a Smart Cities 

6) Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku k možné realizaci přechodu z Hybridní 

pošty na Dopis Online, která by vedla k zefektivnění chodu úřadu 

7) Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku o rozšíření funkčnosti a optimalizace 

procesů existujícího modulu Agendového informačního systému Agendio VPV (vymáhání pokut 

za nepovolené parkování a dopravní přestupky) za předpokladu přechodu z Hybridní Pošty na 

Dopis Online 

8) Seznámení se s konečnou verzí rozpočtu MČ Praha 1 – 2021 ("3N návrh rozpočtu a 

střednědobého výhledu") , který bude předložen Zastupitelstvu Městské části Praha 1 dne 9.2.2021  

9) Informace vedoucího odboru informatiky Ing. Pavliše o aktuálním dění a současných projektech 

odboru informatiky MČ Praha 1 

10) Informace gesčního radního p. Bureše o aktuálních projektech Smart Cities na Praze 1:  

a) aktuální stav realizace parkovacích čidel  

b) aktuální stav projektu "Analýza monitoringu mikroklimatu a biofyzikálních parametrů 

zeleně" /měření stresu stromů/ 

c) ostatní 

11) Na základě žádosti KINF a jejího Usnesení KINF č.9/2/2020 bude přednesena závěrečná zpráva o 

prostředcích ICT na Základních školách na Praze 1, pro umožnění a podporu vzdálené výuky žáků 

12) Na základě žádosti KINF a jejího Usnesení KINF č.10/2/2020 bude podána závěrečná zpráva o 

rozšířeném Agendovém informačním systému (ASW) Proxio Agendio o Nový modul 

POHLEDÁVKY  

13) Různé 

14) Diskuze 

15) Závěr čtvrtého jednání KINF   
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1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1  

Jednání Komise vedl pan Martin Motl (předseda KINF). Zahájil úvodním slovem v 18:00. 

Sedm členů komise se účastnilo online pomocí MS Teams.  

Pan předseda Motl informoval členy komise o koordinační schůzce 19.1.2021, 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 byly body 

programu pro čtvrté jednání KINF.  

2. Jmenování ověřovatele zápisu 4. jednání + Prezence účastníků  

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

jmenování přijal.  

Pan předseda Motl konstatoval, že dva členové komise jsou na jednání přítomni prezenčně 

(fyzicky) a sedm členů komise je na jednání přítomno online prostřednictvím MS Teams. 

Jednání se tedy účastní plný počet devíti členů komise, komise je tedy usnášeníschopná a může 

zaujímat oficiální stanoviska a přijímat usnesení.  

3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

Předkladatel: Martin Motl 

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

a v pozvánce na jednání KINF. Pan předseda komise Motl se dotázal na připomínky nebo na 

možná doplnění programu do bodu různé – nové návrhy nebyly vzneseny. Pan předseda komise 

navrhl jednání jako veřejné – s konstatováním, že z veřejnosti předem nikdo neprojevil zájem 

o účast (za předpokladu dodržení pandemických opatření). (Následně bylo konstatováno, že 

nikdo z veřejnosti nepožádal ani během jednání o online přístup přes MS Teams, coby host 

jednání.)  

Usnesení KINF č.3/4/2020: Komise pro informatiku schvaluje předložený program čtvrtého 

jednání Komise pro informatiku a jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

Pro: 2+7  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

4. Schválení Zápisu č. 3/2020 z jednání komise ze dne 19.11.2020 

Předkladatel: Martin Motl  

Zápis z minulého jednání komise pro informatiku byl rozeslán členům KINF e-mailem, byl též 

vystaven v MS Teams, na extranetu.praha1.cz a na webu Městské části Praha 1. K zápisu 

nebyly připomínky.  

Usnesení KINF č.4/4/2020: Zápis č.3/2020 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 

19.11.2020 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 2+7  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

5. Aktuální informace o ITC 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.  
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1) Bezhotovostní platby – rozšířit na odbory, jako je živnostenský odbor (ŽIO). Podnět 

přišel z finančního odboru FIN, pan radní Bureš o věci jedná s paní Niedobovou 

vedoucí finančního odboru.  

2) Na základě výběrového řízení bylo pořízeno 50 notebooků od jednoho dodavatele. 

Bylo realizováno na základě podpory vedení Městské části Praha 1 a umožnilo 

účinnou podporu fungování úřadu v době pandemie, karantén, home office.  

3) Vybavení jednací místnost Pasáž (tzv. „Pitevna“) – stávající komunikační zařízení 

(zde provizorně použité) nevyhovuje prostoru této jednací místnosti (je optimálně 

určené pro zasedací místnost v 8. patře). Cílem je pořídit za nové vhodnější pro 

rozlehlejší zasedačku. Bylo již pořízeno, ale z důvodu závažně technické poruchy 

muselo být vráceno dodavateli.  

6. Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku k možné realizaci přechodu 

z Hybridní pošty na Dopis Online, která by vedla k zefektivnění chodu úřadu 

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu Ing. Pavlišovi. Pan Pavliš vysvětlil, že není technický 

problém v systémech (a jejich rozhraních) od firem ICZ nebo Marbes. Nevyjasněný je způsob 

financování projektu. Byla podána žádost na MHMP, do měsíce má přijít odpověď. MHMP je 

držitelem licencí modulů Agendového systému od firmy Marbes. Též firma ICZ si cení svůj 

licenční příspěvek na 200tisíc Kč plus 190tisíc za vlastní implementaci modulu od ICZ. Co se 

týče vlastního modulu hybridní pošty (umožňujícího hromadné tisky výzev a sdělení, včetně 

obálek a automatického obálkování, následovaného doručováním Českou poštou) drží tento 

systém Česká pošta (PostServis) jen kvůli Městské části Praha 1. Přechod na novější "Dopis 

Online" je velmi žádoucí. Pan radní Bureš upozornil členy komise, že i přes to je Městská část 

Praha 1 „paradoxně“ na tom výrazně lépe než ostatní velké městské části Prahy. Městská část 

Praha 1 nerezignuje na zpracovávání všech přestupků za nesprávné parkování, obesílá a řeší 

všechny přestupce – případů jsou velká množství a u jiných městských částí nestíhají, přestože 

nemají takový nápad případů. Stávající „zastaralý“ systém hybridní pošty přináší problémy se 

zpracování doručenek, s výpadky datumů, s propojením na variabilní symboly, apod. Mezi 

podmínky úspěšné realizace vylepšení modulů podílejících se na agendě dopravních přestupků 

a přechodu od hybridní pošty na "Dopis Online" je přechod rozhraní mezi systémy na tzv. 

národní standard.  

Usnesení KINF č.6/4/2020: Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČ Praha 1 

realizovat přechod z Hybridní pošty na "Dopis Online".  KINF si vyhrazuje vyhodnotit 

indikativní nabídky na přechod z Hybridní pošty na "Dopis Online".  

Hlasování: 

Pro: 2+7  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

7. Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku o rozšíření funkčnosti a 

optimalizace procesů existujícího modulu Agendového informačního systému 

Agendio VPV (vymáhání pokut za nepovolené parkování a dopravní přestupky) za 

předpokladu přechodu z Hybridní Pošty na Dopis Online  

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu Burešovi. Pan radní Bureš konstatoval, že Městská část 

Praha 1 je nejúspěšnější ze všech pražských městských částí ve vymáhání pokut za nesprávné 

parkování. Osvětlil různý přístup městských částí Prahy k této agendě. Pan radní navrhuje další 

vylepšení systému na Městské části Praha 1. Konzultoval to jak s právníky, tak s dodavateli 

modulu Agendového informačního systému Agendio VPV (vymáhání pokut za nepovolené 
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parkování a dopravní přestupky). Navrhované úpravy způsobu vymáhání pokut přinesou 

významné zvýšení příjmů do rozpočtu Městské části Prahy 1. Očekávaný efekt bude umocněn 

připravovaným přenesením projednávání a řešení dalších dopravních přestupků na městskou 

část (nad stávající přestupky za nesprávné parkování). Dle jednání a zjišťování je dodavatel 

systému VPV tj. firma Marbes připravena na úpravy a rozšíření agendy přestupků s tím, že 

prozkoumá a posoudí náročnost úprav, zda se vejde do existující smlouvy. Čím dříve se 

navrhované úpravy zprovozní, tím lépe pro Městskou část, neboť naroste efektivita vybírání 

(vymáhání) pokut.  

Pan Motl předseda komise navrhl usnesení:  

Usnesení KINF č.7/4/2020: Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČ Praha 1, 

aby požádala dodavatelskou firmu Marbes o indikativní nabídku na rozšíření funkčnosti a 

optimalizaci procesů existujícího modulu Agendového informačního systému Agendio VPV 

(vymáhání pokut za nepovolené parkování a dopravní přestupky) za předpokladu přechodu z 

Hybridní Pošty na Dopis Online.  

KINF si vyhrazuje posouzení indikativní nabídky na rozšíření funkčnosti a optimalizaci procesů 

existujícího modulu Agendového informačního systému Agendio VPV.  

Hlasování: 

Pro: 2+7  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

8. Seznámení se s konečnou verzí rozpočtu MČ Praha 1 – 2021 ("3N návrh rozpočtu a 

střednědobého výhledu") , který bude předložen Zastupitelstvu Městské části Praha 1 

dne 9.2.2021  

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu Burešovi. Pan radní Bureš informoval členy komise o dalším 

aktuálním dění k projednávání rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021. Představil finální návrh 

rozpočtu, jak půjde na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 1.  

K tzv. "3N návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu" proběhlo speciální jednání zastupitelů 

městské části. Položky z 2. návrhu se podařilo 100% udržet. Na provoz ICT je souhrnná částka 

23,5mil. Kč. Dále je zajištěn převod investic u HOS (hospodářská správa) na HW. Dne 9.2.2021 

bude rozpočet MČ Praha 1 na rok 2021 předložen k závěrečnému projednání a schválení 

Zastupitelstvu MČ Praha 1.  

Usnesení KINF č.8/4/2020: Komise pro informatiku se seznámila s  konečnou verzí rozpočtu 

MČ Praha 1 na rok 2021 ("3N návrh rozpočtu a střednědobého výhledu"), jenž bude předložena 

Zastupitelstvu Městské části Praha 1 a vzala tuto informaci na vědomí.  

Hlasování: 

Pro: 2+6  Proti: 0  Zdržel se: 0   Nehlasoval: 1 
Usnesení bylo přijato 

9. Informace vedoucího odboru informatiky Ing. Pavliše o aktuálním dění a současných 

projektech odboru informatiky MČ Praha 1 

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu Ing. Pavlišovi. Pan Pavliš poděkoval komisi pro informatiku 

za pomoc a podporu při pořízení MS Teams a diskového pole RAID6 87TB.  

Proběhla administrátorská školení na MS Teams. Byla poskytnuta podpora Nemocnici na 

Františku s online jednáním.  

K diskovému poli: probíhá finální implementace diskového pole do systému LAN, probíhá 

přenos dat. Využití na zálohy.  
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Dále informoval komisi: Notebooky – požadavky byly uspokojeny  - oproti létu 2020 byl 

úbytek práce online a homeoffice.  

Proběhlo výběrové řízení na podporu informačního systému e-spis (elektronická spisová 

služba, plus moduly Jednání pro přípravu i podporu schůzí Zastupitelstva a Rady, modul 

Úkoly).   

Výměna síťových prvků LAN – řízený výpadek funkcí i částečně neřízený (výpadek obrázků 

na webu MČ Prahy 1). Návrh s doporučením od komise: dát na web /home page/ v případě 

výpadku informaci o problému, a že se pracuje na opravě.  

Pan radní Bureš připomněl, že aktuálně chybí kvalitní redakční systém a navrhl problematiku 

webu jako samostatné téma pro budoucí jednání komise. Web je/má být portálem Městské části 

Praha 1. Rozdělit problematiku webu na (byť související) části PR a IT. Navrhl přislíbit, že se 

tím bude komise pro informatiku zabývat.  

Pan Motl předseda komise navrhl společnou schůzku KINF a grafiků z oddělení vnějších 

vztahů. Pan tajemník úřadu je garant co musí být na webu z legislativních důvodů. Web městské 

části reprezentuje orgán veřejné správy, samosprávu i státní správu v přenesené působnosti. Od 

prázdnin by web mohl být nosným tématem jednání komise.  

Dále pan Paviš sdělil: MS Teams dosáhly velké obliby. 23.3.2021 skončí zapůčení licence. 

Licence pro „svolávající“. A) verze 60 až 50tis. Kč licence pro svolávače. B) pan Pavliš chystá 

zprávu (koupeny MS Office do 2025) plus dokoupit licenci na plné MS Teams pro každého 

plus OneDrive – ušetří interní diskovou kapacitu. Přejit na SharePoint a získat další úložný 

prostor plus další výhody. U Azure – další data. 6,70 €/na osobu. 600 lidí  900tisíc Kč ročně. 

Pan radní Bureš jedná s Microsoftem.  

Výhled na přechod produktů MS na následující období roku.  

 

Pan předseda Motl otevřel diskuzi otázkou, zda členové komisí nepotřebují školení v MS 

Teams pro online jednání. Pan Bureš navrhl, že tajemníci komisí mohou ohlásit, zda potřebují 

školení pro členy komisí. Pan Pavliš doplnil, že je možno poprosit paní Valíčkovu, aby dala 

dotaz na komise, co potřebují.  

19.28 hod – z jednání odešel (odpojil se) Vojtěch Ryvola – přítomno 8 členů komise 

19.30 hod – z jednání odešel (odpojil se) Michael Kabát – přítomno 7 členů komise 

Usnesení KINF č.9/4/2020: Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČ Praha 1 

realizovat školení členů komisí a výborů na MS Teams.   

Hlasování: 

Pro: 2+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

10. Informace gesčního radního p. Bureše o aktuálních projektech Smart Cities na 

Praze 1: 

a) aktuální stav realizace parkovacích čidel  

b) aktuální stav projektu "Analýza monitoringu mikroklimatu a biofyzikálních 

parametrů zeleně" /měření stresu stromů/ 

c) ostatní 

Předkladatel: Martin Motl 

Předseda KINF předal slovo panu Burešovi, který – ad a) referoval o aktuálním vývoji pilotního 

projektu SMART CITIES – PARKOVACÍ ZÓNY V PALACKÉHO ULICI. Parkovací čidla 

dodané od španělského dodavatele zklamaly, neposkytovaly všechny slibované funkce. Probíhá 

výměna za švýcarské (reference z města Liberec). Projekt pokračuje. Probíhá certifikace pro 

policii.  
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Ad b) Projekt "Analýza monitoringu mikroklimatu a biofyzikálních parametrů zeleně" /měření 

stresu stromů/ - projekt vznikl v roce 2019 jako žádost na Operátora ICT. Dotace z rozpočtu 

MČ Praha 1. Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy. Rada následně rozhodla o zrušení 

výběrového řízení, nevybrala žádného uchazeče. Požádáno o náhradní termín u ředitele 

Operátora ICT, s úpravou projektu na chytré zalévání  - bude to šetřit peníze vynakládané na 

péči o zeleň /na zalévání/. Čeká se, zda Operátor ICT povolí změnu účelu.  

Ad c) V úterý 26.1.2021 Rada MČ Prahy 1 schválila "Souhlas s podáním žádostí o dotace 

Ministerstva vnitra České republiky ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 

programu Prevence kriminality na místní úrovni 2021". MČ Praha 1 se hlásí s SOS hláskami 

ve Vrchlického sadech, osvětlovacími  pohybovými čidly, průjezdy pro hasiče. Přehled 

možných témat projektů: na příštím jednání KINF sdělí pan radní Bureš, co bylo vydiskutováno 

s Operátorem ICT.  

Pan předseda Motl vyzval členy komise k návrhům témat projektů Smart Cities na Praze 1 a 

jejich předložení k projednání na příští KINF.  

11. Na základě žádosti KINF a jejího Usnesení KINF č.9/2/2020 bude přednesena 

závěrečná zpráva o prostředcích ICT na Základních školách na Praze 1, pro 

umožnění a podporu vzdálené výuky žáků   

Předkladatel:  Martin Motl 

Předseda KINF předal slovo panu Ing. Pavlišovi. Pan Pavliš sdělil, že výstupem byla analýza 

ICT vybavení škol se zřetelem na distanční výuku. Analýza – tabulky a výstupy byly předány. 

Dále informoval pan radní Bureš: konektivita je dostatečná. Pomoc není žádána, ale je nadále 

nabízena. Budoucí cíl je připojení subjektů optickým kabelem 1 GB.  

Usnesení KINF č.11/4/2020: Komise pro informatiku (KINF) se seznámila se závěrečnou 

zprávou o prostředcích ICT na Základních školách na Praze 1, pro umožnění a podporu 

vzdálené výuky žáků a vzala ji na vědomí.  

Hlasování: 

Pro: 2+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 

12. Na základě žádosti KINF a jejího Usnesení KINF č.10/2/2020 bude podána závěrečná 

zpráva o rozšířeném Agendovém informačním systému (ASW) Proxio Agendio o 

Nový modul POHLEDÁVKY  

Předkladatel:  Martin Motl 

Předseda KINF předal slovo panu Ing. Pavlišovi. Pan Pavlišovi poreferoval o modulu a uzavřel 

s tím, že modul pracuje bez problémů. Pan radní Bureš navázal, potvrdil bezproblémovou 

funkčnost. Otevírá se prostor na podporu účinného vymáhání pokut za nesprávné parkování (a 

v budoucnu z dalších přestupků) v návaznosti na vylepšený modul VPV (viz bod 7. tohoto 

jednání). Bylo prakticky vyzkoušeno v modulu Pohledávky na poplatcích za psy a popelnice – 

lze použít i na VPV.  

Usnesení KINF č.12/4/2020: Komise pro informatiku (KINF) se seznámila se závěrečnou 

zprávou o rozšířeném Agendovém informačním systému (ASW) Proxio Agendio o Nový 

modul POHLEDÁVKY a vzala ji na vědomí.  

Hlasování: 

Pro: 2+5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 
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13. Různé  

Do bodu různé nikdo z členů nic nepřednesl 

14. Diskuze 

Do bodu "diskuze" nikdo z členů nic nepřednesl 

15. Závěr čtvrtého jednání KINF  

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

čtvrtého jednání komise pro informatiku za ztížených podmínek omezení plynoucích z korona-

virové pandemie. Sedm členů komise se úspěšně účastnilo jednání online.  

Příští řádné jednání komise pro informatiku je plánováno na čtvrtek 18.2.2020 od 18:00 v 

zasedací místnosti č. 212, 2. patro, budova ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. Z důvodu týdenního 

posunutí proběhlého jednání může být termín příštího jednání změněn.  

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 4/2020 Komise pro 

informatiku RMČ P1 zasedání dne 28.1.2021  

Zápis sepsán dne: 9.2.2021 

Předáno k ověření dne:  16.2.2021 

Zapsal: Ing. Karel Háček 

Ověřovatel zápisu: Michal Slovák 

Předseda KINF: Martin Motl 


