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Zápis č. 5/2021 
z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 
konané dne: 18.3.2021 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:35 

Přítomni:  Martin Motl (předseda KINF), 

členové KINF: Michael Kabát /online/, Martin Kopeček /online/, Josef Ludvíček /online/, 

Roman Menc /online/, Michal Slovák /online/, Lukáš Vesecký /online/ 

Technický problém s online připojením (omluvena): Olga Sklenářová   

Nepřítomni:  Vojtěch Ryvola (zástupce předsedy) 

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 5. jednání + Prezence účastníků  

3) Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4) Schválení Zápisu č. 4/2020 z jednání komise ze dne 28.1.2021 

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

informatiku a Smart Cities 

6) Informace vedoucího odboru informatiky Ing. Pavliše o aktuálních projektech odboru informatiky 

MČ Praha 1 

a/ zhodnocení monitorovací zprávy Marbes 

b/ udržení a rozvoj MS Teams 

c/ implementace Marbes a ICZ na národní standard 

d/ implementace pošta on line  

e/ připravovaná spolupráce s OICT (katalogové listy) 

7) Žádost MAP Praha 1 (Místní akční plán pro vzdělávání) o možnost využívání aplikace 

MČ Praha 1 např.: MS TEAMS 

8) Žádost předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání o možnost zařadit předsedy komisí rady 

MČ Prahy 1 z hostů M TEAMS na členy M TEAMS   

9) Různé 

a/ web pro participaci 

b/ aplikace pro participaci 

c/ rezignace Ing. Háčka na pozici tajemníka KINF 

10) Diskuze 

11) Závěr pátého 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. Šest 

členů komise se účastnilo online pomocí MS Teams.  

Pan předseda Motl informoval členy komise o emailové komunikaci s panem Burešem gesčním 

radním a Ing. Pavlišem (vedoucím odboru informatiky) o možných bodech programu pro páté 

jednání KINF.  

2. Jmenování ověřovatele zápisu 5. jednání + Prezence účastníků  

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

jmenování přijal.  

Pan předseda Motl konstatoval, že předseda komise je na jednání přítomen prezenčně (fyzicky) 

a šest členů komise je na jednání přítomno online prostřednictvím MS Teams. Jednání se tedy 

účastní sedm členů z devíti, komise je tedy usnášeníschopná a může zaujímat oficiální 

stanoviska a přijímat usnesení. Členka paní Sklenářová se omluvila z jednání a nahlásila přes 

mobil, že MS Teams ji přepojuje do týmů jejího pracoviště – nutno vyřešit pro další online 

jednání. Pan Ryvola, místopředseda KINF se z jednání neomluvil.   

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 – na návrh pana předsedy a za souhlasu členů komise 

byly do bodu Různé doplněna témata: a/ web pro participaci, b/ aplikace pro participaci. 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.3/5/2021: Komise pro informatiku schvaluje předložený program pátého 

jednání Komise pro informatiku a jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

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

4. Schválení Zápisu č. 4/2021 z jednání komise ze dne 28.1.2021 

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.4/5/2021: Zápis č.4/2021 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 

28.1.2021 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 1+6  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 a požádal ho, aby poreferoval o aktuálním 

dění na poli informatiky ve vztahu k MČ Praha 1 a k žádostem i předchozím usnesením KINF.    
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Monitoring prostředí sítě Úřadu MČ Praha 1: Podklad k bodu jednání byl a je na MS Teams 

"P1_Průběžné výsledky monitoringu_4_210224_V2.docx“. Jde o velmi důležitý materiál. 

Sledované období: 16. 12. 2020 – 14. 2. 2021. Mapována, měřena výchozí situace, situace 

během prováděných optimalizací (aplikace AG a změny parametrů IT infrastruktury) a situace 

před a po navýšení HW prostředků. Témata na další zrychlení agend a napojení na e-spis 

(spisová služba a další moduly). Návrhy na rozšíření implementace řešení aplikačního 

monitoringu.  

Na základě doporučení KINF pokračuje příprava přechodu na "Dopis Online" a přechodu 

rozhraní agendových IS a spisové služby e-spis na řešení dle „národního standardu“. Online 

jednání Zastupitelstva se koná.  

Uvažována migrace Intranetu a Extranetu z Websphere do Sharepoint.  

Distribuce notebooků: potřeba je pokryta – deset kusů dokoupeno, jeden volný.  

V pečovatelských domech a nemocnici Na Františku byla videa MČ P1 bez zvuku, byla 

zpracována technická řešení dle potřeby oddělení vnějších vztahů.  

Rozšířen vyvolávací systém jako reakce na epidemickou situaci. 

E-spis (elektronická spisová služba, plus moduly Jednání pro přípravu i podporu schůzí 

Zastupitelstva a Rady, modul Úkoly) – proběhlo výběrové řízení na podporu aplikace, výsledek 

byl schválen Radou MČ P1.  

Zatím pokračuje využívání Oracle.  

Výměna centrálních prvků sítě (LAN): zahajováno v pátek odpoledne, aby se minimalizovalo 

narušení činnosti úřadu. Proběhla úprava FS serverů a zálohování. Prevence a ochrana – útoky 

pokračují.  

Schůzka pana radního Bureše s ředitelem Operátor ICT (OICT): jednání o Zabbix 

(monitorovací softwarový nástroj), o Cityvizor („rozklikávací rozpočet“) – výměna zkušeností 

– MČ P1 má zde nejvíce nejčerstvějších dat.  

MČ Praha 1 může pro OICT fungovat jako testovací laboratoř a poskytovat zpětnou vazbu.  

HOS (odd. hospodářské správy) připravuje výběrové řízení na operátora mobilních služeb a 

přenosu dat. Schůzky IT s vedením HOS – IT poradilo – HOS sepíše a vypíše výběrové řízení. 

Na základě žádosti předsedy KINF Martina Motla další info o Modulu NEBYTOVÉ 

PROSTORY – pokračovala IT pomoc s daty, data jsou pravdivá, upravují se detaily podmínek. 

Pan radní Bureš se aktivně podílí na doladění. Tvůrci se zatím nedostali k vylepšené grafické 

prezentaci. Řeší se problém „starých“ smluv, které se ještě nemusely zveřejňovat na ISRS – 

dořešuje se.  

Agenda Zábory: OICT má „své“ Zábory, též TSK má „své“ Zábory. Z jednání plyne budoucí 

schůzka. Existující řešení modulu Zábory na MČ P1 bude jistě přínosné i pro ostatní partnery.  

Na základě žádosti KINF další info k pilotnímu projektu SMART CITIES – PARKOVACÍ 

ZÓNY V PALACKÉHO ULICI - proběhla výměna parkovacích čidel za švýcarské a displeje. 

Projekt pokračuje. Řešení zásobování versus doprava.  

Parkovací zóny – vytvořit funkci zavádění na volná místa. Propojení na sloupky. Porovnání 

dopravy v klidu. Narostl počet parkovacích míst – lidé se vracejí na Prahu 1.  

6. Informace vedoucího odboru informatiky Ing. Pavliše o aktuálních projektech 

odboru informatiky MČ Praha 1 

a/ zhodnocení monitorovací zprávy Marbes 

b/ udržení a rozvoj MS Teams 

c/ implementace Marbes a ICZ na národní standard 
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d/ implementace pošta on line  

e/ připravovaná spolupráce s OICT (katalogové listy) 

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu Ing. Pavlišovi. Pan Pavliš sdělil, že mnoho věcí se konalo 

nebo měnilo z důvodů pandemie. Změny ve vyvolávacích systémech – objednávky úředních 

hodin.  

Ad a/ zhodnocení monitorovací zprávy Marbes 

Pan Pavliš doporučil členům komise projít si zprávu "P1_Průběžné výsledky 

monitoringu_4_210224_V2.docx“. Zpráva byla a je k dispozici na MS Teams. Např. procesy 

v agendovém IS (Marbes) plus volání e-spis – změřeno odezva 20 sekund. Komunikace 

napřímo – odezva jen 1 sekunda. Bude jednání s ICZ (dodavatelem e-spis). (Marbesu jsme za 

testování a analýzu nic neplatili.) 23.3.2021 bude jednání o součinnosti a řešení.  

Problém antiviru: Bitdefender máme licenci ještě na 1¼ roku. Pan Ludvíček doporučil přejít na 

Avast, pan Motl totéž. Proběhla diskuse členů o antiviru „zdarma“ coby součást MS WIN 10.  

Usnesení KINF č.6a/5/2021: Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČ Praha 1 

vyzkoušet nahrazení stávajícího antiviru Bitdefender antivirem Microsoft Defender (zdarma, 

součást MS WIN10).  

Hlasování: 

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

Usnesení KINF č.6b/5/2021: Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČ Praha 1 

oslovit pro cenovou nabídku na antivirové řešení firmy ESET software a Avast Software, včetně 

zkušebního testování po dobu cca šesti měsíců, s vyhodnocením zrychlení provozu na LAN, 

tak aby byla předložena závěrečná hodnotící zpráva.   

Hlasování: 

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

Usnesení KINF č.6c/5/2021: Komise pro informatiku (KINF) si vyhrazuje, aby byla KINF 

předložena závěrečná zpráva s hodnocením zrychlení provozu na LAN (za použití příslušných 

antivirových řešení) a cenová nabídka od oslovených firem. KINF si vyhrazuje vyhodnocení 

zrychlení provozu a posouzení cenových nabídek.  

Hlasování: 

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

Ad b/ udržení a rozvoj MS Teams 

Podklad k jednání soubor " Postup licencí Teams.docx" k dispozici na MS Teams od 3.3.2021. 

Máme nabídky od třech firem. Účtováno bude jen to, co je reálně používáno. Zajistí funkce pro 

komise, výbory, Radu, Zastupitelstvo a skupiny (pracovní týmy). Později vyšší úroveň, 

popsáno v dokumentu.  

Ad c/ implementace Marbes a ICZ na národní standard 

Dokument "MCP1_NS API _ MARBES_08_2020.pdf" na MS Teams vystaven 3.3.2021. 

Nabídka od CZ a.s. na vybudování integračního můstku pro IS AGENDIO v ICZ e-spis na 

rozhraní NSESSS.  
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Ad d/ implementace pošta on line 

Dokument vystaven na MS Teams. Pan Pavliš referoval o přípravách. 23.3.2021 bude jednání 

o součinnosti a řešení.  

Ad e/ připravovaná spolupráce s OICT (katalogové listy) 

Podklady byly vystaveny na MS Teams. Soubor "Produktový list – Cityvizor.pdf". Na webu 

MČ P1 implementováno, SW zdarma, MČ Praha 1 je zde premiant v aktivitě a aktuálnosti.  

Soubor "KL-OICT-Zabbix.pdf". – Komerční nabídka OICT na monitorovací systém Zabbix. 

Zabbix je dohledový systém, který přehledným způsobem vizualizuje dostupnost a funkčnost 

provozních systémů, síťových prvků, webových služeb a dalších, nalezené problémy hlásí 

pověřeným osobám. 

K Cityvizor i Zabbix je od OICT nabízena podpora specialisty. 

Usnesení KINF č.6d/5/2021: Komise pro informatiku (KINF) se seznámila s aktuálními 

informacemi ohledně příprav implementace pošta on-line na MČ Praha 1 a vzala je na vědomí.    

Hlasování: 

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

Usnesení KINF č.6e/5/2021: Komise pro informatiku (KINF) se seznámila s cenovou 

nabídkou OICT dle katalogových listů na systémy Cityvizor i Zabbix a doporučuje využít 

služeb OICT.   

Hlasování: 

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

7. Žádost MAP Praha 1 (Místní akční plán pro vzdělávání) o možnost využívání 

aplikace MČ Praha 1 např.: MS TEAMS  

Předkladatel: Martin Motl  

O požadavku informoval pan Motl předseda KINF. Paní PaedDr. Věra Dvořáková předsedkyně 

Komise pro výchovu a vzdělávání se obrátila emailem se žádostí na pana předsedu KINF: zda 

by Komise pro informatiku nemohla projednat a případně doporučit řešení problému, který 

pociťuje při činnosti MAP Praha 1 (Místní akční plán pro vzdělávání), zejména v době 

pandemie. V rámci aktivit MAP probíhají všechna setkání a webináře on line. Ocitají se tak v 

situaci, že vedoucí jednotlivých skupin musí používat buď soukromě aplikaci Zoom či jinou 

aplikaci nebo využívají různé aplikace svých zaměstnavatelů. Pouze někteří jsou ředitelé škol 

Prahy 1 a ti mohou využít své školní aplikace. Byla vznesena otázka, zda by byla nějaká 

možnost, aby MAP Praha 1 využíval aplikace MČ Praha 1?  

Usnesení KINF č.7/5/2021: Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČ Praha 1 

zabývat se řešením požadavku MAP na sjednocení (vyřešení) online komunikace, a to i za 

podmínek použití licencí MS Teams MČ P1. 

Hlasování: 

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

8. Žádost předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání o možnost zařadit předsedy 

komisí rady MČ Prahy 1 z hostů M TEAMS na členy M TEAMS  

Předkladatel: Martin Motl  
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O požadavku informoval pan Motl předseda KINF. Paní PaedDr. Věra Dvořáková předsedkyně 

Komise pro výchovu a vzdělávání se obrátila emailem se žádostí na pana předsedu KINF: zda 

by Komise pro informatiku nemohla projednat a doporučit, zda by i předsedové komisí MČ 

Praha 1 nemohli být členy MS Teams, protože role host je poněkud nekomfortní. Podle 

dosavadní praxe jsou členy MS Teams zaměstnanci MČ a  zastupitelé. Paní PaedDr. Věra 

Dvořáková se domnívá, že by to mnohým předsedům ulehčilo práci. Požadavek byl v KINF 

probírán se závěrem, že z požadavku plyne nejasnost významů rolí (člen, host) u některých 

předsedů komisí z hlediska práv účastníků týmu (skupině) v MS Teams. V diskusi členů KINF 

bylo sděleno, že práva se neliší u rolí člen nebo host, rozdíl je v tom, zda člen má či nemá e-

mailovou adresu s doménou praha1.cz, dle toho se pak člen do týmu zavádí. Lze nastavit, že i 

u role „host“ lze nastavit, že smí číst i upravovat dokumenty.  

Usnesení KINF č.8/5/2021: Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČ Praha 1 

zabývat se řešením možností problémů s MS Teams MČ P1. 

Hlasování: 

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

9. Různé  

Předkladatel: Martin Motl 

Předseda KINF předložil k projednání KINFu jeho žádost o zřízení aktivních komunikačních 

platforem, které by operativně a účinně umožnovali Radnici MČ Praha 1 komunikovat se 

svými občany:  

a/ web pro participaci 

b/ aplikace pro participaci 

Proběhla diskuse nad přednesenými body a/ i b/, ze kterého následně vyplynulo, že na Úřadu 

MČ Praha 1 je za to zodpovědný pan Bc. Rachunek, koordinátor z oddělení strategického 

plánování a participace (KAS_OSPP), který údajně dostal v roce 2019 úkol vybudovat web pro 

participaci a aplikaci pro participaci. 

Obor informatiky (OINF) nemá o těchto akcích pana Bc. Rachunka tušení. Dále z diskuse 

vyplynulo, že pan Bc. Rachunek předkládá materiál k projednání na Radě MČ P1 plánované na 

den 23.3.2021 .  

Členové KINF po diskuzi doporučují, aby se tím Rada intenzivně zabývala.  

Usnesení KINF č.9/5/2020: Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČ Praha 1, 

aby se zabývala informacemi o webu pro participaci a o aplikaci pro participaci, které by měly 

být dodány společností Pekárna s.r.o. a Setia s.r.o. a aktivně pracovala na zřízení webu a 

aplikaci pro participaci. KINF si vyhrazuje na dalším jednání informace o výsledku a 

možnostech řešení participačních komunikačních platforem.   

Hlasování: 

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

 

Předkladatel: Martin Motl 

c/ rezignace Ing. Háčka na pozici tajemníka KINF 

Předseda KINF předal slovo tajemníkovi KINF, který členům oznámil důvody své rezignace 

na místo tajemníka.  

Komise pro informatiku (KINF) vzala tuto informaci na vědomí a doporučila vedoucímu 

odboru informatiky rychlou výměnu tajemníka. Vedoucího odboru informatiky Ing. Pavliš 

slíbil co nejrychlejší řešení ve spolupráci s tajemníkem úřadu MČ Praha 1. 
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10. Diskuze 

Do bodu "diskuze" nikdo z členů nic nepřednesl. 

11. Závěr pátého jednání KINF  

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

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

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

Příští řádné jednání komise pro informatiku je plánováno na čtvrtek 15.4.2021 od 18:00 vesměs 

online (jako bylo čtvrté a třetí jednání) anebo v případě zlepšení pandemické situace a zmírnění 

příslušných omezení v zasedací místnosti č. 212, 2. patro, budova ÚMČ Praha 1, Vodičkova 

18. Z důvodu vývoje pandemické situace může být konání příštího jednání upřesněno.  

 

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 5/2021 Komise pro 

informatiku RMČ P1 zasedání dne 18.3.2021  

Zápis sepsán dne: 25.3.2021 

Předáno k ověření dne:  7.4.2021 

Zapsal: Ing. Karel Háček 

Ověřovatel zápisu: Michal Slovák 

Předseda KINF: Martin Motl 


