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Zápis č. 8/2021 

z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 

konané dne: 17.6.2021 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:40 

Přítomni: Martin Motl (předseda KINF), členové KINF: Josef Ludvíček , Michael Kabát,  

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

Nepřítomni: omluveni - Martin Kopeček, Olga Sklenářová 

                     neomluven - Vojtěch Ryvola 

RMČ P1: Richard Bureš 

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

Zapsal: Jan Turek (tajemník KINF)  

Program:  

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

2. Jmenování ověřovatele zápisu 8. jednání + Prezence účastníků 

3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4. Schválení Zápisu č. 7/2021 z jednání komise ze dne 20.5.2021 

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

gesci informatiku a Smart Cities 

a)   Informace o jednání s Avast s.r.o. 

b)   Informace o datových skladech 

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

informatiky MČ Praha 1.  

a) Informace o technických IT přípravách na volby do sněmovny 

b) Informace o přechodu úřadu MČ P1 z MS Internet Exploreru na Microsoft Edge 

c) Informace o možnostech technického řešení optického připojení budovy MČ P1 v 

Jámě 1. 

7. Na základě žádosti předsedy Komise pro informatiku p. Martina Motla budou KINFu 

přednesené možnosti o dalším rozšíření Agendového informačního systému (ASW) 

Proxio Agendio o nový modul BYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-

LINE PRO VŠECHNY, včetně pasportizace bytových prostor a možností virtuálních 

prohlídek.  

8. Odbor informatiky MČ Praha 1 žádá Komisi pro informatiku o posouzení a 

doporučující návrh aktuálního projektu vedoucího k nutnému přechodu agendového 

systému a spisové služby MČ P1 na národní standard zpracovávání dokumentů. 
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9. Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku aktuálního pilotního projektu 

SMART CITIES – S.O.S. HLÁSKY VE VRCHLICKÉHO SADECH.  

10. Schválení řádných termínů a místa dalších jednání Komise informatiky Rady MČ P1 

na druhé ½ roku 2021. 

11. Různé 

12. Diskuze 

Závěr osmého jednání KINF 

1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1                                           
Jednání Komise vedl pan Martin Motl (předseda KINF). Zahájil úvodním slovem v 18:00. Pan 

předseda Motl informoval členy komise o koordinační schůzce 10.6.2021, o niž požádal pana 

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

Ing. Pavliš vedoucí odboru informatiky, Turek tajemník KINF. Předmětem jednání byly body 

programu pro osmé jednání KINF.  

2. Jmenování ověřovatele zápisu 8. jednání + Prezence účastníků  

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

jmenování přijal.  

Pan předseda Motl konstatoval, že předseda komise a 4 členové komise jsou na jednání 

přítomni, 2 členové KINF žádají aktuálně tajemníka a předsedu KINF o připojení online, 

prostřednictvím MS Teams. Tajemník KINF, je po schválení předsedy KINF a gesčního 

radního p. Bureše online připojil na jednání prostřednictvím MS Teams. O schválení konání 

tohoto jednání i distančně bude však hlasováno v následujícím bodu. Martin Kopeček a Olga 

Sklenářová se z jednání omluvili. Vojtěch Ryvola je neomluven. 

3. Schválení navrženého programu 8. jednání Komise pro informatiku Rady MČ P1 

 Předkladatel: Martin Motl 

Pan předseda KINF konstatoval, že svolal 8. jednání Komise pro informatiku prezenčně, ale je 

ochoten na žádost členů KINF a souhlasu gesčního radního p. Bureše hlasovat i o distanční 

formě dnešního jednání KINF. Pan předseda komise Motl také informoval členy, že navržený 

program byl k dispozici na webu MČ Praha 1 a v pozvánce na jednání KINF. Dále se dotázal 

na připomínky nebo na možná doplnění programu do bodu Různé. Nikdo ze zúčastněných 

neprojevil zájem o doplnění do bodu různé. Pan předseda komise navrhl jednání jako veřejné – 

s konstatováním, že z veřejnosti předem nikdo neprojevil zájem o účast (za předpokladu 

dodržení stávajících pandemických opatření).  

Členové KINF jednohlasně požadují z důvodu usnášeníschopnosti i možnou distanční formu 

dnešního jednání a gesční radní p. Bureš také souhlasí s kombinovaným jednáním (prezenční i 

distanční). Pan předseda tedy na žádost členů KINF navrhuje hlasovat o dnešním jednání jako 

kombinovaném (prezenčním i distančním).  

 

 

Usnesení KINF č.3a/8/2021: Komise pro informatiku schvaluje 8. jednání KINF jako 

kombinované (prezenčně i distančně).  

Hlasování: 

Pro: 4+2  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 
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Usnesení KINF č.3b/8/2021: Komise pro informatiku schvaluje stávající program osmého 

jednání Komise pro informatiku a jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

Pro: 4+2  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

4. Schválení Zápisu č. 7/2021 z jednání komise ze dne 20.5.2021 

  Předkladatel: Martin Motl  

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

vystaven v MS Teams, a na webu Městské části Praha 1. K zápisu nebyly připomínky.  

 

Usnesení KINF č.4/8/2021: Zápis č.7/2021 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 

20.5.2021 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 4+2  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 

a) Informace o jednání s Avast s.r.o. 

b) Informace o datových skladech 

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi a ten sdělil k bodu č. 5 následující 

informace. 

Ad a) Informace o jednání s Avast s.r.o. 

 Proběhla základní jednání s dodavatelem Avast s.r.o. a v příštím týdnu bude dokončen 

dokument o bezúplatném zapůjčení SW z jejich nejnovější softwarové řady 

kybernetické ochrany, a mohli jsme ho poté testovat do konce roku 2021 v našich 

podmínkách. Tak jak již bylo avizováno. Dodavatel nám také sdělí jeho cenu. 

 Předpokládáme tedy, že v září již bychom se měli při jednání KINF bavit o jeho běhu a 

funkčnosti v síti MČP1. 

 Při testování bude dbán důraz jak na jeho funkčnost v rámci kybernetické ochrany tak i 

na testování v rámci jeho síťového zatížení – je jasné, že SW kybernetické ochrany vždy 

v nějaké míře zatíží provoz sítě, jde o to na kolik. Nesmí znatelně zpomalovat běh IT 

systémů a tím práci našich uživatelů v nich. 
 
Ad b) Informace o datových skladech 

Proběhla jednání s dodavatelem Gordic, a z nich vyplynuly následující body - popis 

dohodnutých úkonů a úkolů, a další informace k tématu datových skladů od pana radního 

Bureše:  

 Čeká nás implementace „Datového tržiště“, tento projekt nám zajistí standardizaci dat 

v datových skladech a rozšíření účetnictví, zajistí nám také vytváření výkazů, 

definovaných reportů, a jak již bylo avizováno, budou do něho doplněny i data ze SAPu, 
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tím bude zajištěna i dostatečná historie ekonomických dat, z období, před přechodem 

na ekonomický systém Ginis, od Gordicu. 

 Datové tržiště zajistí, že data ze systémů Ginis a Agendio (a SAPu), bude možné použít 

pro potřeby i jiných aplikací třetích stran. (Budou pro ně viditelná - čitelná.) 

 Bude nastaveno otevírání elektronických obrazů např. na Zeo a také plná administrace 

globálních číselníků, nastavení číselníků typu objektů, období, odběratele, dodavatele – 

zaručí vyhledatelnost dat a údajů pomocí jednoduchých dotazů. 

 Dohodnuto s Gordic včetně administrace a včetně školení. 

 Datové tržiště – data pro ekonomiku úřadu, např. pro potřebu vylepšení tvorby a čerpání 

rozpočtu úřadu MČP1, a další. 

 Transformace dat, i když byla změněna metodika účtování. Až bude tato významná 

práce dokončena, budeme moci používat v dalších aplikacích nebo si své vytvářet přímo 

své aplikace, pro potřeby úřadu a MČP1.  

 Úpravy ekonomického systému vznikají, a jsou poté předávaný dodavateli k nastavení 

(naprogramování), za pomoci pracovnic/pracovníků ekonomického odboru. Ti sdělili 

při společných jednáních své potřeby, v rámci zlepšení své práce. Ty se týkají např. 16 

kategorií účetních dokladů, které musejí nyní prohledávat samostatně, a dalších. 

 Dodavatel popsal HW, který na server Datového tržiště bude potřeba – 8 procesorů, jaké 

budou potřeba pevné disky, jaké operační paměti, aby se pan vedoucí informatiky M. 

Pavliš a následně i správce serverů na tyto výpočetní požadavky mohli připravit. Popsali 

také potřebná data k nastavení Firewallu. 

 Dodavatelem bylo sděleno, že práce na tomto projektu by mohli trvat cca 3 měsíce. 

 Bude zahrnuta i licence modulu „Hlavní účetní kniha“, hlavní mandatorní část projektu, 

jejíž hlavní položku tvoří SW licence – finanční nabídka od dodavatele je za 522 tis. Kč 

(na tuto část) a druhá část, kterou tvoří položky jako např. migrace, transformace dat + 

další technická řešení, administrace, školení, apod., byla vyčíslena dodavatelem na 342 

tis. Kč. 

  Dodavatel Gordic je v dnešní době přístupný kompatibilitě dat, předává i informace – 

seznam, s kterými systémy a aplikacemi jsou kompatibilní bez dalších úprav, a 

nesvazuje tedy již data jen se svými produkty, tak jako dříve. 

 Mimo jiné jsou hlavními cíli v tomto projektu a jeho následných fázích: 

1. Tvorba „tenkého klienta“, z velké části pro po potřeby pana doktora Votočka, data 

budou každý den aktualizovaná i s výpočty – pro tyto potřeby standardizovaných dotazů 

tedy již budu z velké části předpřipraveny systémem výsledky. 

2. Tvorba vlastního dotazu pro znalé a poučené pracovníky 

3. Data, která budou přesně vydefinována, pro vytváření dash boardů na nový webový 

Prahy 1, do ekonomické sekce – data budou rovnou aktualizována „ven“ na web. 

 Další výhled do budoucna, v rámci funkčnosti datových skladů, je např. možnost 

vytváření vlastních grafů o výdajích, pro potřeby - dotazy občanů, zjednodušení 

odpovědí v rámci zákona č.106, atd. 

Následně pan předseda Motl vznesl dotaz, jestli má někdo nějaký dotaz, nebo připomínku 

k tomuto tématu, k bodu č. 5, nikdo ze zúčastněných se nepřihlásil. 

Následně proběhla diskuze. Z diskuze vyplynulo, že KINF si jen tyto informace v bodě č.5 

vyslechla bez vydání jakéhokoliv usnesení.   
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6. Informace vedoucího odboru informatiky Ing. Pavliše o aktuálních projektech odboru 

informatiky MČ Praha 1.  

Předkladatel: Martin Motl  

a) Informace o technických IT přípravách na volby do sněmovny 

b) Informace o přechodu úřadu MČ P1 z MS Internet Exploreru na Microsoft Edge 

c) Informace o možnostech technického řešení optického připojení budovy MČ P1 v     

Jámě 1. 

 

 Ad a) Informace o technických IT přípravách na volby do sněmovny 

 Vracení notebooků určených pro nouzový stav bude probíhat zejména v průběhu června 

a července ve spolupráci s vedoucími dotčených odborů. Vrácené notebooky budou 

použity pro zajištění letošních voleb. Tím dosáhneme úspory rozpočtu cca 250 tis Kč. 

Případně alternativně vracené stolní počítače použijeme pro obměnu starší techniky. 

 Současně s vracením notebooků začne výměna tiskáren HP Laser Jet 1606 za novější typ. 

Vrácené tiskárny budou také využity při volbách. 

 Po stažení budou tiskárny odzkoušeny (kvalita tisku) a pokud budou svým tech. stavem a 

kvalitou tisku dostačovat pro potřeby voleb, přesunou se do skladu IT pro volby 2021.  

Ad b) Informace o přechodu úřadu MČ P1 z MS Internet Exploreru na Microsoft Edge 

 Na doporučení bezpečnostního manažera jsme ukončili pilotní testovací provoz 

prohlížeče MS Edge a začali ho implementovat do prostředí IS MČ Praha 1 

 Implementace byla dobře připravena (za spolupráce vybraného vzorku uživatelů napříč 

úřadem) a naplánována a probíhá bez zásadnějších problémů. 

 Případné lokální nastavení některých starších aplikací, které potřebují speciální 

nastavení pro otevírání v MS Edge pro daného uživatele provádí IT správci a technici 

MČP1 v rámci hlášení přes helpdeskovou tel. linku.   

Ad c) Informace o možnostech technického řešení optického připojení budovy MČ P1 v         

            Jámě 1. 

 Řešíme spolu s dodavatelem služeb konektivitu do Jámy (downgrade systému + použití 

optiky) 

 Dle plánu by měl dodavatel – jeho technici dovést optický propojovací kabel z budovy 

Vodičkova 18 do budovy Jáma 1 během první půlky července 

 V dalším kroku technik síťového outsourcingu zapojí, nastaví, a otestuje ve spolupráci 

s IT pracovníky MČP1 propojení přes optický propoj, a stávající spojení pomocí antén 

bude následně odpojeno – vypnuto. 

 Důvodem instalace optického propojení je požadovaná potřeba stabilního síťového 

propojení mezi těmito budovami. V Jámě 1 sídlí Galerie 1, v jejichž prostorách se 

pořádají občasná jednání představitelů MČP1, dalším důvodem je provoz vrátnice a 

potřeba síťového on-line spojení s pracovníky ostrahy. 

 Při instalaci optického kabelu bude počítáno s případnými stavebními úpravami v tomto 

objektu – bude ponechána dostačená rezerva pro případnou změnu umístění reku v Jámě 

1. 
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Doplňující informace k provozu, projektům a dalšímu dění souvisejícímu s IT MČP1 od 

pana vedoucího Ing. Pavliše: 

 Podílíme se na analýze MHMP na posouzení právnických SW pro výběr toho 

nejvhodnějšího do prostředí HMP (ASPI a CODEXIS) 

 V současné době čerpáme cca 80 licencí pro „svolávače“ online jednání MS Teams. 

Pokud kdokoliv bude potřebovat svolávat jednání, OINF mu přidělí licenci (vzhledem 

k lhůtám Microsoft to může trvat až 48 hodin) 

 Doplnili jsme AP k WIFI  a vykryli zejména 3. patro 

 Implementace IS MČ Praha 1 na CMS2 (MV ČR – náhrada 227) 

 17. 6. mělo proběhnout dokončení nastavení VLAN (odloženo o týden) 

 Příprava podkladů/nabídek k přechodu agend a spisové služby na národní standard 

 Vyvolávací systém do prostor odboru DSA – oddělení dopravních přestupků:  

Proběhne technické jednání v rámci rekapitulace plánu projektu, detailní technická 

obhlídka s dodavatelem (upřesnění vedení kabeláže, přesného umístění orientačních 

vyvolávacích displejů s čísly klientů, nad přepážkami, pod.)  

Na základě tohoto jednání dodavatel – BSS Praha vytvoří časový harmonogram prací 

na instalaci, implementaci (nové větvě do stávajícího systému centrálního vyvolávacího 

systému), otestování a zaškolení. 

Instalace by měla proběhnout během měsíce července, v závislostech na možnostech a 

pracovní kapacitě dodavatele i naší.   

Komise pro informatiku (KINF) se seznámila s aktuálními informacemi od vedoucího 

informatiky MČ P1,  p. Miroslava Pavliše bez vydání jakéhokoliv usnesení.   

 

 

7. Na základě žádosti předsedy Komise pro informatiku p. Martina Motla budou KINFu 

přednesené možnosti o dalším rozšíření Agendového informačního systému (ASW) 

Proxio Agendio o nový modul BYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-LINE 

PRO VŠECHNY, včetně pasportizace bytových prostor a možností virtuálních 

prohlídek.  

 

Pan předseda Motl požádal pana radního o sdělení aktuálních informací k tématu bodu č.7. 

Následně pan radní Richard Bureš přednesl tyto informace: 

 www.nebytypraha1.cz se těší velké popularitě, v poslední době jsme zaznamenali 

návštěvnost stránek až 250 lidí za den. 

 Velká část zájemců volá – až 40 lidí za den, výhodou je, že jsou již „poučeni“ neboť 

znají již velkou část z popisu a případně i z 3D prohlídky a své případné další otázky a 

požadavky dokážou konkretizovat. Tím se velmi zrychluje celý proces pronájmů a 

zlepšují se možnosti pronájmů nebytových prostor obecně. 

 Klienti i dokázali na základě 3D prohlídky vytvořit detailně svůj návrh dispozic projektu 

– podnikatelský záměr na daný prostor, což je skvělé. 

Z poznatků a nově nabytých zkušeností z projektu „Nebyty Praha1“ vycházíme při tvorbě webu 

„byty Praha1.cz“, do něhož se počítá s následujícími funkcionalitami a možnostmi: 

 Nasnímali jsme pilotně na zkoušku byty k pronájmu, které jsou řekněme z těmi vyššími 

nájmy,  a další byty delší dobu nepronajaté. Dali jsme je do nabídky s 3D virtuální 

http://www.nebytypraha1.cz/
http://www.bytypraha1.cz/
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prohlídkou a najednou si našli své zájemce a klienti byli zároveň nadšení, že si mohli 

byt vybrat touto cestou z celé ČR. 

 

 Domluvili jsme se tedy s dodavatelem Marbes, aby nám vytvořil další prezenční vrstvu 

do aplikace a mapového podkladu. 

 Nyní probíhá fáze třídění, která je na úřednících, neboť byty jsou v rámci svého statusu 

a užívání „jiným zbožím“ než nebytové prostory. Jsou spojeny se specifickými aspekty, 

podmínkami pronájmu a užívání, jako jsou například služebnosti, sociálnost, apod. 

 Je tedy vytvořena aktuálně technická podmínka pro vytvoření webu s nabídkou bytů. 

 Úředníci také musí vydefinovat přesně co znamená „byt volný“ - za jakých podmínek 

systém zobrazí na mapě byt jako zelený, jaké jsou podmínky statusu, kdy je byt  

v přechodné fázi, kdy předešlý nájemce ještě byt nepředal, ale smlouva je s ním již 

ukončena a bude se moci po vyřešení předání pronajmout, a za jakých podmínek bude 

mít byt status obsazeného bytu, neboť systém bude fungovat automaticky a na základě 

vyhodnocení dat a proměnných, bude volné byty v nabídce zobrazovat a nebo ne. 

 Počítáme, ve spolupráci s panem doktorem J. Votočkem, i se zobrazováním nabídky 

bytů k rekonstrukci. V těchto bytech si provede nájemce rekonstrukci sám a náklady 

jsou mu odpočítávány z nájmu. 

 Kategorie bytů by měly být tyto: s úpravami, bez úprav, startovací – pro mladé rodiny, 

sociální, služební - profesní, komerční, pro občany Prahy 1 (žijících 10 let a více). 

 Předpoklad je dotřídění dat ohledně bytů do konce roku 2021 a na začátku nového roku 

spustit již funkční systém s nabídkou bytů na území MČP1. 

Následně proběhla diskuze mezi zúčastněnými. Po té pan předseda Motl vznesl návrh na 

vytvoření usnesení k tomuto bodu a zúčastnění souhlasili a nevnesli další otázky k tomuto 

tématu. 

Usnesení KINF č.7/8/2021:  

Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČP1 rozšířit ASW Proxio Agendio o 

modul  BYTOVÉ PROSTORY TRANSPARENTNĚ ON-LINE PRO VŠECHNY, včetně 

pasportizace bytových prostor a s možností virtuálních prohlídek. KINF si vyhrazuje na 

dalších jednáních aktualizaci informací o tomto projektu. 

Hlasování: 

Pro: 4 + 2  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 
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8.   Odbor informatiky MČ Praha 1 žádá Komisi pro informatiku o posouzení a 

doporučující návrh aktuálního projektu vedoucího k nutnému přechodu agendového 

systému a spisové služby MČ P1 na národní standard zpracovávání dokumentů. 

 

Předkladatel: Martin Motl  

 

O přednesení informací k tématu požádal předseda komise pana vedoucího Pavliše. 

 Pan vedoucí Pavliš vysvětlil, že hlavním důvodem je legislativa, a proto je velmi 

důležité, aby se na tomto projektu začalo co možná nejdříve pracovat. 

 Informace o potřebě plnění Národního standardu víme již od minulého roku. 

 V době pandemie bylo řešit primárně práce na rozeběhnutí online komunikačního 

prostředí MS a další úkoly s tím spojené. 

 Máme specifikované co je potřeba udělat a máme vyhotovenou nabídku od dodavatele 

na technologické práce s tím spojené. 

 Případná pokuta, které bychom se vystavovali, kdybychom na národní standard nepřešli 

je 1 milion korun 

 Předkládaný rozpočet má náklady nižší, než je zmíněná pokuta. 

 K řízení projektu jsou vybraní projektový manažeři z obou dodavatelských firem., tedy 

jak z ICZ tak i Marbesu. Oba mají zkušenosti z řízení těchto projektů na jiných 

městských částech. 

 Začne se nejdříve pracovat na aplikaci  Agendio – dodavatel Marbes 

 Druhým krokem bude otestování procesů a běhu služeb mezi aplikací Agendio a 

spisovou službou E-spis. Propojení procesů a dotazů mezi nimi je značné, a je potřeba 

věnovat velkou pozornost prověření jejich funkčnosti. 

 V třetím kroku přijde implimentace služby „Pošta on-line“ – dodavatele Česká Pošta a 

následně budeme moci ukončit používaní jejich služby „Hybridní pošta“, které je již 

technicky zastaralá, a její používání nemůžeme ukončit právě dříve, než budou systémy 

agendová i spisové služby povýšeny na úroveň Národního standardu. Tento krok pan 

vedoucí Pavliš shledává tím nejvýraznějším a již velmi očekávaným výsledkem celého 

projektu, neboť všem pracovníkům používající tuto službu se velmi zjednoduší a zrychlí 

jejich práce. 

 Plán je začít s přípravnými pracemi v srpnu, v září přistoupit k samotnému povyšování 

aplikačních systému. 

 A během dvou dalších následujících měsíců by měly probíhat práce na testování a 

provádění případných změn na úrovni komunikace služeb mezi sebou, dolaďování 

procesů, a následné spuštění služby „Pošta on-line“. Cíl je celý projekt dokončit i 

s kompletním ověřením funkčnosti systému do konce roku 2021. 

 Členové komise měli také k dispozici dokument s finančním rozpočtem prací a 

výslednou částkou. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka nákladů přechodu na národní standard NSESSS 
Společnost Náklady bez DPH Náklady včetně DPH 

Marbes - agendy 276 000,00 Kč 333 960,00 Kč 

ICZ - spisová služba 248 000,00 Kč 300 080,00 Kč 

ICZ - integrace pošty online 190 900,00 Kč 230 989,00 Kč 

Celkem 714 900,00 Kč 865 029,00 Kč 



9 

 

Usnesení KINF č.8a/8/2021:  

KINF se seznámila s aktuálními informacemi vedoucího odboru informatiky MČP1 

pana Pavliše, spojených s problematikou přechodu spisových služeb na úroveň 

Národního standardu, a bere je na vědomí. 

 

Hlasování: 

Pro: 4 + 2  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

Usnesení KINF č.8b/8/2021:  

KINF doporučuje Radě Městské části Praha 1, aby ÚMČP1 přešel na Národní standard 

zpracovávání elektronických dokumentů. 

 

Hlasování: 

Pro: 4 + 2  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení KINF č.8c/8/2021:  

KINF doporučuje Radě Městské části Praha 1, podřídit veškeré potřebné nástroje pro 

přechod ÚMČP1 na národní standard zpracování dokumentů. KINF požaduje na dalším 

jednání přednesení konečného řešení. 

 

Hlasování: 

Pro: 4 + 2  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

 

9.    Posouzení a doporučující návrh Komise pro informatiku aktuálního pilotního 

projektu SMART CITIES – S.O.S. HLÁSKY VE VRCHLICKÉHO SADECH 

Předkladatel: Martin Motl 

 

Pan předseda Motl vyzval pana radního Bureše k přednesení informací. Pan radní se následně 

ujal slova. 

 Na začátku se řešilo financování projektu bezpečnostních SOS hlásek. Byla vypsána 

Ministerstvem vnitra soutěž o grant na projekt pokrytí kamerového systému. 

 V některých okolních zemích se již tyto hlásky používají. Například v Rakousku. 

 Bude ve spojení s kamerou městského kamerového systému, který je ve správě TSK. 

 SOS hláska je také v přímém spojení s operačním centrem Pražské záchranné služby, 

které má možnost v případě potřeby první pomoci dálkově odemknout dvířka prostoru 

– skříně, který je součástí SOS hlásky. V případě pomoci stačí zmáčknout jedno jediné 

velké tlačítko. V prostoru hlásky je uložen defibrilátor, lékárnička, hasicí přístroj a další 

nástroje a pomůcky potřebné pro zvládnutí nenadálých krizových situací, jak může být 
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například náhlý infarkt, apod., nebo při požáru a tedy potřebě hasicího přístroje. Je tam 

také uložen inzulin a další léky. To, že je toto vybavení v případě potřeby na dosah 

přímo v terénu, může velmi významně pomoc při záchraně lidského života, kdy hraje 

čas velmi významnou roli. Do příjezdu složek záchranné služby, sanitky rychlé pomoci, 

nebo hasičů, nebo policistů má možnost zachraňující komunikovat s dispečinkem a jeho 

pracovníky, kteří pomocí kamery vidí na prostor v okolí hlásky, mu sdělí, co je potřeba 

udělat a navedou ho jak použít například defibrilátor, a další prostředky z vybavení SOS 

hlásky.  

 Celé zařízení, konstrukce SOS hlásky je vyrobena ve standardu „anti vandal“, nehrozí 

tedy, že by mohlo při vandalském útoku dojít k jejímu výraznému poškození – 

znefukčnění. 

 Finanční rozpočet se skládá ze třech hlavních položek: 360tis. zařízení hlásky, 100tis. 

Instalace, 50tis. Přivedení optického síťového kabelu pro spojení s dispečinkem a 

kamerovým systémem, 35tis. úprava okolního prostranství. Celkem 545tis. Kč. 

 V soutěži Ministerstva vnitra projekt SOS hlásky uspěl, a celková částka může být tedy 

z grantu plněna. (Po jeho schválení Radou MČP1.) 

Následně proběhla diskuze a předseda KINF, pan Motl navrhl usnesení na úrovni – že KINF 

bere informace o projektu na vědomí. Přítomní členové komise souhlasili. 

 

Usnesení KINF č.9/8/2021:  

KINF se seznámila s aktuálním pilotním projektem SMART CITIES – S.O.S. HLÁSKY 

VE VRCHLICKÉHO SADECH a sdělené informace bere na vědomí. 

Hlasování: 

Pro: 4 + 2  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

 

10. Schválení řádných termínů a místa dalších jednání Komise informatiky Rady MČ 

P1 na druhé ½ roku 2021.  

Předseda komise, pan Motl předal slovo tajemníkovi komise Janu Turkovi, aby přednesl 

členům komise navrhované termíny jednání na druhou část roku 2021. 

Tajemník komise se ujal slova, a sdělil, že vybrané termíny jsou posunuty v každém měsíci o 

jeden týden dopředu, oproti první části roku, a to z důvodu konání jednání Zastupitelstva 

MČP1 v týdnu následujícím, tedy v rámci pracovní vytíženosti. 

Navrhl tyto termíny, na základě možností volných zasedacích místností: 

9.9., 7.10., 4.11., 9.12.2021 
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Následně proběhla diskuze. Po té pan předseda Motl vznesl dotaz, jestli všichni zúčastnění 

nemají námitek k předneseným termínům. Nikdo nevznesl námitku.  

 

Usnesení KINF č.10/7/2021:  

KINF schvaluje své řádné termíny jednání a místa pro jednání KINF na druhou část 

roku 2021 a to takto 9.9., 7.10., 4.11., 9.12. od 18hod v zasedací místnosti č. 212. 

 

Hlasování: 

Pro: 4 + 2  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

 

11.  Diskuze 

Do diskuze se nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

12.  Různé 

Do bodu „Různé“ nikdo ze zúčastněných bod k jednání nepředložil. 

13. Závěr osmého jednání KINF  

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

jednání komise pro informatiku, a popřál zúčastněným krásné léto a s ním spojené dovolené.  

Příští řádné jednání komise pro informatiku je plánováno na čtvrtek 9.9.2021 od 18:00 v jednací 

místnosti č. 212 

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 8/2021  

Zápis sepsán dne: 20.7.2021 

Předáno k ověření dne:  20.7.2021 

 

Zapsal: Jan Turek 

 

 

Ověřovatel zápisu: Michal Slovák                                        Předseda KINF: Martin Motl 


