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                  Zápis č. 10/2021 z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 

                 konaného dne 4.11.2021 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:05 

Přítomni: Martin Motl (předseda KINF), členové KINF: Vojtěch Ryvola,  

                 Josef Ludvíček, Martin Kopeček, Olga Sklenářová,  

Nepřítomni: omluveni - Michal Slovák, Michael Kabát,  

                      neomluven - Roman Menc, Lukáš Vesecký 

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 10. jednání + Prezence účastníků 

3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4. Schválení Zápisu č. 9/2021 z jednání komise ze dne 9.9.2021 

5. Informace ke korespondenčnímu hlasování komise per rollam, o schválení 

rozpočtu OINF MČP1 na rok 2022, ze dne 7.10.2021. 

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

odboru informatiky MČ Praha 1. Zejména implementace národní standardu 

spisové služby a agendových systémů. Dále pak stav implementace datových 

skladů GORDIC. A v neposlední řadě i zpráva o nové LN aplikaci na zadávání 

veřejných zakázek, operativa a informace k projektu nového webu praha1.cz. 

Informace o zajištění a průběhu voleb z pohledu informatiky. 

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

gesci informatiku a Smart Cities 

8. Schválení řádných termínů a místa dalších jednání Komise informatiky  

Rady MČ P1 na první ½ roku 2022 

9.  Různé 

10.  Diskuze 

11.  Závěr 10. 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 tom, že koordinační schůzka před 10. jednání KINF 

neproběhla a body programu byly komunikovány pomocí emailů. Uvedl také, že primárním 

bodem dnešního jednání je bod č.5, který se týká korespondenčního jednání per rollam, o 

schválení rozpočtu OINF MČP1 na rok 2022, ze dne 7.10.2021, neboť celý tento proces musí 

být dokončen přednesením souhrnných informací o výsledcích jednání, a usnesení vyplývající 



2 

 

z hlasování per rollam musí být uvedena, v souladu s jednacím řádem komisí, v zápisu z 

nejbližšího následujícího jednání KINF, v našem případě tedy z aktuálního - 10. jednání KINF. 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 10. jednání + Prezence účastníků  

Pan předseda Motl jmenoval ověřovatelem zápisu pana Josefa Ludvíčka, pan Ludvíček 

jmenování přijal.  

Pan předseda Motl konstatoval, že na jednání je přítomno i s ním celkem 5 členů komise. 

Komise je při svém 10. jednání usnášeníschopná a může tedy vydávat platná usnesení a 

zaujímat platná stanoviska k projednávaným bodům. 

Michal Slovák, Michael Kabát, se z jednání omluvili. Roman Menc a Lukáš Vesecký jsou 

neomluveni. 

3. Schválení navrženého programu 10. jednání Komise pro informatiku Rady MČ P1 

Předkladatel: Martin Motl 

Pan předseda KINF konstatoval, že svolal 10. jednání Komise pro informatiku prezenčně, 

neboť v tuto chvíli nejsou vyhlášena žádná další zpřísňující nařízení vládou ČR v souvislosti s 

pandemií Covid-19, pro práci pracovních týmů a setkávání jejich členů při společných 

jednáních, a požádal účastníky jednání, aby dodržovali stávající nařízení, tedy aby měli 

nasazený respirátor PPF2. 

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.  

Usnesení KINF č.3/10/2021:  

Komise pro informatiku schvaluje stávající program 10. jednání Komise pro informatiku a 

jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

4. Schválení Zápisu č. 9/2021 z jednání komise ze dne 9.9.2021 

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.4/10/2021:  

Zápis č.9/2021 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 9.9.2021 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

5. Informace ke korespondenčnímu hlasování komise per rollam, o schválení rozpočtu             

OINF MČP1 na rok 2022, ze dne 7.10.2021. 

Předkladatel: Martin Motl  

Pan předseda Motl, se ujal slova o informoval přítomné o průběhu, řešení administrativy s tím 

spojené, výsledku hlasování a dalších souvislostech. Zmínil, že hlasování per rollam probíhalo 
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v jeho gesci poprvé, a za účasti stávajících členů komise. Věnoval tedy spolu s tajemníkem 

komise velkou pozornost a pečlivost administrativní přípravě a celému procesu vůbec.  

Připomněl také, že korespondenční hlasování per rollam proběhlo na žádost gesčního radního 

Richarda Bureše a konstatoval, že byly splněny všechny jeho podmínky určené jednacím řádem 

Komisí Rady MČ P1 Čl. 4, odstavec 8. Poděkoval všem členům komise za účast při hlasování, 

neboť tím nepadla práce a energie vložená do přípravy vniveč, nýbrž byla úspěšně zúročena.  

Na základě projednání informací, o proběhlém korespondenčním hlasování, byla vytvořena 

následující dvě usnesení a členové komise o nich hlasovali. 

Za nimi jsou následně uvedena dvě usnesení, která byla předmětem hlasování per rollam, které 

proběhlo ve 24 hodinovém úseku, ve dnech 6. a 7.10.2021, tak jak ukládá jednací řád komisí 

MČP1 – tedy informace a usnesení týkající se korespondenčního hlasování, je potřeba uvést do 

zápisu, z následujícího standardního jednání KINF. 

 

Usnesení KINF č.5a/10/2021:   

Komise pro informatiku se seznámila se závěrečnými podklady korespondenčního hlasování 

(per rollam) ze dne 6. - 7.10.2021, kterého se zúčastnilo 8 členů KINF a bere jej na vědomí. 

Dále konstatuje, že toto per rollam hlasování proběhlo v pořádku a řádně dle jednacího řádu 

komisí rady MČ P1 a vzaté usnesení zůstávají nadále v platnosti v plném rozsahu. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení KINF č.5b/10/2021:   

Komise pro informatiku konstatuje, že dne 6. - 7.10.2021 proběhlo na základě žádosti 

příslušného gesčního radního RMČ P1 Richarda Bureše korespondenční hlasování, které řádně 

vyvolal předseda KINF Martin Motl v souladu s jednacím řádem Komisí Rady MČ P1 Čl. 4, 

odstavec 8. V tomto per rollam KINF usnášeníschopném hlasování byl řádně schválený osmi 

hlasy předložený program a tyto dvě usnesení přijaty:  

 

Usnesení KINF a/6.-7.10/2021:  

Komise pro informatiku se seznámila s aktuálním prvním návrhem rozpočtu pro rok 2022 

(standartní "udržovací" část) a vzala informaci na vědomí s tím, že si vyhrazuje do konce roku 

projednat druhou aktualizovanou verzi rozpočtu pro rok 2022. 

 

Usnesení KINF b/6.-7.10./2021:   

Komise pro informatiku doporučuje Radě MČ Praha 1 navýšení rozpočtu o nutnou částku 

v položce investiční prostředky, aby mohlo být pokračováno v rozvoji infrastruktury, obměny 

zastaralého HW a IT bezpečnostních projektů. Například o tyto položky:  

1. zákonné rozšíření odboru DSA o další pracoviště  

2. podpora bezpečnosti informací (antivir, antispam) 

3. tiskárny, nákup, profilaxe, opravy a díly  

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 
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6. Informace vedoucího odboru informatiky p. Pavliše o aktuálních projektech odboru 

informatiky MČ Praha 1. Zejména implementace národní standardu spisové služby a 

agendových systémů. Dále pak stav implementace datových skladů GORDIC. A v 

neposlední řadě i zpráva o nové LN aplikaci na zadávání veřejných zakázek, operativa a 

informace k projektu nového webu praha1.cz. Informace o zajištění a průběhu voleb z 

pohledu informatiky. 

Předkladatel: Martin Motl  

Pan vedoucí Pavliš seznámil KINF s kroky OINF během října 2021: 

 Příkladně proběhlo zajištění voleb vlastními silami (úspora 250 tis Kč) 

 Příprava obnovení online Zastupitelstva a Rady a Komisí (zvažovaný nákup monitoru 

pro Žofín) 

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

 Proběhlo doimplementaci fulltextového vyhledávání v usneseních Zastupitelstva a 

Rady 

 Zdárně proběhla instalace vyvolávacího systému do přízemí ODA 

 Vracení notebooků určených pro nouzový stav je dokončeno 

 Dochází k výměně posledních asi 30 počítačů 

 Uzavíráme rámcovou smlouvu na dokoupení tiskáren pro potřeby úřadu, zejména 

OTMS, OIN, FIN a OVO 

 Vyřešena konektivita do Jámy (2 x 1Gb optika – prostory lze využít) 

 Zdárně probíhá přechod agend a spisové služby na národní standard 

 Zdárně probíhá implementace datových skladů 

 Spolu s OPR předěláváme smlouvy dle standardů MČ Praha 1 

Pan Pavliš před celou komisí vyjádřil pochvalu týmu IT techniků a administrátorů, a velkou 

spokojenost s IT pracovníky realizačního týmu Voleb do sněmovny 2021. 

Naplánování, rozvoz notebooků a tiskáren, jejich instalace na volebních okrscích, instalace 

volebního programu, a vůbec průběh celého projektu Voleb do sněmovny 2021, proběhl bez 

jakýkoliv technických problémů. Tým techniků a administrátorů OINF MČP1 tento projekt 

realizoval ve své gesci a za použití HW MČP1 poprvé. Předešlé technické zajištění probíhalo 

dodavatelským způsobem, IT pracovníci MČP1 měli pouze dozorující roli. 

Byla jím také přednesena žádost zastupitelky MČP1 Amálky Počarovské, na generování 

přehledu stažených stažených, přerušených, vyřazených a nezařazených usnesení.  

Byla poptána celková finanční nákladovost projektu za požadované rozšíření modulu 

„Usnesení“ ve spisové službě E-spis a dodavatel následně vyčíslil práci programátorů a 

administrátorů na celkovou částku 200.000,- tisíc korun českých.    

Následně proběhla diskuze. Po jejím ukončení pan předseda Motl naformuloval usnesení, níže 

uvedená, a nechal o nich členy komise hlasovat. 

 

Usnesení KINF č.6a/10/2021:  

KINF MČP1se seznámila s aktuálními informacemi od pana vedoucího Pavliše a bere je na 

vědomí. 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 
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Usnesení KINF č.6b/10/2021:  

KINF MČP1 si dovoluje pochválit odbor informatiky za zvládnutí zajištění průběhu Voleb 

(do sněmovny). 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení KINF č.6c/10/2021:  

KINF MČP1 nedoporučuje vzhledem k nákladovosti rozšíření E-spisu modulu „Usnesení“. O 

Generování přehledů stažených, přerušených, vyřazených a nezařazených usnesení. 

Hlasování: 

Pro: 4  Proti: 1  Zdržel se: 0  

Usnesení nebylo přijato 

 

 

 

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

informatiku a Smart Cities 

Předkladatel: Martin Motl  

Pan předseda vyzval pana radního Bureše, aby se ujal slova. Ten přednesl během svého 

vystoupení stěžejní informace, uvedené v bodech níže. 

 Proběhla implementace Evidence zakázek, pomocí aplikace shodného názvu, na 

platformě Lotus Notes, a je již používána. 

 Pan radní přednesl, že by nebylo již vhodné další aplikace vytvářet na platformě Lotus 

Notes, neboť záměrem je v budoucnu přejít na platformu Microsoftu, a používat pro 

elektronickou poštovní komunikaci emailového klienta MS Outlook. 

 Je tedy potřeba využívat možností platforem aplikací, které má MČP1 v záměru 

používat dlouhodobě, s možností jejich rozšíření, a s podporou. 

 Řešením je kompletní Evidenci zakázek a její historii realizovat v Agendovém systému. 

Jedná se o to, aby v budoucnu, po přechodu na platformu MS, jsme nebyli zásadně 

aplikačně závislí na platformě Lotus Notes, a nemuseli jsme po ukončení používání 

emailového klienta Notes souběžně, po výrazně dlouho dobu, platit licence na obě 

platformy, ale jen po dobu nezbytnou nutnou, k přechodu z jednoho aplikačního 

prostředí do druhého.   

 V této souvislosti navrhl, aby evidence Stížností, Peticí, Interpelací občanů byla řešena 

prostřednictvím systému Agendio Proxio, který máme v záměru používat 

v dlouhodobém horizontu, neboť data pracuje s daty, které má ve svých databázových 

systémech a dlouhodobě budou uloženy a používány v našich datových skladech. Toto 

řešení je tedy perspektivní. 
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Následně proběhla diskuze. Po jejím ukončení pan předseda Motl naformuloval usnesení, níže 

uvedená, a nechal o nich členy komise hlasovat. 

 

Usnesení KINF č.7a/10/2021:  

KINF bere na vědomí implementaci Evidence zakázek na platformě Lotus Notes a doporučuje 

dále, aby nebyly rozšiřovány další aplikace v Lotus Notes. 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení KINF č.7b/10/2021:  

KINF doporučuje Radě MČP1, aby kompletní evidence zakázek a její historie a souvisejících 

ekonomických dat byla realizována v Agendovém systému. 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení KINF č.7c/10/2021:  

KINF doporučuje Radě MČP1, aby evidence Stížností, Peticí, Interpelací občanů byla řešena 

prostřednictvím systému Agendio Proxio. A KINF si vyhrazuje informace o průběžném 

plnění. 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

8. Posouzení Schválení řádných termínů a místa dalších jednání Komise informatiky  

Rady MČ P1 na první ½ roku 2022 

Předkladatel: Martin Motl  

Pan předseda Motl vyzval tajemníka komise o přednesení datumů jednání KINF na první 

polovinu roku 2022 a sdělení informací k zamýšleným termínům. 

Tajemník vybral a zarezervoval jednací místnost 212 vždy ve čtvrtek od 18hod, na tyto datumy:  

13.1., 10.2., 10.3., 7.4.,12.5., 9.6. 

Následně proběhla diskuze, na jejímž samém začátku předseda KINF Motl upozornil, že datum 

10.3. není vhodně zvolené, neboť v tomto termínu – týdnu, má Praha 1 jarní prázdniny. Většina 

členů komise se tedy bude pravděpodobně věnovat svým dětem, případně bude s nimi na 

dovolené. Komise by se tedy s největší pravděpodobností nesešla v usnášení schopném počtu. 

Předseda KINF Motl Navrhl tedy datum březnového jednání komise přesunout na další týden, 

tedy na čtvrtek na 17.3.2022, přednesl usnesení a nechal o něm hlasovat. Ještě dodal informaci, 
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pokud by nastala situace, že bude termín potřeba ještě změnit, např. kvůli obsazenosti jednacích 

místností, apod, bude řešeno na příštím, prosincovém, 11. jednání KINF.  

Usnesení KINF č.8/10/2021:  

Komise pro informatiku si schvaluje řádné termíny jednání na první pololetí roku 2022, 

v těchto termínech 13.1., 10.2., 17.3., 7.4.,12.5. a 9.6., na Úřadě MČ Praha 1 , v zasedací 

místnosti 212, od 18:00 hod. 

 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

9.  Různé 

Pan předseda Motl nadnesl téma projektu poznej a kontaktuj svého „Strážníka MP okrsku “ 

na portále Městské policie Praha s tím, že existuje přímá linka pro občany na daného 

městského policistu. Dále konstatoval, že by bylo dobré v souvislosti s opětovným oživením 

krátkodobých pronájmů Airbnb a s tím spojených turistických problémů včetně porušování 

nočního klidu, atd. jak v domech, tak na ulicích i v restauracích, aby se toto více 

zpropagovalo i ze strany MČ Praha 1 například implementováním kontaktů na okrskáře MP 

do aplikací MČ Praha 1 a případně i na webu MČ Praha 1 a v radničních novinách.  

 

Diskuze 

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

10. Závěr 10. jednání KINF  

Pan předseda komise pro informatiku Motl poděkoval všem přítomným za účast na 10. jednání 

komise pro informatiku. 

Příští řádné jednání komise pro informatiku je plánováno na čtvrtek 9.12.2021 od 18:00 

v jednací místnosti č. 212, pokud nebudou zpřísněna nařízení vlády v rámci omezení setkávání 

se pracovníků v pracovních týmech. 

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 10/2021  

Zápis sepsán dne: 24.11. 2021 

Předáno k ověření dne: 25.11. 2021 

Zapsal: Jan Turek 

 

Ověřovatel zápisu: Josef Ludvíček                                        Předseda KINF: Martin Motl 


