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                  Zápis č. 11/2021 z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 

                 konaného dne 9.12.2021 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:05 

Přítomni: prezenčně -Martin Motl (předseda KINF), členové KINF:  

                 on-line - Josef Ludvíček, Olga Sklenářová, Michal Slovák, Lukáš Vesecký  

Nepřítomni: omluveni - Michael Kabát, Martin Kopeček 

                      neomluven - Vojtěch Ryvola, Roman Menc 

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 11. jednání + Prezence účastníků 

3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4. Schválení Zápisu č. 10/2021 z jednání komise ze dne 4.11.2021 

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 p. Pavliše o aktuálních projektech 

odboru informatiky MČ Praha 1.  

7. Vyhodnocení roku 2021 – aktualizace stavu řešení/vyřešení všech doporučení 

KINF Radě MČ Praha1 Odborem informatiky MČ Praha1, kde si v roce 2021 

vyhradila u svých usnesení další aktualizace, informace, vyhodnocení nabídek, 

atd. 

8.  Různé 

9.  Diskuze 

10.  Závěr 11. jednání KINF 

1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1                                           

Jednání Komise zahájil pan Martin Motl (předseda KINF) v 18:00. Pan předseda Motl 

informoval členy komise o tom, že koordinační schůzka před 11. jednáním KINF neproběhla a 

body programu byly komunikovány pomocí emailů. Uvedl také, že primárním bodem dnešního 

jednání je bod č.7, který předseda KINF Martin Motl zařadil z důvodu vyhodnocení všech 

jednání KINF v roce 2021. 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 11. jednání + Prezence účastníků  

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

jmenování přijal. Pan předseda Motl konstatoval, že na jednání se účastní, i s ním celkem 5 

členů komise. Tedy 4 členové on-line, pan předseda Motl prezenčně, na půdě MČP1.  Komise 

je při svém 11. jednání usnášeníschopná a může tedy vydávat platná usnesení a zaujímat platná 



2 

 

stanoviska k projednávaným bodům. Michael Kabát, Martin Kopeček, se z jednání omluvili. 

Vojtěch Ryvola, Roman Menc, jsou neomluveni. Pan Roman Menc telefonicky ústně sdělil, že 

by rád rezignoval na svojí roli člena KINF MČP1, neboť nemá čas na prezenční jednání a chtěl 

by se maximálně účastnit jednání KINF vždy a jen pouze formou distanční, tedy on-line, 

pomocí aplikace MS Teams. Toto požadované řešení Jednací řád komisí MČP1, ale nedovoluje. 

(Povoluje ho pouze ve výjimečných situacích, např. když je omezeno setkávání členů 

pracovních týmů nařízením vlády ČR, nastaven nouzový stav, velmi kritická epidemiologická 

situace na pracovišti, apod. - viz znění Jednacího řádu komisí MČP1, kdy předseda komise 

může i ve výjimečných situacích povolit na žádost člena distanční formu jednání, pokud o to 

požádá před jednáním komise a bude to technicky možné.).  

3. Schválení navrženého programu 11. jednání Komise pro informatiku Rady MČ P1 

Předkladatel: Martin Motl 

Pan předseda KINF konstatoval, že svolal 11. jednání Komise pro informatiku on-line, neboť 

je nařízen vládou ČR nouzový stav, v souvislosti s pandemií Covid-19. 

Dále se dotázal na připomínky nebo na možná doplnění programu do bodu Různé. Nikdo ze 

zúčastněných, v danou chvíli, neprojevil zájem o doplnění do bodu různé. Pan předseda komise 

navrhl jednání jako veřejné.  

Usnesení KINF č.3/11/2021:  

Komise pro informatiku schvaluje stávající program 11. jednání Komise pro informatiku a 

jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

4. Schválení Zápisu č. 10/2021 z jednání komise ze dne 4.11.2021 

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.4/11/2021:  

Zápis č.10/2021 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 4.11.2021 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 5  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  

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

stěžejní informace, uvedené v bodech níže. 

 Datové sklady – pracovní on-line schůzka zainteresovaných pracovníků a zástupců 

dodavatele proběhla včera (8.12.), trvala 4 hodiny. Nyní je projekt ve stavu předávání 

daných funkcionalit systému uživatelům MČP1, a ti by je měli do konce roku, po 

zaučení, začít standardně používat. Aktuálně se také budou nastavovat šablony pro 

dotazy (do databáze datových skladů). 
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 Rozpočet OINF MČP1 – finanční prostředky pro rozvoj IT infrastruktury, obměny 

zařízení, atd. se mezi 1. a 2. čtením rozpočtu MČP1 pro rok 2022 z něho vytratily, a 

nejsou tam, ve smyslu vašeho doporučení (myšleno usnesení KINF), aby minimálně 

tato částka 4mil. Kč byla do rozpočtu zahrnuta a s panem vedoucím Pavlišem, uděláme 

pro navrácení těchto finančních prostředků zpět do rozpočtu maximum toho, co bude 

v našich silách a možnostech našich pracovních rolí, na MČP1. Jde o to, že příjmy 

Městské části Praha 1 se kvůli pandemii Covidu-19 propadly a hledají se tedy úspory 

v celkovém rozpočtu, a škrtají se položky, bez kterých by bylo možno se relativně 

obejít, v příštím roce.  

Pan radní se dotázal pana předsedy Motla, jestli má pokračovat v informacích k IT projektům 

v tomto bodě (č.5), a nebo jestli má další informace ponechat až na projednávání bodu č.7, aby 

nedošlo k nadbytečnému zdvojení informací, při následné rekapitulaci roku 2021. 

Pan předseda s sdělil, že se mu jeví vhodnější, ponechat případné další informace až na 

projednávání bodu č.7.  

Pan radní ještě provedl naplánovanou prezentaci k datovým skladům pomocí ukázky 

funkcionalit na svém počítači. Jednalo se například o část nazvanou „Ekonomika úřadu“ – 

náhledy pro pana radního Votočka, přehled faktur úřadu, a další, pomocí sdílení obrazovky, i 

on-line účastníkům. Následně ukončil svůj projev k tomuto bodu (č.5). a proběhla diskuze. 

 

Usnesení KINF č.5/11/2021: 

KINF MČP1 se seznámila s aktuálními informacemi od pana radního Bureše a bere je na 

vědomí. 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

 

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

informatiky MČ Praha 1.  

Předkladatel: Martin Motl  

Pan vedoucí Pavliš úvodem poděkoval za možnost účastnit se jednání KINF MČP1 a 

následně podal informace uvedené v následujících bodech,  k stěžejním činnostem a 

projektům odboru informatiky MČ Praha 1 v roce 2021: 

 2021 - nejlepší rok z pohledu funkčnosti systémů a zařízení – minimálně výpadků 

 Usnesení byla převedena k nám + nastaveno fulltextové vyhledávání 

 Legislativa smluv – podchycení konkrétních SLA 

 Datové sklady – zprovozněny 

 Připojení objektu v Jámě, Galerie 1 

 IT technická podpora Voleb do sněmovny 2021 proběhla vlastními silami. 

 Příprava spisových a agendových systémů a aplikací na Národní standard 

Následně proběhla diskuze. 

K bodu č.6/11/2021 nebylo vytvářeno usnesení. 
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7. Vyhodnocení roku 2021 – aktualizace stavu řešení/vyřešení všech doporučení KINF 

Radě MČ Praha 1 Odborem informatiky MČ Praha1, kde si v roce 2021 vyhradila u 

svých usnesení další aktualizace, informace, vyhodnocení nabídek, atd. 

 

Předkladatel: Martin Motl  

Souhrnné informace k Usnesením KINF roku 2021 

Řešení každého úkolu, projektu, doporučení vyplývající, z usnesení byla jednotlivě projednána, 

u každého proběhla diskuze a Usnesení KINF z průběhu roku 2020/21 jsou uvedena 

v následujících souhrnech a rozdělena dle jejich statusů – „Uzavřeno“ a „Neuzavřeno – 

případně převedeno k dalšímu řešení na jednání KINF do roku 2022“.  

 

Uzavřeno: 

 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 

 

 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.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 

 

 Usnesení KINF č.9/5/2021: 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 

 

 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  
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2. podpora bezpečnosti informací (antivir, antispam)  

3. tiskárny, nákup, profilaxe, opravy a díly  

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 

 

 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  
 

 

Neuzavřeno – převod do roku 2022: 

 

 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 

 

 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  
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Usnesení bylo přijato 

 

 Usnesení KINF č.9/7/2021:  

KINF se seznámila s možnostmi řešení prezentace Prahy 1 na webu, včetně navazující 

mobilní aplikace a bere tyto informace na vědomí s tím, že si vyžaduje na dalším jednání 

KINF další informace.  

Hlasování:  

Pro: 1+4 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato  

 

 Usnesení KINF č.7/8A/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  
 

 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 
 

Následně proběhla diskuze k jednotlivých bodům, včetně podání závěrečných informací od 

OINF a p. radního Bureše k tomuto souhrnu roku 2021. Po jejím ukončení pan předseda Motl 

naformuloval usnesení, níže uvedená, a nechal o nich členy komise hlasovat. 

 

 

 

 

 

Usnesení KINF č.7a/11/2021:  

KINF se seznámila se všemi aktualizacemi všech doporučení KINF Radě MČP1  a  OINF 

MČP1, kde si KINF, v roce 2021, vyhradila u svých usnesení, další aktualizace, informace, 

vyhodnocení nabídek, atd., s tím, že konstatuje, že tyto závěrečné přednesené informace jsou 
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dostatečné a tím pádem je KINF bere za uzavřené, vyjma neuzavřených bodů v usnesení 

č.7b/11/2021.  

 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení KINF č.7b/11/2021:  

KINF se seznámila se všemi neuzavřenými body za rok 2021, a konstatuje, že si vyhrazuje 

další aktualizace těchto neuzavřených bodů na jednáních v roce 2022. 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

8.  Různé 

Předkladatel: Martin Motl  

Pan předseda Martin Motl vyvolal debatu o tom, že z jeho pohledu je nutné, aby MČP1  

vytvořila technické řešení pro participace s občany – tzn. vytvoření webu a aplikace pro e-

participaci.  Martin Motl dále řekl, že spolupráce s občany a komunikace s nimi je pro radnici 

MČ Praha 1 velmi důležitá a měla by držet krok s aktuálními trendy v této oblasti.  Dobrá 

participace občany ve městě sdružuje, buduje důvěru a spolupráci. Ze všeho nejvíc je ale 

důležité, aby se občané chtěli do rozhodování o svém městě zapojit a měli motivaci a chuť něco 

změnit a k tomu určitě napomůže e-participace a ne tlachání na fb. Lze tím více zapojit aktivní 

občany a vytvořit silnou a angažovanou komunitu lidí v daném místě v našem městě. Trendem 

participace je dnes nejen přímé pořádání setkání, ale také online komunikace přes webové 

stránky, sociální média, aplikace a další nástroje. Je důležité znát svého cílového občana, 

souseda z okolí, tedy toho, koho má participace oslovit. Dnes je trend začínat s participací už 

od školního věku. Často právě žáci našich základních a středních škol můžou aktivně ovlivnit 

naše město, ve kterém budou dále chtít žít. Žáci základních škol ve vyšších ročnících můžou i 

přinášet informace a požadavky od svých rodičů a prarodičů 

Na základě předneseného požadavku předsedy KINF Martina Motla a navazující diskuze 

k tomuto tématu naformuloval předseda Usnesení a následně o něm nechal hlasovat. 

 

 

Usnesení KINF č.8/11/2021: Komise pro informatiku (KINF) doporučuje Radě MČ, aby 

zajistila vytvoření webu a aplikace pro e-participaci s občany MČP1, s tím, že KINF si 

vyhrazuje následně na svém jednání jeho vyhodnocení a další doporučení technického řešení 

webu i aplikace pro e-participace s občany MČP1. 

Hlasování: 
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Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

 

9. Diskuze 

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

10. Závěr 11. jednání KINF  

Pan předseda komise pro informatiku Motl poděkoval všem zúčastněným za účast na 11. 

jednání komise pro informatiku a popřál šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku. 

Příští řádné jednání komise pro informatiku je plánováno na čtvrtek 13.1.2021 od 18:00 

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

se pracovníků v pracovních týmech, podle metodiky a doporučení vlády pro služební úřady 

k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19. 

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 11/2021  

Zápis sepsán dne: 7.1.2022 

Předáno k ověření dne: 10.1. 2022 

 

Zapsal: Jan Turek 

 

 

Ověřovatel zápisu: Josef Ludvíček                                        Předseda KINF: Martin Motl 


