
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
VÝBOR PRO LEGISLATIVU, VEŘEJNOU SPRÁVU, 
PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ A INFORMATIKU 

Zápis z jednání 
č. 12/2016 
ze dne: 24. 02. 2016 

 
  

Přítomní členové výboru: Mgr. Petra Kolínská, Ing. Mgr. Irena Ropková, Ing. Jarmila Bendová, JUDr. 
Vladislava Veselá, Adam Zábranský, Bc. Libor Hadrava 

Omluvení členové výboru:  Ing. Eva Vorlíčková 

Nepřítomní členové výboru: Mgr. Lukáš Manhart, Ing. Alexandra Udženija 

Hosté: dle prezenční listiny (připojena k originálu zápisu) 

 

Program: 

1. Zahájení, schválení zápisu z 11. jednání výboru, schválení programu, určení ověřovatele 

2. Projednání předlohy pro ZHMP (tisk-4178) ke strategickému rámci informatiky hl. m. Prahy a ke 
zpracování podrobné strategie ICT hl. m. Prahy v návaznosti na městskou společnost Operátor ICT a.s.  

3. Projednání dalšího postupu při přípravě Protikorupční strategie hl. m. Prah na období 2015-2018 

4. Uzavřené jednání výboru- k volbě přísedících Městského soudu v Praze- projednání konkrétních 
kandidátů na přísedící Městského soudu v Praze 

5. Různé, závěr 
 
 
Bod 1.)  Zahájení, schválení programu a určení ověřovatele 
 

Předsedkyně výboru Mgr. Petra Kolínská přivítala přítomné a zahájila jednání výboru. 

Schválení programu jako celku. 

Hlasování o programu: pro 6 - proti 0 - zdržel se 0  

Program byl přijat 

Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Vladislava Veselá (pro 5 - proti 0 - zdržel se 0). 

Hlasování o zápisu: pro 6 - proti 0 - zdržel se 0 

Zápis byl schválen. 
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Bod 2.) projednání předlohy pro ZHMP (tisk-4178) ke strategickému rámci informatiky hl. m. 
Prahy a ke zpracování podrobné strategie ICT hl. m. Prahy v návaznosti na městskou společnost 
Operátor ICT a.s. 

Tajemník výboru R. Mařík představil výboru společnost Operátor ICT a.s. (OICT) a šíři jejích úkolů 
v návaznosti na hl. m. Praha. Došlo k přejmenování Operátora Opencard a. s. na Operátora ICT a.s., který 
má pro hlavní město zajišťovat vybrané činnosti z oblasti informatikz. Aby OICT mohl takové činnosti 
vykonávat, je potřeba dát jim strategický rámec. Projekt, který nyní OICT řeší, je ekonomický systém, tzv. 
malý Ginis pro MČ a organizace, který je připravován na základě usnesení Rady č. 167 z 27. 1. 2016. 
OICT nechal zpracovat strategický rámec společností Grant Thornton.  

Martin Vaic, předseda dozorčí rady Operátor ICT a.s.: Tisk Z-4178 přichází na Zastupitelstvo na základě 
usnesení č. 13/2 ze dne 28. 1. 2016, kdy Zastupitelstvo uložilo Radě  předložit záměr dalšího nakládání se 
společností Operátor ICT a.s.  

OICT bude městská servisní společnost pro informatiku a bude poskytovat služby Praze na základě in-
house výjimky podle zákona o veřejných zakázkách. Zákon umožňuje realizovat smluvní vztah mezi hl. 
m. Prahou a OICT, jako dceřinou společností. Podmínkou je 100% vlastnění akcií hl. m. Prahou a další 
podmínkou je, že většinu svých aktivit (80%) musí Operátor realizovat pro zadavatele. Důležité je vymezit 
pravidla, strategii pro vztah mezi hl. m. Prahou a Operátorem. 

Diskuse: 

O. Profant: Je zde problém, nejedná se o strategii, ale pouze o zdůvodnění in-house výjimky. Věcně je to 
správně, Praha tím získává určitou suverenitu. Jedná se jen o schéma převodu do režimu in-house. Od 
takové městské organizace nelze očekávat, aby generovala zisk, ale aby se chovala veřejnoprávně a proto 
by měla být už v té strategii zanesena pravidla transparentnosti, např. dozorčí rada by měla předkládat 
zprávu o činnosti. Doporučuje tisk podpořit s těmito výhradami. 

M. Vaic: Jde pouze o rámec, tyto detaily ani neměl obsahovat. Až podrobná strategie by měla vymezovat 
tyto parametry, včetně případných změn stanov. Tisk říká, že kontrolní termín je v květnu a v desátém 
měsíci roku 2016 by se měla Zastupitelstvu předložit finální verze strategie. 

R. Mařík: Paní primátorka chce zjednodušit návrh usnesení, ukládá Radě zajistit zpracování podrobné ICT 
strategie, obsahující katalog služeb, gesční oblasti odboru informatiky, návrh věcného a časového postupu 
přípravy a předání vybraných agend. Nedochází k velké změně, jen ke zjednodušení tohoto usnesení a 
k přenosu na uložení úkolu Radě. 

P. Kolínská: V ukládací části můžeme doplnit, že strategii Zastupitelstvo HMP bude schvalovat a že 
součástí ICT strategie budou pravidla transparentního fungování a veřejné kontroly operátora. 

V. Veselá: požádala o oddělené hlasování o doplňujícím návrhu. 

Návrh usnesení:  

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP navrhuje 
rozšíření ukládací části usnesení v bodě III. ve znění 

Ukládá Radě HMP zajistit zpracování podrobné ICT strategie hl. m Prahy obsahující zejména 
katalog služeb ICT, gesční oblasti odboru Informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, návrh věcného a 
časového postupu přípravy a předávání vybraných agend z odboru informatiky Magistrátu hl. m. 
Prahy na městskou společnost Operátor ICT a.s. včetně definovaného rámce obchodních vztahů 
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mezi hl. m Prahou a společností Operátor ICT a.s. a pravidel transparentního fungování a veřejné 
kontroly, a předložit tuto strategii Zastupitelstvu HMP ke schválení. 

Hlasování: Pro   6   proti  0 zdržel se  0  

Návrh byl přijat. 

Hlasování o usnesení jako celku: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP doporučuje 
ZHMP schválit usnesení ke strategickému rámci informatiky hl. m. Prahy a ke zpracování 
podrobné strategie ICT hl. m Prahy v návaznosti na městskou společnost Operátor ICT a.s.  

Hlasování: Pro   6   proti  0 zdržel se    0  

 

 

Bod 3.) Projednání dalšího postupu při přípravě Protikorupční strategie hl. m. Prah na období 
2015-2018 

Předsedkyně výboru seznámila členy s přípravou protikorupční strategie hl. m. Prahy. Protože práce na 
strategii byly po nějakou dobu pozastaveny, bylo by dobré nechat Radu schválit připravené Teze 
protikorupční strategie a rozpracovat je do konečné strategie. Výbor vyzval Radu začátkem minulého roku 
ke zpracování Protikorupční strategie, Rada vzala na vědomí výzvu a uložila ředitelce MHMP zpracovat 
návrh strategie. Výbor zřídil pracovní skupinu k protikorupční strategii a spolupracoval s ředitelkou 
magistrátu na formulaci tezí. Ty  byly poslány předsedům klubů ZHMP k připomínkám. Připomínky 
přišly od Pirátů a od Ireny Ropkové, byly zapracovány, strategii řešil výbor v listopadu, byla poptávka po 
ještě jednom kole připomínek, které se však nesešly.  

Diskuse: 

V. Veselá: Jaký je termín na vypracování strategie? 

R. Mařík: Protože termíny z usnesení Rady č. 990 už proběhly, dá se vrátit revokací nebo zrušením 
předchozího usnesení a stanovením nového termínu. 

Doporučeným termínem pro předložení dopracované strategie je 30.6.2016. 

Návrh usnesení: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP souhlasí se 
zněním Tezí protikorupční strategie na období 2015-2018 

Hlasování: Pro 6 proti  0  zdržel  0 

Návrh usnesení: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP doporučuje 
Radě HMP projednání Tezí protikorupční strategie na období 2015-2018 

Hlasování: Pro 6 proti  0  zdržel  0 
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Návrh usnesení: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP požaduje 
bezodkladné dopracování Protikorupční strategie v souladu s usnesením RHMP č. 990 z 5. 
5. 2015 

Hlasování: Pro 6 proti  0  zdržel  0 

Návrh byl přijat 

 

Bod 4.) Uzavřené jednání výboru - k volbě přísedících Městského soudu v Praze - projednání 
konkrétních kandidátů na přísedící Městského soudu v Praze  

P. Štefaňák (ZIO) seznámil členy výboru s návrhem na projednání kandidátů na přísedící Městského 
soudu v Praze, v rámci materiálu je šest nových zájemců a osm opětovně volených přísedících. Všichni 
kandidáti splňují zákonem stanovené podmínky. U opětovně volených kandidátů vyjádřil doporučení na 
zvolení Městský soud v Praze.  

 
Diskuse: 
 
V. Veselá:  JUDr. L. T. je občanským zaměstnancem PČR. Návrh na vyřazení p. L. T. a hlasování o tomto 
kandidátovi odděleně. 
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP doporučuje 
ZHMP zvolit JUDr. L. T. přísedícím Městského soudu v Praze. 
 
Hlasování: Pro 3    proti  0      zdržel  3 

Návrh nebyl přijat 
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP doporučuje 
ZHMP volbu přísedících Městského soudu dle předloženého návrhu, vyjma JUDr. L. T. 
 
Hlasování: Pro 6    proti  0      zdržel  0 

Návrh byl přijat 
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Bod 5.) Různé 
 
Diskuse: 

a.) Problematika zveřejňování faktur: 

A. Zábranský: Byly schváleny teze, ve kterých je mimo jiné i zveřejňování faktur, vzhledem k tomu, že 
zveřejňování faktur je technicky jednoduchá záležitost, žádá výbor, aby doporučil Radě zajištění procesu 
zveřejňování faktur ve formě otevřených dat. 

P. Kolínská: Praha 6 má zkušenosti se zveřejňováním faktur, je potřeba jen mazat osobní údaje. Návrh 
zveřejnit faktury za poslední dva roky. 

O. Profant: Magistrát má sice víc faktur, ale osobních údajů by u nich mělo být podstatně méně, než u 
městských částí. 

A. Zábranský: MHMP má za posledních deset let 210 000 faktur, návrh Pirátů se týká jen faktur 
Magistrátu, nikoli příspěvkových organizací. 

I. Ropková: Zveřejňování už výbor řešil u zveřejňování smluv a je zbytečné zasazovat se zvlášť o 
zveřejňování faktur 

R Mařík: Práce na zveřejňování smluv byly zastaveny, protože byl přijat zákon o zveřejňování smluv a 
MHMP nyní čeká na to, v jakém formátu budou smlouvy podle nového zákona zveřejňovány. 

L. Hadrava: Jaký bude formát faktur, aby nedošlo k jejich zneužívání? 

O. Profant: Šlo by jen o seznam faktur, nikoli o elektronický obraz. 

Návrh usnesení: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP vyzývá Radu 
HMP aby se zasadila o zveřejňování seznamu faktur MHMP ve formátu otevřených dat na serveru 
opendata.praha.eu 

Hlasování: Pro    2    proti  0      zdržel  4 

Návrh nebyl přijat 
 

 

A. Zábranský: Dotaz na pravidla pro obsazování dozorčích rad a představenstev, vzhledem k tomu, že 
vypršel termín, který Radě uložilo ZHMP 

P. Kolínská: Termín byl nesplněn, na návrhu se pracuje, nejpozději do měsíce ho dostanou všechny kluby 
k připomínkování. 

L. Hadrava: Proběhlo jednání s ředitelkou MHMP a materiál je skoro hotov. 
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Příští zasedání výboru se uskuteční dne 30. 3. 2016 v 17,00 hod v prostředním salonku, v prostorách 
primátorky hl. m. Prahy- 2 patro- Nová radnice Zasedání výboru se uskutečnilo od 17.00 hod do 18.30 
hod. 

Zápis zpracoval: Matěj Chytil, asistent předsedkyně výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladislava Veselá 
ověřovatelka zápisu 

Petra Kolínská 
předsedkyně výboru 


