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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

KOMISE RHMP PRO ICT  

ZÁPIS  

z  jednání Komise RHMP pro ICT  

č.  01 ze dne 9.  4.  2019  

Účastníci: 

Přítomni Ondřej Kallasch (předseda), Petra Burdová, Petr Říha, Michal Šorel, Ladislav 
Tobiáš, David Vorlíček, Jan Žáček, Markéta Horská (tajemnice) 

Omluveni Jan Rambousek, Radomír Nepil, Zdeněk Zajíček 

Neomluveni  

Hosté Ivo Vašíček, Richard Mařík, David Lísal 

 
 

Program: 

1) Úvod O.Kallasch 

2) Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. 
Prahy a městských částí na období do roku 2025 D.Vorlíček 

3) Roadmapa rozvoje informačních systémů MHMP k městským částem D.Vorlíček 

4) CITRIX – podporová a rozvojová smlouva L.Tobiáš 

5) Centrální systém elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIDAS a 
jeho integrace do systému spisových služeb D.Vorlíček 

6) MEPNET L.Tobiáš 

7) Zajištění kontinuity správy DC a správy koncových stanic uživatelů L.Tobiáš 

8) Licence Microsoft L.Tobiáš 

9) Portál Praha.eu D.Vorlíček 

10) Různé členové komise 

Projednáno:  

1) Úvod 

Jednání zahájil předseda komise O. Kallasch, představení jednotlivých členů komise. Hlasováním o 
programu jednání komise, návrhu zapisovatele a návrhu schvalovatele zápisu. Schválení hostů. 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

2)  Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských 
částí na období do roku 2025 

D.Vorlíček uvedl projednávaný bod, seznámil členy komise s dokumentem Celoměstské koncepce. 

Projekty CPV může navrhnout kterýkoli subjekt zapojený do společné realizace rozvoje informatiky 

nebo architekt HMP dle Celoměstské koncepce. Projekty CPV jsou hrazeny z rozpočtu HMP. Míra 

spoluúčasti MČ může být diskutována v konkrétních případech. Projekty CPV schvaluje Řídící rada na 

návrh Řídícího výboru. 
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Diskuze: 

O.Šorel – dotaz ohledně používaných SW na straně MČ. D.Vorlíček –  zájmy MČ nejsou vždy jednotné. 

Požadavek na centralizaci řešení. 

Komise ICT bere na vědomí předložený dokument „Celoměstská koncepce rozvoje IS“. 
 
3) Roadmapa rozvoje informačních systémů MHMP k městským částem 

D.Vorlíček – prezentace jednotlivých kroků roadmapy.                   

Diskuze: 
R.Mařík - Návrh na doplnění popisu „pracovní verze. Otevřený koncepční dokument. 
 
Usnesení:  
Komise rady pro ICT souhlasí s uveřejněním pracovní verze roadmapy rozvoje informačních systémů 
MHMP k městským částem výboru ZHMP.   
 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 
4) CITRIX – podporová a rozvojová smlouva 

L.Tobiáš uvedl projednávaný bod včetně geneze, přednesl záměr realizace zakázky. V dubnu 2019 

proběhlo spuštění běžného provozu technologie virtualizace na pilotní městské části Zbraslav. 

Technologie Citrixu má kompletně zajištěnou podporu a servis 5x10. Z datového centra na Chodovci 

poskytujeme veškeré programové vybavení pro MMČ Zbraslav (Agendový systém PROXIO, Spisovou 

službu, Ekonomický systém) 

Licence MS Office jsou poskytovány jako součást Citrixu. Soutěž pro městské části vypisuje MHMP 

přes minitendry MVČR.  

V tuto chvíli je technologie Citrixu primárně určená pro malé městské části a MHMP. Do budoucna se 

plánuje nabídnout i velkým městským částem. Díky mnoha rozdílným systému na velkých městských 

částech MHMP předpokládá spíše využití pro radní městských částí a například vedoucí odborů.  

Budoucí rozvoj - během srpna by měla doběhnout soutěž na rollout na další malé městské části. 

Dokonce roku by chtěla informatika realizovat minimálně přechod jedné až dvou malých městských 

částí. 

Diskuze na tématem zapojení jednotlivých MČ (požadavky a potřeby). 

 

5) Centrální systém elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIDAS a jeho integrace 
do systému spisových služeb 

D.Vorlíček informoval komisi ohledně dekompozice stávající zakázky, rozdělení na jednotlivé funkční 
celky, role OICT a MHMP. Prioritní řešení. Příprava tisku do rady, možné projednání v mimořádném 
termínu jednání komise RHMP pro ICT 23.4.2019. 
 
Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro 
elektronické transakce na vnitřním evropském trhu, poskytování služby pro úředníky z jednotného 
centrálního místa, kvalifikovaný el. podpis a el. pečeť.  
 

6) MEPNET 
L.Tobiáš uvedl projednávaný bod a přednesl záměr realizace zakázky odboru informatické 
infrastruktury MHMP na „Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. 
m. Prahy na rok 2020-2024“. Stávající řešení je do března 2020. Klíčový pro výkon státní správy, 
zajištění služby CMS2. Připojení k partnerským sítím např. CESNET. Opce 20% pro možnost 
dodatečného přidání detašovaného pracoviště. Probíhalo šetření na MČ – pro jaké lokality chtějí 
zajistit konektivitu.  
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Diskuze: 
Jak Praha nakupuje konektivitu – platí měsíční paušál, vysoutěžené jako balík. MEPNET není Prahou 
vlastněná síť. Příprava zadávací dokumentace – zvážit možnosti fexibilní změny rychlosti připojení. 
 
P.Burdová prezentace Pasportizace MEPNET. Registr optické infrastruktury, sběr dat ohledně 
dostupnosti optiky (DPP, PRE a Kolektory Praha, TSK). Zpracovány mapy optických tras, kdo je 
vlastníkem. Připravena služba v SD OICT pro MČ a MO pro proces žádosti o navýšení stávající 
rychlosti. 
 
O.Kallasch – potřeba vysoutěžit základ pro MČ a v průběhu času jej bude možné změnit (navýšit, 
snížit rychlost). 
 

7) Zajištění kontinuity správy DC a správy koncových stanic uživatelů 
L.Tobiáš uvedl projednávaný bod, aktuální stav navýšení stávající smlouvy (prolongace 10%) zajištění 
elementární správy DC. Postupné přebírání katalogových listů operátorem ICT. Nutnost zajistit soulad 
s právními předpisy. Operátor ICT by měl poskytovat služby k termínu 1.1.2020. 
 
Diskuze:  
Aktuálně probíhají migrace aplikací z DC – zajištění kontinuity migračního plánu.  
 

8) Licence Microsoft 
L.Tobiáš informoval komisi ohledně ekonomické analýzy – srovnání on-premis a služby M365.  Z 
důvodu vybudování nového AD forestu pro MČ a MO jsou zakázky na MS licence rozděleny na dvě 
části. Větší počet licencí (2500) bude umístěn do AD MHMP a soutěžen před smlouvu s MV. Menší 
počet licencí (500) bude umístěn do AD pro MČ a MO a je v tuto chvíli soutěžen prostřednictvím mini 
tenderu MV. 
 

9) Portál Praha.eu 
D.Vorlíček informoval ohledně aktuálního stavu, portál nelze odmigrovat do virtuálního prostředí. 
Vysoutěženo několik dílčích zakázek ve vztahu k portálu. Úvodní workshop k problematice pod 
záštitou pana primátora. Termín do konce dubna (O.Kallasch).  

 Business zadání (OKM) 

 Tvorba a správa obsahu (OKM) 

 Technologická a aplikační vrstva (INI + IAP) 

 Správa HW (OICT) 
 
Žádost p.Žáčka o nominaci zástupce z MČ na workshop. 
 
Diskuze: 
Městské části by mohly být součástí portálu – řešení v rámci CMK. Minimálně na úrovni el. Formulářů 
pro občany. 
Projekt Pražan – nadstavba portálu (koexistence s MČ). Možnost využít předchozí projekt 
PragueMarket.  
p.Žáček sekce opendata na portálu, plánuje se sjednocení opendat publikovaných MČ? Zatím není 
metodik. 
D.Vorlíček – existence datové platformy na straně OICT, OICT v roli sdružovaní opendat. 
D.Lísal – sjednotit nejen data ale i ochranu osobních údajů (veřejná x neveřejná část dat). 
P.Burdová – OICT má memorandum ohledně předávání dat s jednotlivými MČ. Možnost metodické 
podpory, rozhodnutí je součástí spolupráce MHMP, OICT a MČ.  
O.Kallasch – pravomoc má CMK  
 

10) Různé 
 P.Burdová představila záměr OICT uzavřít smlouvu o poskytování služeb vývoje, rozvoje a provozu 
aplikací.  Lítačka, provoz projektové kanceláře Smart Prague a realizace dílčích Smart City projektů 
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(Golemio, Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče aj.), vývoj a provoz MOS a vývoj a nebo 
provoz samostatných aplikací Moje Praha, Praha sportovní a Praha volnočasová, Turistická mobilní 
aplikace aj. Aktuálně je také plánováno převzetí provozu a rozvoje aplikace Změňte.to a Na kole 
Prahou. Některé aplikace byly nasazeny pouze jako pilotní.  
Změňte.to - přidávání dalších oblastí (zapojení všech MČ). Téma CMK 
 
Diskuze: 
P.Říha – návrh na vznik aplikací pod opensource licencí. 
R.Mařík – požadavek na rozšíření navigace ve Škodově paláci 
D.Lísal – informoval o aktuálním stavu aplikace Změňte.to, návrh – frontend dát na OICT, dokončení 
adminu řešit samostatně (případně ve spolupráci s OICT). 
 
R.Mařík – informoval komisi o aktuálním stavu ve věci: 

 předávání správy koncových zařízení na OICT,  
 aplikace Granty – základní služby jsou kryty pouze objednávkou, je nutné vysoutěžit legální 

zakázku na IS Granty. Nabídka na odkup zdrojových kódů. 
 Rada schválila nového dodavatele pro komunikační služby – Vodafone. 

 
Zasedání se uskutečnilo od 17:00 do 19:40 hod. 
 
Termín příštího řádného jednání byl stanoven na 14. 5. 2019 v 17.00 hodin, respektive každé druhé 
úterý měsíci. 

Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsala Markéta Horská 9.4.2019  

Schválil Ondřej Kallasch 15.4.2019  

 
 


