
 

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

Zápis z jednání 
č. 04/2015 
ze dne: 1. 4. 2015 

 
 

 

Přítomní členové výboru: Mgr. Petra Kolínská, Ing. Mgr. Irena Ropková, Ing. Jarmila 
Bendová, Bc. Libor Hadrava, Ing. Alexandra Udženija, Mgr. Lukáš Manhart, Ing. Eva 
Vorlíčková, Adam Zábranský, tajemník výboru  JUDr. Richard Mařík 

 

Omluvení členové výboru: Ing. Eva Vorlíčková, JUDr. Vladislava Veselá 

 

Program: 

1. Zahájení, schválení zápisu z 3. jednání výboru, schválení programu, určení 
ověřovatele 

2. Informace k volbě přísedících Městského soudu v Praze - přizván Mgr. Jan Kadlec, 
místopředseda Městského soudu v Praze pro věci trestní  
3. Představení činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT  
 
4. Zařazení mimořádného bodu- Informace o fungování portálu praha.eu 

5. Organizační změny MHMP a představení nového ředitele odboru informatiky MHMP 
(nové organizační schéma přiloženo) - ředitelka MHMP JUDr. Martina Děvěrová, MPA  
 
6. Informace ředitelky odboru živnostenského a občanskoprávního o činnosti odboru 
(písemný podklad) – ředitelka odboru ZIO MHMP JUDr. Eva Novaková  
 
7. Návrh záměru novelizace obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, 
("loterijní vyhláška")  (připojen materiál projednaný v Radě HMP) – JUDr. Soňa Thuriová, 
pověřená řízením odboru DPC MHMP  
 
8. Plán legislativních úkolů hlavního města Prahy pro rok 2015, schválený Radou hlavního 
města Prahy (připojen materiál projednaný v Radě HMP) - ředitelka MHMP JUDr. Martina 
Děvěrová, MPA a Mgr. Michal Jordán, LEG MHMP  
 
9. Uzavřené jednání výboru – projednání konkrétních kandidátů na přísedící Městského 
soudu v Praze  
 
10. Různé, závěr 



ad 1/ Zahájení, schválení programu a určení ověřovatele 
 

Čtvrté jednání výboru zahájila předsedkyně Petra Kolínská. Jako ověřovatel zápisu byl 
určen pan Libor Hadrava.  

 

ad 2/ Informace k volbě přísedících Městského soudu v Praze - přizván Mgr. Jan 
Kadlec, místopředseda Městského soudu v Praze pro věci trestní  
  

Mgr. Jan Kadlec informoval výbor o podrobnostech k volbě přísedících Městského 
soudu v Praze. 

JUDr. Eva Novaková z živnostenského a občanskoprávního odboru upřesnila informace 
o volbě a informovala přítomné o procesu znovuzvolení stávajících kandidátů, kterých je 
třináct, i o způsobu volby nových šestnácti kandidátů. 

Na dotaz L. Manharta ohledně přítomnosti zaměstnanců PČR mezi kandidáty odpovídal 
Mgr. Jan Kadlec, policisté mezi navrhovanými nejsou.  

Tento bod byl po seznámení s problematikou volby přísedících uzavřen bez usnesení. 

 

ad 3/ Představení činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT 

O činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT informoval členy výboru předseda komise 
Ondřej Felix. Komise má v dnešní době 13 členů, zabývá se okruhy problémů v oblasti 
IT, které projednává s odborem informatiky Magistrátu. Úkolem komise je zpracování 
návrhů na zlepšení funkčnosti informatiky Prahy. Komise bude projednávat záměry 
odboru informatiky i v podobě věcných záměrů. 

Po představení činnosti komise předsedkyně výboru otevřela rozpravu. 

A. Udženija vznesla dotaz ke způsobu vyhodnocování materiálů zpracovaných komisí, 
poukázala na nedostatek informací o činnosti komise, chybí zápisy on-line z jednání 
komise, souhrnné informace pro členy výboru ZHMP, byl vznesen dotaz na nefunkčnost 
portálu Praha.eu a výběrové řízení na správce pražského webu. 

Předsedkyně výboru upozornila na to, že informace o pražském webu je zařazena na 
dnešní jednání výboru jako samostatný bod.  

Tajemnice komise Kristýna Bučková vysvětlila situaci kolem zápisů z komise, 
předsedkyně výboru požádala tajemnici komise o zasílání zápisu do svého sekretariátu, 
která ho bude rozesílat členům výboru.  
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A. Udženija vznesla dotaz na problematiku aplikací a provozní systémy v souvislosti 
s jejich kompatibilitou se systémy městských částí. Byl vznesen dotaz k problematice 
využívání otevřených SW řešení. 

O. Felix odpověděl na dotaz, realistické je schválit postup sjednocování aplikací v jedné 
pilotní oblasti (př. elektronická pošta) a pokračovat v dalších klíčových oblastech. Do 
budoucna je možné daleko větší propojení sytémů městských částí a hlavního města 
Prahy. V problematice opendat jedná komise s tajemníky MČ, celkový záměr opendat 
dává smysl, jde o nástroj transparentnosti veřejné správy. 

 

Ad.4/ zařazení mimořádného bodu- informace o nefunkčním portálu praha.eu 

O problémech fungování systému ve dnech 31. 3. a 1.4 informoval nový ředitel odboru 
informatiky Ing. Pavel Mánek.  

Nešlo o kompletní odstavení portálu, ale omezení možností portálu zařazovat a 
zveřejňovat postupně doplňovaná data a informace. Došlo k přetížení jádra systému                    
a tuto zřetězenou závadu nebylo možné řešit interně, byla přivolaná externí firma. 
Situace by se měla stabilizovat a portál i telefonní seznam by měly začít plně fungovat 
během jednoho max. dvou dnů.  

P. Mánek informoval o vyhodnocení výběrového řízení na podporu provozu 
internetového portálu, materiál jde na schválení do Rady, do té doby se o tuto aplikaci 
stará stávající firma, která má překlenovací smlouvu. 

Informaci doplnil bývalý pověřený ředitel odboru, pan  D. Vorlíček. 

JUDr. Krobová –Hášová vznesla dotaz ohledně ceny za stávající služby. D. Vorlíček: 
jednalo se zhruba o částku 1.800 000,-, v ceně je zahrnuta celá redakční správa systému, 
nejde jen o obsluhu infrastruktury. 

Předsedkyně výboru navrhla uzavřít tento bod bez usnesení.  
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ad 5/ Organizační změny MHMP a představení nového ředitele odboru informatiky 
MHMP (nové organizační schéma přiloženo) - ředitelka MHMP JUDr. Martina 
Děvěrová, MPA  
 

Ředitelka MHMP, JUDr. M. Děvěrová představila nové organizační schéma MHMP. 
Informovala o změnách v o oblasti sekcí i odborů. Nová organizační struktura vychází 
z potřeb lepší orientace občanů. M. Děvěrová informovala členy výboru o vypsání 
nových výběrových řízení na zhruba deset volných míst. 

Předsedkyně výboru otevřela rozpravu.  

L. Manhart poděkoval za to, že došlo k zařazení tohoto tématu a vznesl dotaz na smysl 
změn u odborů. Kde byla opětovně sloučena problematika státní správy a samosprávy. 

M. Děvěrová: smyslem je, že se v mnoha případech původní rozdělení nefungovalo, 
správní řízení bylo zbytečně rozděleno mezi dva odbory. V praxi se objevovala řada 
potíží. 

L. Manhart upozornil na to, že tato změna způsobí ovlivnění výkonu státní správy 
samosprávou.  

M. Děvěrová konstatovala, že se nedomnívá, že nově nastavený model státní správy by 
přinesl problémy, které naznačil ve své vystoupení L. Manhart. 

A. Udženija, odchod v 17.45 

L. Manhart položil otázku ohledně fungování odboru veřejných zakázek 

M. Děvěrová: k vyčlenění odboru došlo, protože veřejné zakázky jsou natolik specifické, 
že vyžadují tým specialistů. 

Předsedkyně výboru navrhla usnesení ve znění: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku bere nové 
organizační schéma MHMP na vědomí.  

Návrh byl přijat v poměru 5 pro-1 proti-zdržení  

Usnesení výboru č. 1. 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku  

bere na vědomí nové organizační schéma MHMP.  
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Předsedkyně výboru navrhla přesunutí bodu 8., tedy vlastní volby přísedících Městského 
soudu místo bodu 6. Proběhlo hlasování o této změně: 

Pro 6- proti 0- zdržení 0 

 

6./ přesunutý bod č. 9 Uzavřené jednání výboru – projednání konkrétních kandidátů 
na přísedící Městského soudu v Praze 

Vlastnímu hlasování o přísedících s vyloučením veřejnosti předcházela informace                      
ředitelky odboru E. Novakové. Pokud výbor schválí kandidáty, bude tento bod zařazen 
do návrhu programu dalšího jednání Zastupitelstva. Všichni kandidáti byli schváleni 
doporučeni městským soudem. 

Vlastní hlasování bylo rozděleno do dvou skupin, první hlasování se týkalo převoleb 
stávajících kandidátů. 

Proběhlo hlasování v poměru pro 6- proti 0- zdržení 0 

Usnesení výboru č. 2 

Výbor navrhuje k volbě přísedících Městského soudu zvolit a schválit Zastupitelstvu 
tyto stávající kandidáty.  

- Mgr. Marcela Balíková 
- Květuše Bartušková 
- Zdeněk Caprata 
- Věra Dušková 
- JUDr. Alena Hiblerová 
- Ladislav Chmela 
- Mgr Ingrid Kusová 
- Jiří Mitošinka 
- Ing. PhDr. Jaroslav Novák, CSc. 
- Mgr. Vladislav Pokorný 
- Ing. Zdeňka Tomšů 
- Doc. MUDr. Jan Veverka, CSc. 
- Bc. Martina Vlková, DiS 
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Pro druhou skupinu kandidátů proběhlo hlasování v poměru pro 6; proti 0; zdržení 0 

Usnesení výboru č. 3 

Výbor navrhuje k volbě přísedících Městského soudu zvolit a schválit Zastupitelstvu 
tyto nově navržené kandidáty.  

- Ing. Miroslav Bačík 
- JUDr. Zora Hedbábná 
- Miroslava Lehká 
- JUDr. Marcela Lukešová  
- Michal Nejedlý 
- Jiří Pánek 
- JUDr. Ivana Papežová 
- Bc. Jan Pellant, DiS. 
- Ing. Tomáš Rezek 
- RNDr. Ivana Rokosová 
- Bc. Alena Růžičková 
- Ilona Skálová 
- Mgr. Daniel Šimáně 
- Mgr. Jan Toman 
- Bc. Monika Váchalová 
- Jan Váňa, BBA 

 

ad 7/ Informace ředitelky odboru živnostenského a občanskoprávního o činnosti 
odboru (písemný podklad) – ředitelka odboru ZIO MHMP JUDr. Eva Novaková  
 

E. Novaková podrobně informovala členy výboru o činnosti a úkolech odboru 
živnostenského a občanskoprávního MHMP.  

Předsedkyně výboru poděkovala za informace a navrhla ukončit bod bez usnesení.  

 

8./ Návrh záměru novelizace obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, 
("loterijní vyhláška") 

Ředitelka odboru daní, poplatků a cen MHMP JUDr. Soňa Thuriová, představila výboru 
návrh novely loterijní vyhlášky, která vychází z požadavků konkrétních městských částí. 
Připomínkové řízení s městskými částmi končí 24. 4., novela pak bude předložena 
Zastupitelstvu ke schválení. Předsedkyně výboru zdůraznila, že záměr novelizace 
vychází z podnětu městských částí, po přijetí nulové tolerance některými MČ je 
potřebná novelizace.  

Předsedkyně výboru poté otevřela rozpravu. 
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L. Manhart poukázal na nejasné důvody toho, proč je potřebná novelizace stávající 
vyhlášky a vyslovil nesouhlas s touto formou regulace. Upozornil na skutečnost, že při 
novelizaci je značně problematické využívání Pravidel pro regulaci z roku 2013. 

Pokud jde o Pravidla, vycházeli zpracovatelé záměru novelizace vyhlášky ze souhlasu  
MV ČR k výběru míst s tím, že vznikla potřeba tato místa nějakým způsobem regulovat. 
Předchozí právní úprava regulovala jen výherní hrací přístroje a nevztahovala se na 
videoterminály. 

Přesedkyně  výboru zdůraznila, že se jedná o technický tisk a vychází vstříc těm MČ, 
kde proběhla referenda nebo si zastupitelstva požádala o nulovou toleranci.  

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku hl. 
m. Prahy schvaluje návrh záměru novelizace obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. 
hl. m. Prahy, ("loterijní vyhláška") 

pro 4; proti 1; zdržení 0 - neschváleno 

 

9./ Plán legislativních úkolů hlavního města Prahy pro rok 2015, schválený Radou 
hlavního města Prahy 

 

M. Děvěrová informovala o plánu legislativních úkolů hl. m Prahy. Návrhy městských 
částí na úpravy vydání nových předpisů, podněty do 31.3, které se budou analyzovat, do 
Rady půjde doplnění plánů 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku hl. 
m. Prahy bere na vědomí plán legislativních úkolů hl. m Prahy pro rok 2015. 

pro 4; proti 0; zdržení 1 - neschváleno 

 

10. / různé 

Představení nového ředitele odboru informatiky, Ing. Pavel Mánek.  

P. Kolínská děkuje všem přítomným za účast 
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Příští zasedání výboru se uskuteční dne 6.5 v 16.30 hod v prostředním salonku, 
v prostorách primátorky hl. m. Prahy- 2 patro- Nová radnice. 

 

Zasedání výboru se uskutečnilo od 17.00 hod do 19.00 hod. 

 

Zápis zpracoval:  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Richard Mařík, v.r. 
tajemník výboru 
 

Bc. Libor Hadrava, v.r. 
ověřovatelka zápisu 

Mgr. Petra Kolínská, v.r. 
předsedkyně výboru  
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