
 
 
 
 
 
 
 
 

Memorandum o dlouhodobé spolupráci 

při vytváření Portálu Pražana a při rozvoji služeb a obsahu 
Portálu občana 

 
Smluvní strany: 
 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
se sídlem: Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 
IČO: 00007064 
Zastoupeno: Janem Hamáčkem, 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra 
(dále jen „MV ČR“) 
 
a 
 
Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581 
Zastoupeno: MUDr. Zdeňkem Hřibem, primátorem hlavního města Prahy 
(dále jen „HMP“) 

(MV ČR a HMP jsou dále v textu společně též označovány jako „Strany“ nebo jednotlivě též 
„Strana“.) 

 
 

Preambule 

Strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Memorandum o spolupráci (dále jen 
„Memorandum“). 

1. MV ČR, resp. odbor eGovernmentu, je věcným správcem Portálu občana, který tvoří 
jeden z hlavních nástrojů eGovernmentu v ČR.  

2. HMP zahájilo v roce 2019 práce na vytvoření Portálu Pražana, který má usnadnit 
komunikaci občanů a podnikatelů primárně s Magistrátem HMP a následně 
i s městskými částmi a městskými organizacemi. Realizaci Portálu Pražana pro HMP 
zajišťuje městská společnost Operátor ICT, a. s. 
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Článek I.  

Cíl Memoranda 

Cílem Memoranda je: 

1. zajištění dlouhodobé spolupráce při vytváření Portálu Pražana a při rozvoji služeb 
a obsahu Portálu občana, 

2. efektivní využití veřejných prostředků související s bezplatným poskytnutím získaných 
znalostí a dokumentace Portálu občana pro potřeby Portálu Pražana. 

 
 

Článek II. 

Prohlášení stran 

MV ČR se zavazuje po dobu trvání Memoranda zejména: 
 

1. sdílet technické, legislativní a procesní znalosti z realizace Portálu občana,  
2. zprostředkovat pro HMP případnou součinnost při získávání technických znalostí 

ze strany externích společností, které pro MV ČR zabezpečují provoz a rozvoj Portálu 
občana,  

3. spolupracovat na činnostech, které mají za cíl zvýšit vzájemnou využitelnost Portálu 
občana a Portálu Pražana ze strany jejich uživatelů. 

 
 
HMP se zavazuje po dobu trvání Memoranda zejména: 
 

1. spolupracovat na činnostech, které mají za cíl zvýšit vzájemnou využitelnost Portálu 
občana a Portálu Pražana ze strany jejich uživatelů, 

2. sdílet technické, legislativní a procesní znalosti z realizace Portálu Pražana. 
 
 

Článek III. 

Kontaktní osoby 

1) MV ČR určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda Ing. Romana Vrbu, ředitele 
odboru eGovernmentu. 

2) HMP určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda Ing. Milana Krcha, ředitele 
odboru informatických aplikací. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 3 

 

3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou stranu v záležitostech naplňování 
Memoranda. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit Memorandum nebo jeho obsah. 

Článek IV. 

Ustanovení společná a závěrečná 

1) Memorandum se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2022. Po dohodě stran může být 
Memorandum prodlouženo písemným dodatkem k Memorandu. 

2) Platnost Memoranda končí uplynutím doby uvedené v čl. 4. 

3) Memorandum může být vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud: 

a. jedna ze stran bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností podle tohoto 
Memoranda, a to ani po písemné výzvě druhé strany směřující k nápravě, případně 
v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení. 
 

b. je rozhodnuto o zrušení Portálu občana nebo Portálu Pražana. 

4) Změny a doplnění Memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných 
písemných dodatků podepsaných oběma stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda 
o celém jeho obsahu. 

5) Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně 
či odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby 
strany uvedené v tomto Memorandu. 

6) Toto Memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou stran obdrží 
jeden. 

7) Obě strany prohlašují po přečtení tohoto Memoranda, že souhlasí s jeho obsahem, že bylo 
sepsáno na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
 

Praha, dne Praha, dne 
Za hlavní město Prahu 

 

Za Českou republiku – Ministerstvo vnitra 

MUDr. Zdeněk Hřib Jan Hamáček 

 


