
1 
 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
KOMISE RHMP PRO ICT 

ZÁPIS 
z jednání Komise RHMP pro ICT  

č. 9/2015 ze dne 15. 9. 2015 

Účastníci: 

Přítomni Ondřej Felix (předseda), Adriana Krnáčová, Ondřej Profant, Libor Hadrava, 
Martin Vaic, Pavel Mánek, Jaroslav Šolc (tajemník) 

Omluveni Kateřina Černá, Tomáš Jílek, Jakub Michálek, Radomír Nepil, Josef Šlerka, 
Daniel Vlček  

Hosté Bohumil Pechr (INF), Daniel Rokos (INF)  
 

Program: 

1) Schválení programu jednání  O. Felix 
2) Informace o projednání MepNet v ZHMP* P. Mánek 
3) Projednání předložené Solution mapy kritických aplikací P. Mánek 
4) Různé  členové komise 
Pozn.: *Bod 2 zařazen na začátku jednání – viz dále.  
 
Projednáno:  

1) Schválení programu jednání: Úvodem bylo dohodnuto zahájit jednání i v neusnášeníschopném 
počtu členů (pozn.: A. Krnáčová se připojila v průběhu jednání). Na žádost P. Mánka byl do 
programu zařazen bod s informací o projednání MepNet v ZMČ. Přítomní členové souhlasili. 

2) Informace o projednání MepNet v ZHMP 
P. Mánek podal informaci o průběhu schvalování záměru na realizaci veřejné zakázky „Zajištění 
elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy" v ZHMP dne 
10.9.2015, jejímž cílem je zajistit provoz sítě MepNet pro další období. Na návrh zastupitele O. 
Profanta bylo doplněn do usnesení ZHMP odkaz na projektový záměr (PZ) MepNet, zastupitel T. 
Jílek opakovaně poukazoval na neukončené projednávání projektového záměru Komisí pro ICT, 
přestože na posledním jednání Komise konstatoval, že byly do PZ všechny připomínky 
z předchozího mimořádného zasedání zapracovány, a sám navrhnul přes usnášeníschopnost 
Komise hlasování o PZ per-rollam. V následné diskusi členů Komise byl zdůrazněn neveřejný 
charakter PZ, a nutnost předkládat tisky do Rady a ZHMP v termínech, aby byla zajištěna 
kontinuita provozu informačních systémů. 

Usnesení:  
Pro jednání Komise bude PZ připraven v plném znění, které bude interním pracovním podkladem 
pro INF a RHMP. Po projednání finální verze PZ připraví INF v odůvodněných případech na 
vyžádání Komise verzi PZ určenou k publikování. 

 
Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se).  

3) Projednání předložené Solution mapy kritických aplikací 
P. Mánek představil vypracovanou Solution mapu (SM) s přehledem aplikací, zejména kritických. 
Faktografická část SM mapuje dostupné údaje o aplikacích a jejich komponentách, přehledová část 
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SM hodnotí stav aplikací z hlediska technologického, funkčních požadavků a právních aspektů 
s výhledem na 4letý životní cyklus, a u problematických možnosti jejich řešení. Za kritické a významné 
s ohledem na řešení dalšího postupu jsou klasifikovány IS: ekonomika (JES, Gordic WIN), ISKŘ, Granty 
a Proxio. Další diskuse se soustředila na ekonomický systém. Bylo zmíněno, že další JŘBÚ je nereálné, 
alternativou je možnost zajistit přechodně podporu in-house formou (organizací zřízenou městem) na 
dobu do vypsání otevřené soutěže na nový systém. Další diskutovanou možnosti bylo (při vlastnictví 
všech licencí) zajištění základní podpory (1. a 2. úroveň) vlastními kapacitami se zavedením centrální 
kontroly a řízení čerpání podporových služeb, sjednocení rozvojové smlouvy pro celé město a 
vysoutěžení 3. úrovně podpory dodavatele otevřenou zakázkou. Bylo konstatováno, že pro tuto 
variantu by bylo nutné vytvořit nezbytné organizační a personální předpoklady (revokace usnesení 
RHMP, zřízení in-house podpory 24x7, vytvoření znalostní báze, …). Bylo doporučenou obdobným 
způsobem postupovat i u ostatních kritických systémů s vendor lock-in. Současně bylo doporučeno 
předložit do RHMP tisk, který by omezil možnost VZ směřujících na další vendor lock-in. 
 

Usnesení:  
1) Komise převzala Solution mapu jako vyhovující podklad pro další práci, ukládá svým členům 

prostudovat jej a připravit na příští jednání návrhy opatření týkající se kritických aplikací (JES, 
Gordic WIN, ISKŘ, Granty, Proxio, …) pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti provozu agend. 

2) Komise se zabývala prioritně kritickými systémy v oblasti ekonomiky (JES, Gordic WIN) s těmito 
závěry: 
a) INF MHMP předloží na příští jednání stanovisko k dostatečnosti licenčních ujednání pro 

potřeby celého města 
b) INF MHMP vstoupí v jednání s firmou Gordic s cílem projednat model řešení podpory a rozvoje 

produktu centrálně pro celé město a podá informaci Komisi 
c) INF MHMP předloží návrh na zabezpečení podpory 1. a 2. úrovně vlastními kapacitami a to 

včetně požadavků na další organizační a personální opatření 
d) Po zajištění výše uvedeného zahájí kroky k realizaci otevřené soutěže na nový ekonomický 

systém 
3) Komise doporučuje, aby podobným způsobem bylo přistupováno k řešení podpory i u dalších 

kritických systémů 
4) Komise doporučuje, aby v případě pořizování dalších aplikací byly připravovány materiály do Rady 

HMP s podmínkou, že  
a) podporu provozu produktu jsou schopny zajistit více než tři subjekty na trhu 
b) rozvoj produktu jsou schopny zajistit více než tři subjekty na trhu 
 

Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se).  
 

P. Mánek otevřel otázku pokračování pilotního projektu Proxio Agendio v Praze 6 příp. dalších MČ. 
Komise v minulosti podmínila pokračování zpracováním Solution mapy. MHMP vlastní licence a MČ 
vznášejí požadavky na implementaci a očekávají od MHMP další kroky. INF vyjednalo s dodavatelem 
aktualizaci sazeb za jednotlivé činnosti a typologii projektů, kterou je možné využít pro snížení 
nákladů na implementaci.  

Usnesení:  

Komise doporučuje INF vytvořit pracovní skupinu s účastí členů Komise a realizovat práce na pilotním 
projektu implementace Proxio Agendio v MČ Praha 6. Poté seznámit Komisi s výsledky pilotního 
projektu s cílem využít je pro zrychlení a zlevnění implementací na jiných MČ, které projeví zájem.  
 
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se).  
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4) Různé:  
P. Mánek podal informaci o přípravě odborných pracovních skupin v roli řídících výborů (ekonomický 
systém, ISKŘ a SVM-UCT). S nejvyšší prioritou hledá INF řešení IS Granty, kde již jsou k dispozici 
stanoviska právníků a probíhá jednání s dodavatelem s cílem udržet provoz a vyhnout se JŘBU, které 
požaduje dodavatel. Také u tohoto IS je nutné co nejdříve zajistit centrální správu požadavků 
uživatelů a významně snížit náklady na úpravy systému, prověřit možnost oddělení a migraci části 
systému, která generuje největší změnové požadavky, na flexibilnější platformu (zejména formuláře a 
reporty), a připravit zadávací dokumentaci na otevřenou veřejnou zakázku. 
 
Bez usnesení. 
 
Zasedání se uskutečnilo od 13:30 hod. do 15:00 hod. 
 

Příští jednání komise se uskuteční zhruba za měsíc, termín bude upřesněn.  
 
 

Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsal Jaroslav Šolc 18. 9. 2015  

Schválil Ondřej Felix (předseda)   
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