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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

KOMISE RHMP PRO ICT 

ZÁPIS  

z jednání Komise RHMP pro ICT  

č. 12/2016 ze dne 19. 1. 2016 

Účastníci: 

Přítomni Ondřej Profant (pověřen řízením zasedání), Kateřina Černá, Libor Hadrava,  
Adriana Krnáčová, Jakub Michálek, Radomír Nepil, Martin Vaic, Pavel Mánek,  
Vladimír Andrš (zast. tajemník) 

Omluveni Ondřej Felix, Josef Šlerka, Daniel Vlček, Tomáš Jílek 

Hosté Richard Mařík (MHMP INF), Kristýna Bučková (MHMP PRM), David Lísal 
(MHMP INF)  

 

Program: 

1) Prague Market - informace o stavu a studie proveditelnosti P. Mánek 

2) Operátor Opencard - přejmenování na Operátor ICT, převzetí 
Ginisu 

M. Vaic 

3) Odbor informatiky – informace o aktuálním dění R. Mařík 

4) IS Granty - informace R. Mařík, P. Mánek 

5) Různé   

Projednáno:  

Úvod  

O. Profant byl navržen jako předsedající tohoto zasedání komise a tento návrh byl členy komise 
schválen. Dále byl schválen návrh programu.  

Usnesení: 
a) Komise schvaluje O. Profanta jako předsedajícího tohoto zasedání komise. 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

b) Komise schvaluje navržený program.  
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

1) PragueMarket - informace o stavu a studie proveditelnosti 

P. Mánek představil materiál Studie proveditelnosti Jednotného trhu městských služeb (Prague 
Market) - PGMKT. Jedná se o verzi se zapracovanými připomínkami O. Felixe, O. Profanta a P. Mánka. 
Nejprve informoval o finančním odhadu realizace a zajištění provozu PGMKT včetně odhadu 
nepřímých nákladů a o harmonogramu jeho realizace. Ocenil dobře zpracovanou legislativní pasáž a 
formou produktových listů zpracovaný přehled místních poplatků a dalších služeb, identifikovaných 
jako vhodné produkty pro PGMKT. Doporučil členům komise seznámit se podrobně se studií a předat 
připomínky ke studii odboru INF. Dále hovořil o možnostech realizace veřejných zakázek souvisejících 
s přípravou PGMKT. Členové komise konstatovali, že by se o problematice PGMKT měly informovat 
městské části (především tajemníci) včetně dalšího postupu realizace. Vyjádření MČ by mělo být 
podkladem pro stanovení produktů (služeb), které se budou realizovat v první fázi PGMKT. Členové 
komise se shodli na realizaci maximálně tří služeb v první fázi a to dopravních služeb, poplatku za 
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držení psa a poplatku za svoz odpadu. Dále členové komise požadují, aby se odbor INF vyjádřil do 
čtrnácti dnů, zda bude realizovat PGMKT vlastními silami nebo předá realizaci Operátoru ICT. 

Usnesení:  

Komise bere na vědomí Studii proveditelnosti Jednotného trhu městských služeb (Prague Market) 
a žádá odbor INF o vyjádření k dalšímu postupu realizace PGMKT. 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

2) Operátor Opencard - přejmenování na Operátor ICT, převzetí Ginisu 

M. Vaic informoval komisi o tom, že společnost Operátor OPENCARD, a.s. byla v prosinci 2015 
přejmenována na Operátor ICT, a.s. (OICT). Dále informoval o záměru zajišťovat služby konsolidované 
podpory JES prostřednictvím  OICT. Záměr má za cíl umožnit smluvní zajištění zachovávající věcný 
obsah a rozsah stávajících smluvních vztahů na podporu JES prostřednictvím dlouhodobého (8-10 let) 
a stabilního smluvního vztahu mezi hl. m. Prahou a městskou společností OICT, zadaného mimo 
zadávací řízení na základě tzv. in-house výjimky. Příslušný tisk by měl být projednán v RHMP dne 26.1. 
a po jeho schválení budou informováni dopisem MČ (tajemníci). V následující diskusi zazněl 
požadavek na seznámení MČ s touto problematikou formou porady. Členové komise požadovali, aby 
odbor INF stanovil koncepci, které činnosti INF z této oblasti převést na OICT. R. Mařík informoval o 
tom, že členům RHMP byly představeny tři varianty řešení podpory JES.  

Usnesení: 

Komise bere na vědomí informaci o společnosti Operátor ICT, a.s. a záměru zajišťovat služby 
konsolidované podpory JES prostřednictvím  OICT. 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 
3) Odbor informatiky – informace o aktuálním dění 

R. Mařík informoval o aktuálním dění v odboru informatiky MHMP. P. Mánek skončil k 31.12.2015 ve 
funkci ředitele INF, pověřen řízením odboru byl R. Mařík. Do odboru byl na poloviční úvazek přijat D. 
Lísal jako krizový manažer, bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele odboru, připravuje se přehled 
identifikovaných rizik v odboru INF, probíhá spolupráce se společností Deloitte v oblasti předání 
ekonomické agendy z INF na Operátora ICT. RHMP schválila veřejné zakázky na podporu portálu 
HMP, podporu zálohovacího SW a dohodu o narovnání s Marbes Consulting. Připravují se další 
zakázky (spisová služba, personální systém, ISKŘ apod.). 

Usnesení: 

Komise bere na vědomí informaci o aktuálním dění v odboru informatiky MHMP. 

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

 

4) IS Granty - informace 

R. Mařík informoval o stavu IS Granty. Jsou připraveny dva znalecké posudky, které budou předány 
advokátní kanceláři. Ta připraví návrh na narovnání s dodavatelem. Zároveň bude zajištěna podpora 
provozu stávajícího systému do vysoutěžení nového. P. Mánek informoval o pilotním projektu IS 
Granty. Systém funguje na České školní inspekci a je využitelný pro MHMP. V rámci pilotního projektu 
na vybraném grantovém pracovišti bude vyhodnocena použitelnost systému pro konkrétní grantová 
pracoviště a bude rozhodnuto o dalším postupu. 

Usnesení: 

Komise bere na vědomí informaci o stavu IS Granty. 

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

V bodě Různé nebyla navržena k projednání žádná agenda.   
 
Zasedání se uskutečnilo od 16:00 do 17:25 hod. 
 

Termín příštího jednání komise bude upřesněn. Členové budou vyrozuměni.  

 
 

Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsal Vladimír Andrš 21. 1. 2016  

Schválil Ondřej Profant  
(pověřen řízením zasedání) 

22. 1. 2016  

 


