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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

KOMISE RHMP PRO ICT 

ZÁPIS  

z jednání Komise RHMP pro ICT  

č. 14/2016 ze dne 8. 3. 2016 

Účastníci: 

Přítomni Radomír Nepil (zastupující předseda), Adriana Krnáčová, Jakub Michálek,  
Ondřej Profant, Tomáš Jílek, David Lísal, David Mašín, Libor Hadrava,  
Vladimír Andrš (tajemník) 

Omluveni Ondřej Felix, Josef Šlerka, Kateřina Černá, Daniel Vlček, Martin Vaic 

Hosté Richard Mařík (MHMP INF), Filip Ježek 
 

Program: 

1) Úvod R. Nepil 

2) Diskuze nad stanovami společnosti Operátor ICT a.s. R. Nepil 

3) Studie proveditelnosti Jednotného trhu městských služeb 
(Prague Market)  - projednání materiálu od společnosti Grant 
Thornton 

D. Mašín 

4) Tisk R-19317: návrh dohody o narovnání se společností Corpus 
Solutions a.s.  

R. Mařík 

5) Tisk R-21051: k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého 
rozsahu na Dodávky 14" notebooků 

D. Lísal 

6) Pozastavení usnesení 13/1 ze dne 23. 2. 2016 R. Mařík 

7) Nabídka MV ČR o přistoupení ke  smlouvě o centralizovaném 
zadávání na licence a podpory k produktům Cisco Systems 

D. Lísal 

8) Různé   

Projednáno:  

1) Úvod 

Jednání zahájil zastupující předseda komise R. Nepil. Členové komise schválili zapisovatele, ověřovatele 
zápisu a program jednání. 

 Usnesení:  

a) Komise schvaluje tajemníka komise V. Andrše jako zapisovatele. 
b) Komise schvaluje jako ověřovatele zápisu R. Nepila. 
c) Komise schvaluje navržený program. 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

2) Diskuze nad stanovami společnosti Operátor ICT a.s. 

R. Nepil informoval komisi o předložených materiálech, zejména o Stanovách akciové společnosti 
Operátor ICT, a.s. Členové komise diskutovali o znění stanov. Upozornili na to, že RHMP by měla udělit 
společnosti pokyn, aby vycházela se schválených Tezí digitální strategie HMP. Následně bylo 
diskutováno o tom, že tento pokyn by měl být udělen formou doporučení Rady.  
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Usnesení:  

a) Komise žádá pověřeného ředitele odboru informatiky R. Maříka o zpracování novely stanov 
společnosti Operátor ICT, a.s. ve smyslu doporučení AK Havel, Holásek & Partners, s.r.o. 

b) Komise doporučuje RHMP dát společnosti Operátor ICT, a.s. doporučení, aby při přípravě svých 
strategických dokumentů a při své činnosti vycházela z Tezí digitální strategie HMP schválené 
usnesením RHMP č. 2215 ze dne 15. 9. 2015.  

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

3) Studie proveditelnosti Jednotného trhu městských služeb (Prague Market)  - projednání 
materiálu od společnosti Grant Thornton 

D. Mašín představil studii proveditelnosti a informoval komisi o dalších jednáních souvisejících 
s přípravou nové verze studie. Jde o jednání s ministerstvem vnitra o dopadech směrnice eIDAS na 
problematiku řešenou při přípravě projektu Prague Market (PM) zejména v oblasti identit uživatelů 
(kmene uživatelů). S tím souvisí i příprava smluvního vztahu mezi HMP a Operátorem ICT. Členové 
komise v diskusi řešili formu smluvního vztahu, např. formou mandátní smlouvy. Dále upozornili na to, 
že po ukončení pilotního provozu PM je nutné zajistit přechod do ostrého provozu bez zvýšených 
nákladů. Dále bylo řečeno, že bude muset být připraven návrh smlouvy mezi MČ a MHMP, přičemž 
náklady na pilotní projekt by měl uhradit magistrát. 

Usnesení:  

Komise doporučuje, aby odbor informatiky vytvořil vhodnou smluvní formu pro přípravu pilotního 
projektu Prague Market.  

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

4) Tisk R-19317: návrh dohody o narovnání se společností Corpus Solutions a.s. 

R. Mařík informoval komisi o Tisku R-19317 a o jednáních se společností Corpus Solutions a.s. Členové 
komise diskutovali o navrženém řešení a o nutnosti snížit cenu mimosoudního vyrovnání. Dále 
diskutovali o dalších smluvních vztazích s Corpus Solutions a formě dohody o narovnání.  

Usnesení:  

Komise doporučuje RHMP tisk projednat a stanovit horní limit mimosoudního vyrovnání s ohledem 
na další smluvní vztahy s dodavatelem.  
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

5) Tisk R-21051: k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávky 14" notebooků 

O tisku do Rady informoval komisi D. Lísal. Členové komise následně diskutovali o požadované 
specifikaci (parametrech) notebooků a seznamu oslovených dodavatelů. Požádali o informaci o výběru 
seznamu oslovených dodavatelů. Bylo navrženo soutěžit obdobné zakázky prostřednictvím 
elektronického tržiště. 

Usnesení:  

Komise doporučuje RHMP schválit uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.  
Hlasování: 6-0-1 (pro-proti-zdržel se). Neschváleno. 

 

6) Pozastavení usnesení č. 13/1 ze dne 23. 2. 2016 

R. Mařík požádal komisi o zrušení nebo odložení usnesení č. 13/1 o realizaci JŘBU na podporu IS Granty 
společností Operátor ICT včetně uzavření příslušné příkazní smlouvy. V diskusi bylo konstatováno, že 
realizace usnesení bude pozastavena do příštího jednání komise.  

Usnesení:  
Komise pozastavuje usnesení č. 13/1 ze dne 23. 2. 2016 do příštího jednání komise.  
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 
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7) Nabídka MV ČR o přistoupení ke  smlouvě o centralizovaném zadávání na licence a podpory 
k produktům Cisco Systems 

O nabídce MV ČR informoval komisi D. Lísal. Jde o možnost nákupu produktů Cisco Systems (licence, 
podpora apod.) pomocí otevřeného centralizovaného zadávacího řízení cestou rámcové smlouvy 
uzavřené mezi MV ČR a HMP. Podepsání smlouvy HMP k ničemu nezavazuje, pouze poskytuje možnost 
finanční úspory při nákupu.  

 
Komise bere na vědomí informaci o nabídce MV ČR. 
 

8) Různé 

V bodě Různé nebyla navržena k projednání žádná agenda.   
 
 
Zasedání se uskutečnilo od 14:00 do 15:35 hod. 
 

Termín příštího jednání byl stanoven na 22. 3. 2016 ve 14.00 hodin.  

 
 

Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsal Vladimír Andrš 8. 3. 2016  

Schválil Radomír Nepil  
(zastupující předseda) 

14. 3. 2016  

 


