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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

KOMISE RHMP PRO ICT 

ZÁPIS  

z jednání Komise RHMP pro ICT  

č. 16/2016 ze dne 12. 4. 2016 

Účastníci: 

Přítomni Radomír Nepil (zastupující předseda), Libor Hadrava, Filip Ježek, Tomáš Jílek, 
Adriana Krnáčová, David Lísal, David Mašín, Ondřej Profant, Daniel Vlček, 
Vladimír Andrš (tajemník) 

Omluveni Ondřej Felix, Martin Vaic, Kateřina Černá, Jakub Michálek 

Hosté Richard Mařík (MHMP INF), Viktor Čahoj (MČ Praha 5) 
 

Program: 

1) Úvod R. Nepil 

2) Žádost MČ Praha 5 o postoupení licencí Proxio/Agendio 
V. Čahoj 

3) Informace o problematice integrační platformy  R. Mařík 

4) Návrh memoranda o spolupráci s TSK, KP, DPP a PRE v oblasti 
Mepnet 

D. Lísal 

5) Informace o stavu projektu IDM D. Lísal 

6) Informace o veřejné zakázce na výběr mobilního operátora R. Mařík 

7) Tisk R-21459: K návrhu na uzavření dohody o narovnání se 
společností Your System s.r.o. 

R. Mařík 

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

 

2) Žádost MČ Praha 5 o postoupení licencí Proxio/Agendio 

V. Čahoj, radní MČ Praha 5, vznesl požadavek na postoupení licencí Proxio/Agendio z MHMP na MČ 
Praha 5. Sdělil, že již v minulosti proběhlo jednání mezi MČ a odborem informatiky MHMP a byl 
připraven návrh smlouvy o postoupení licencí (dle obdobné smlouvy mezi MHMP a MČ Praha 6). Tato 
smlouva však nebyla doposud realizována. Dále vysvětlil, k čemu MČ licence využije. Požádal komisi o 
doporučení uzavřít tuto smlouvu. R. Mařík sdělil komisi, že v současnosti probíhají jednání s Marbesem 
o implementaci licencí na MČ.  Na MČ Praha 6 probíhá pilotní projekt implementace, který bude 
ukončen do 3 – 4 týdnů, přičemž základní implementaci hradí MHMP (licence jsou již zakoupeny). S tím 
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se počítá i na dalších MČ, které o to projevily nebo projeví zájem (např. Praha 13, Praha 5 apod.). 
Nicméně MČ Praha 5 dostane dočasné licence do jednoho týdne, trvalé pak po vyhodnocení pilotního 
projektu (formou smlouvy). Členové komise pak diskutovali o problematice agendových systémů a 
jejich dokumentace ve spojitosti s využíváním Proxio/Agendio. 

Usnesení:  

Komise doporučuje vyhovět žádosti MČ Praha 5 o postoupení licencí Proxio/Agendio. 

Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

3) Informace o problematice integrační platformy 

R. Mařík požádal komisi o koncepční vyjádření k otázce integrační platformy (IP), zejména k usnesením 
o IP, které v minulosti schválila RHMP. Členové komise diskutovali o problematice IP a navrhovali 
připravovat k integraci postupně jednotlivé aplikace. D. Mašín navrhl, aby nejdříve odbor informatiky 
nadefinoval standardy rozhraní aplikací, vytvořil katalog aplikací s určením jejich integrovatelnosti a 
vytvořil plán postupu integrace. Členové komise dále diskutovali o řešení problematiky ekonomického 
systému a jeho podpory, dále také o tom, kdo bude problematiku integrace řešit - jestli INF nebo 
Operátor ICT. 

Usnesení:  

Komise doporučuje odboru informatiky, aby vytvořil katalog aplikací s posouzením, zda je aplikace 
vhodná k integraci. 

Termín: do 6 týdnů 

Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

4) Návrh memoranda o spolupráci s TSK, KP, DPP a PRE v oblasti Mepnet 

D. Lísal požádal komisi o prodloužení termínu pro přípravu memoranda do příští komise (viz usnesení 
komise č. 15/4). Informaci o optických trasách zatím předalo pouze TSK, ostatní subjekty budou 
osloveny INF, popřípadě i paní primátorkou. Na základě získaných informací bude připraven návrh 
memoranda a předložen komisi. 
 
Usnesení:  

Komise prodlužuje termín předložení návrhu memoranda do příštího jednání. 
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 
5) Informace o stavu projektu IDM 

D. Lísal v souladu s předloženým materiálem informoval komisi o stavu přípravy podlimitní veřejné 
zakázky (VZ) na zavedení systému pro správu, řízení a monitoring identit. Zadávací dokumentace je již 
z větší části připravena, čeká se na vyjádření MVČR. VZ by měla být předložena do RHMP do konce 
června 2016. Členové komise navrhli zapojit do pilotního nasazení IDM i jednu městskou část (např. 
Prahu 7) a uhradit jí implementační náklady. 

Usnesení:  

Komise doporučuje odboru informatiky zapojit do projektu IDM i jednu MČ.  

Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

6) Informace o veřejné zakázce na výběr mobilního operátora 

R. Mařík informoval o vyhodnocení veřejné zakázky „Poskytování mobilních služeb elektronických 
komunikací“ (usnesení RHMP č. 825 ze dne 12. 4. 2016). MHMP se podařilo vysoutěžit mobilní služby 
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významně levnější než jsou v současné době a není nutné migrovat SIM karty. Tyto mobilní služby 
mohou využívat i městské organizace a městské části (budou informovány).  

Usnesení:  

Komise bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Poskytování mobilních služeb elektronických 
komunikací“.  

Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

7) Tisk R-21459: K návrhu na uzavření dohody o narovnání se společností Your System s.r.o. 

R. Mařík informoval komisi o tom, že materiál k návrhu na uzavření dohody o narovnání bude 
doplněn a představen na příštím jednání komise. 

Usnesení:  

Komise bere na vědomí informaci R. Maříka.  

Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

8) Různé 

V bodě Různé nebyla navržena k projednání žádná agenda.   
 
Zasedání se uskutečnilo od 15:30 do 16:35 hod. 
 

Termín příštího jednání byl stanoven na 26. 4. 2016 v 13.30 hodin.  

 
 

Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsal Vladimír Andrš 13. 4. 2016  

Schválil Radomír Nepil  
(zastupující předseda) 

18. 4. 2016  

 


