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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

KOMISE RHMP PRO ICT 

ZÁPIS  

z jednání Komise RHMP pro ICT  

č. 17/2016 ze dne 3. 5. 2016 

Účastníci: 

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

Omluveni Ondřej Felix, Martin Vaic, Daniel Vlček 

Hosté Richard Mařík (MHMP INF), František Volech (MHMP INF) 
 

Program: 

1) Úvod R. Nepil 

2) Memorandum o spolupráci s TSK, Kolektory, DPP a PRE při 
provozování datových sítí MHMP  

R. Mařík 

3) Základní informace o stavu řešené problematiky na  odboru 
informatiky 

R. Mařík 

4) Datová centra MHMP F. Volech 

5) Různé  členové komise 

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) Memorandum o spolupráci s TSK, Kolektory, DPP a PRE při provozování datových sítí MHMP 

R. Mařík informoval komisi o textu memoranda. Dále informoval o tom, že zaslal na všechny čtyři 
subjekty dopis s podrobnou specifikací toho, co je od nich požadováno. Memorandum bude 
předloženo RHMP k projednání, přičemž by se měly usnesením RHMP jednotlivé organizace požádat o 
součinnost. Memorandum by měli podepsat vrcholní představitelé jednotlivých organizací. V diskusi J. 
Michálek upozornil na to, že je v předloženém textu návrhu memoranda nesprávně označena TSK jako 
a.s., přičemž by měla být pouze uvedena jako Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Taktéž by měl 
být Operátor ICT, a.s. uveden jako smluvní strana memoranda. 
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Usnesení:  

Komise souhlasí s předloženým zněním „Memoranda o spolupráci s Technickou správou komunikací 
hl. m. Prahy, Kolektory Praha, a.s., Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. a Pražskou energetikou, 
a.s. při provozování datových sítí MHMP“ s úpravou doporučenou J. Michálkem. 

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

 

3) Základní informace o stavu řešené problematiky na  odboru informatiky 

R. Mařík seznámil komisi s účelem dokumentu, informovat o stavu aktuálně řešené problematiky 
v jednotlivých odděleních odboru informatiky. Členové komise následně diskutovali k některým 
v dokumentu uvedeným tématům. Šlo o problematiku portálového systému HMP, kde v současné 
době probíhá jeho předávání novému provozovateli, nicméně cílem je vysoutěžit nové portálové 
řešení, založené na moderních technologiích. Dále zazněl požadavek na širší informaci o problematice 
systému PROXIO/Agendio a dotaz na přípravu koncepce rozvoje IDM, kde se připravuje rozšíření IDM i 
na MČ. U aplikace Granty probíhá JŘBÚ na zajištění podpory (do 14 dní bude předloženo radě) a 
připravuje se otevřená zakázka. Hledá se řešení v oblasti podpory systému  Ginis a přípravy zadávací 
dokumentace pro vysoutěžení nového systému – např. prostřednictvím Operátora ICT, to však 
předpokládá spolupráci ze strany firmy Gordic. Na závěr byla diskutována problematika ISKŘ, zejména 
problematika podpory aplikace nově vysoutěženou firmou. Taktéž byla zmíněna problematika 
možného Portálu krizového řízení.  

Usnesení:  

Komise bere na vědomí informaci o stavu řešené problematiky na  odboru informatiky. 

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

 

4) Datová centra MHMP 

F. Volech stručně představil podkladový materiál včetně historie datových center MHMP (DC MHMP). 
Komise poté diskutovala o problematice DC MHMP. Byl vznesen požadavek na přípravu koncepce 
rozvoje DC MHMP. Byla diskutována možnost využít prostor Kongresového centra pro umístění DC 
s tím, že je nutné tuto možnost prověřit a ekonomicky analyzovat. Také byla diskutována problematika 
DC Chodovec s tím, že bude připravena informace pro komisi o stavu příprav DC Chodovec včetně 
harmonogramu, plánu osazení výpočetní technikou, využitelnosti pro MČ (záložní DC pro MČ), 
ekonomiky provozu apod. V této souvislosti komise diskutovala o úloze Operátora ICT v oblasti 
provozování ICT infrastruktury, včetně formy smluvního vztahu mezi HMP a Operátorem ICT. 
Problematice Operátora ICT by se měla věnovat komise na příštím zasedání. Také byl zmíněn 
nevyhovující stav DC ve Škodově paláci. 
 
Usnesení:  

a) Komise žádá odbor informatiky o informaci o plánovaném využití DC Chodovec (viz diskuse 
k bodu).  
Termín: 1 měsíc 

b) Komise žádá odbor informatiky o předložení návrhu operativního řešení migrace DC Škodův 
palác do DC Vegacom. 

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

 
5) Různé 

V bodě Různé zazněl dotaz J. Michálka na stav řešení problematiky integrační platformy – bude 
připraven katalog integrovatelných aplikací.  
Dále se O. Profant zeptal na stav zavádění service desku na MHMP. D. Lísal odpověděl, že je třeba 
nejdříve specifikovat a formalizovat IT procesy, vytvořit jednotné kontaktní místo service desku včetně 
omezení kontaktních míst u dodavatelů aplikací apod. K tomuto tématu proběhla krátká diskuse.  
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Zasedání se uskutečnilo od 15:00 do 16:35 hod. 
 

Termín příštího jednání byl stanoven na 17. 5. 2016 v 13.30 hodin.  

 
 

Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsal Vladimír Andrš 5. 5. 2016  

Schválil Radomír Nepil  
(zastupující předseda) 

9. 5. 2016  

 


