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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
KOMISE RHMP PRO ICT 

ZÁPIS 
z jednání Komise RHMP pro ICT  

č. 11/2015 ze dne 8.12. 2015  

Účastníci: 

Přítomni Ondřej Profant (pověřen řízením zasedání), Kateřina Černá, Libor Hadrava, 
Tomáš Jílek, Adriana Krnáčová, Jakub Michálek, Radomír Nepil, Martin Vaic, 
Pavel Mánek, Jaroslav Šolc (tajemník) 

Omluveni Ondřej Felix, Josef Šlerka, Daniel Vlček 
Hosté Dle prezenční listiny:  

K bodu 1: Zdena Javornická (MHMP), Jarmila Melkesová (MHMP), Richard 
Mařík (MHMP), Tomáš Sommer (ext.), Kristýna Bučková (MHMP PRM) 
K bodu 2: Vendula Kožíšková (MP), Luděk Chaloupka (MP)  
K bodu 3: Nora Lebrová (MHMP INF)  

 

Program*: 

1) Ekonomický IS MHMP 
2) IT/IS Městské policie – stav a vize MP 
3) GIS a ESRI, koncepce a provozní potřeby P. Mánek, N.Lebrová 
4) Různé  členové komise 
*Pozn.: Pořadí uvedeno ve schválené verzi. Oproti původnímu návrhu byly prohozeny body 2 a 3. 

Projednáno:  

Úvod  

Komise byla seznámena s tím, že předseda komise O. Felix se ze zdravotních důvodů omluvil a pověřil 
O. Profanta řízením zasedání. Na návrh členů komise byl O. Profant v této roli potvrzen hlasováním. 
Dále byl schválen návrh programu s dílčí změnou pořadí.  

Usnesení: 
a) Komise schvaluje O. Profanta jako předsedajícího tohoto zasedání komise. 
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 
b) Komise schvaluje navržený program a souhlasí se změnou pořadí, tj. zařazením bodu 3 

(Městská policie) za bod 1.  
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

Přítomní hosté byli vyzváni k opuštění zasedací místnosti s tím, že budou přizváni k jednotlivým 
bodům.  

Dále byly v rámci úvodní části diskutovány organizační a personální otázky INF MHMP.  

 

1) Ekonomický IS  

Nejprve proběhla diskuse k aktuální situaci a možným opatřením, na jejímž základě byla formulována 
usnesení.  
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Dále byli přizváni hosté reprezentující uživatelské útvary MHMP. Předmětem další diskuse byl 
zejména předložený materiál Požadavky na ekonomický IS, zpracovaný UCT MHMP na žádost INF. 
Materiál obsahuje specifikaci funkčních a nefunkčních požadavků na ekonomický IS. Byly ujasněny 
funkční role a vazby mezi HMP a MČ (HMP účetní jednotkou z pohledu státu, HMP zajišťuje 
sumarizaci dat z MČ/MO a jejich metodické řízení, HMP zasílá data do centrálního systému státu). 
Bylo konstatováno, že materiál v částech funkční specifikace a legislativy vyhovuje, výhrady byly 
k pasážím obsahujícím návrh technického řešení. Požadavky bude nutné validovat, případně doplnit 
procesní analýzu a podklady pro návrh architektonického řešení, aby materiál mohl sloužit pro 
potřeby tvorby ZD.  

Byla rovněž zdůrazněna časová tíseň pro řešení problematiky ekonomického IS pro příspěvkové 
organizace (tzv. malý Ginis), na druhé straně pak potřeba řešit ekonomický systém jako komplet. Byla 
konstatována možnost tzv. in-house řešení (OOC) pro zajištění správy a podpory systému. Přítomní 
hosté potvrdili, že jako uživatelské útvary preferují fungující a podporovaný systém, způsob 
organizačně-technického zajištění je pak z jejich pohledu věcí jiného útvaru (k řešení INF). 

Usnesení:  
c) Komise doporučuje MHMP ustavit řídící výbor/pracovní skupinu pro ekonomický IS, v níž 

budou 2 zástupci komise (M. Vaic, O. Profant), jeden zástupce ekonomických útvarů MHMP 
a jeden zástupce INF MHMP, a to za účelem řízení prací na zajištění ekonomického IS. Termín 
do 11.12.2015. 

d) Komise doporučuje pověřit RED MHMP k vypsání výběrového řízení na konsorciálního poradce 
s kompetencí pro oblasti ekonomika, IT a právo pro dopracování ZD na pořízení 
ekonomického IS. Termín do 11.12.2015.  

Hlasování:  a) 8-0-1 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 
 b) 8-0-1 ((pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

2) IT/IS Městské policie – stav a vize 

Projednání koncepce IT Městské policie vzešlo z úkolu RHMP (usnesení 2386 ze dne 6.10.2015). 
Přítomní zástupci MP byli vyzváni k představení připraveného materiálu. Bylo tak učiněno formou 
prezentace. V následné diskusi bylo konstatováno, že materiál je vyhovující a kvalitně zpracovaný 
i prezentovaný. Pozornost byla věnována technickým a ekonomickým vazbám na INF MHMP (řešení 
využívaná ze strany MP), dále pak problematice možných sdílených služeb celoměstského charakteru 
(MepNet, Datové centrum a příslušné SLA, IdM, Exchange aj.).  

Usnesení: 
Komise bere na vědomí koncepci IT/MP a doporučuje zvážit a vytipovat oblasti k řešení formou 
sdílených služeb. 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

3) GIS a ESRI, koncepce a provozní potřeby 

Z časových důvodů byla komisí projednávána pouze část zaměřená na řešení naléhavé provozní 
potřeby (PZ SW ArcGIS – maintenance a nákup licencí). Byly ujasněny otázky (ne)udržitelnosti 
funkceschopnosti stávajícího stavu, využití technologie ESRI v rámci HMP i ČR, limity možností jeho 
dodávky a podpory aj. Komise zdůraznila potřebu znaleckých posudků příp. dalších dokumentů 
v případě řešení formou JŘBU. Existující materiály budou komisi zaslány.  

Usnesení: 
Komise doporučuje zajištění maintenance a nákupu licencí ArcGIS podle předloženého PZ jako 
řešení naléhavé provozní potřeby s tím, že odkládací podmínkou je předložení znaleckého posudku 
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dokládajícího oprávněnost předpokládané ceny i postupu (JŘBÚ). Dále požaduje, aby INF MHMP 
předložil do konce 1. čtvrtletí 2016 návrh vhodného řešení GIS i po roce 2016.  
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

4) Různé 
M. Vaic informoval o přípravě kroků rozšiřujících oblast působnosti Operátora OC a připomenul 
požadavek na materiál INF k problematice in-house řešení. J. Michálek vznesl požadavek na zařazení 
problematiky OC na příští jednání komise. Materiál byl připraven již pro minulé zasedání komise, 
avšak nebyl projednán.  
 
Zasedání se uskutečnilo od 15:05 do 16:55 hod. 
 

Termín příštího jednání komise bude upřesněn. Členové budou vyrozuměni.  
 
 

Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsal Jaroslav Šolc 10. 12. 2015  

Schválil Ondřej Profant  
(pověřen řízením zasedání) 

10. 12. 2015  
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