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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

KOMISE RHMP PRO ICT 

ZÁPIS  

z jednání Komise RHMP pro ICT  

č. 18/2016 ze dne 7. 6. 2016 

Účastníci: 

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

Omluveni Ondřej Felix, Martin Vaic, Daniel Vlček, Kateřina Černá, Filip Ježek, David 
Mašín, Jakub Michálek 

Hosté František Volech (MHMP INF) 
 

Program: 

1) Úvod R. Nepil 

2) Návrh operativního řešení migrace DC Škodův palác do DC 
Vegacom 

F. Volech 

3) Záměr veřejné zakázky na SW podporu vybraných činností 
odborů ODA, DSC, DPC a SZC MHMP 

D. Lísal 

4) Záměr veřejné zakázky Zajištění podpory a rozvoje SW 
„Průkazné přidělování registračních značek“ 

D. Lísal 

5) Záměr veřejné zakázky Rozšířená podpora PROXIO/Agendio 
pro HMP 

D. Lísal 

6) Informace o veřejné zakázce IS Granty  D. Lísal 

7) Různé  členové komise 

Projednáno:  

1) Úvod 

Jednání zahájil zastupující předseda komise R. Nepil.  
 

2) Návrh operativního řešení migrace DC Škodův palác do DC Vegacom 

F. Volech seznámil přítomné členy komise s návrhem operativního řešení migrace DC Škodův palác do 
DC Vegacom, přičemž se bude přesouvat část systému elektronické pošty Exchange (včetně migrace 
na MS  Exchange 2016) a GINIS – JES pro malé MČ (aplikační vrstva Ginisu a terminálová farma Citrix). 
Termín dokončení migrace je 11/2016. V DC Škodův palác zůstanou doménové řadiče, síťové prvky a 
další servery sloužící pro obsluhu provozu koncových zařízení uživatelů ve Škodově paláci. Po 
dokončení migrace se část stávající infrastruktury použije k jiným účelům, část bude vyřazena. Členové 
komise diskutovali o provedení migrace, např. o tom, zda bude nutné v DC Vegacom navyšovat výkon 
– ne, využije se stávající. Dále se diskutovalo o tom, zda bude zachována geografická záloha a kde bude 
realizována a zda se sníží nároky na síťovou infrastrukturu. Bylo navrženo hlasování per rollam o tomto 
bodu jednání. 
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3) Záměr veřejné zakázky na SW podporu vybraných činností odborů ODA, DSC, DPC a SZC 
MHMP 

Komise diskutovala o předloženém záměru a požaduje na dalším jednání komise účast zástupců 
odborů, které předmětnou podporu požadují (zdůvodnění požadavku na podporu) a účast 
odpovědného zástupce INF. 

 

4) Záměr veřejné zakázky Zajištění podpory a rozvoje SW „Průkazné přidělování registračních 
značek“ 

Komise diskutovala o předloženém záměru a požaduje účast zástupce odboru DSC na dalším jednání 
komise (zdůvodnění požadavku na podporu) a účast odpovědného zástupce INF. 

 

5) Záměr veřejné zakázky Rozšířená podpora PROXIO/Agendio pro HMP 

D. Lísal krátce členy komise seznámil s předloženým materiálem s tím, že jde o zajištění rozšířené 
podpory PROXIO (školení, drobné úpravy aplikace, implementace nových verzí, poskytování konzultací 
a metodické podpory apod.). Komise poté diskutovala zejména o problematice možného snížení cen 
podpory, tj. snížení průměrné ceny za člověkohodinu a člověkoden (ČD). Bylo navrženo jednat 
s dodavatelem o snížení cen za podporu a v rámci VZ vypsat maximální cenu za ČD. 

 
6) Informace o veřejné zakázce IS Granty 

Tento bod nebyl projednáván. 
 
7) Různé 

V bodu Různé upozornil O. Profant na problematiku absence centrálního service desku (CSD) a 
požadoval zařadit problematiku CSD na příští jednání komise. Členové komise dále diskutovali o této 
problematice, upozornili například na to, že může být problémem přístup MČ na CSD, že je nutné 
vytvořit procesní schéma CSD v rámci HMP apod. Přítomní členové komise se shodli na tom, že se bude 
dne 30. června 2016 v 10.00 hodin konat workshop na téma service desku. Zúčastní se ho zástupci 
komise, odboru informatiky a Operátora ICT. 
Dále se se členové komise dohodli na stanovení termínů jednání komise v době dovolených. Byly 
stanoveny termíny: úterý 21. 6. 2016 ve 14.00 hod a úterý 2. 8. 2016 ve 14.00 hod. 
 
Zasedání se uskutečnilo od 14:55 do 16:00 hod. 
 

Termín příštího jednání byl stanoven na 21. 6. 2016 ve 14.00 hodin.  

 

Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsal Vladimír Andrš 8. 6. 2016  

Schválil Radomír Nepil  
(zastupující předseda) 

  

 


