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Zápis 
 

z 8. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy,  
které se konalo v úterý  

dne 22. března 2016 od 9.00 hodin ve vedlejší zasedací  
místnosti Nové zasedací síně Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová 
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   - - - 
Ověřovatelé:  náměstkyně primátorky Kislingerová 
   radní Hadrava 
Zapisovatel:  JUDr. Richard Mařík 
 
 
 8. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.01 hod. 
primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, která navrhla zařadit do programu jednání  
3 materiály:  
 TISK č. 20441 
 TISK č. 21292 
 TISK č. 21310 
 (pro hlasovalo 7radních) 
 
 Jednání a hlasování ke všem projednávaným bodům probíhalo  
v důvěrném režimu jednání Rady HMP bez pořizování zvukového záznamu. 
 
 
 

1.  ředitelka MHMP 

 
k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 167 ze dne 27.1.2016 a k záměru realizovat 
veřejnou zakázku "Základní a rozšířená podpora informačního systému Ginis Express  
na období do 3.3.2017" 
 
TISK č. 20441 Doba projednávání:  9.02 – 9.25 

PŘIZVANÍ: JUDr. Mařík, INF MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 589 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – ředitelka MHMP.  V úvodu 
požádala o sloučení rozpravy k předloženým tiskům, což členové Rady HMP akceptovali. 
Podrobné informace k projednávané problematice, včetně možných rizik souvisejících 
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s navrženým postupem, doplnil JUDr. Richard Mařík, pověřený řízením INF MHMP. 
Členové Rady HMP diskutovali navržený postup zajištění podpory informačního 
systému Ginis Express, kdy předmětem diskuse byla zvláště problematika zákonnosti 
doporučovaného postupu s tím, že bylo požadováno zapracování odkazů na stanoviska 
advokátních kanceláří přímo do usnesení, což se též stalo a návrh usnesení u prvního 
z projednávaných tisků byl doplněn v bodě „bere na vědomí“. Členové Rady HMP 
v diskusi upozorňovali nejen na potřebu urychlené přípravy komplexní zakázky na nový 
ekonomický systém včetně řádného a urychleného vyvěšení předběžného oznámení 
s tím, že cílem je učinit veškeré možné kroky k vyvázání hl. m. Prahy ze závislosti  
na jednom dodavateli, ale zmínili i složitost přípravy takovéto zakázky, včetně doby 
soutěžení a implementace případného nového systému.  Současně členové Rady HMP 
diskutovali formy zapojení společnosti Operátor ICT, a.s. do procesu soutěžení nového 
ekonomického systému s tím, že záměr zapojení uvedené městské společnosti do celého 
procesu na základě in-house výjimky je stále aktuální. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

2.  ředitelka MHMP 
 
ke jmenování zvláštní komise v řízení veřejné zakázky "Základní a rozšířená podpora 
informačního systému Ginis Express na období do 3.3.2017“ 
 
TISK č. 21292 Doba projednávání:  9.02 – 9.25 

PŘIZVANÍ: JUDr. Mařík, INF MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 590 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

3.  ředitelka MHMP 

 
k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce "Základní a rozšířená podpora 
informačního systému Ginis Express na období do 3.3.2017“ a schválení zadávacích 
podmínek 
 
TISK č. 21310 Doba projednávání:  9.02 – 9.25 

PŘIZVANÍ: JUDr. Mařík, INF MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 591 
  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 

Adriana Krnáčová v 9.26 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 589 až č. 591 jsou součástí tohoto zápisu.  

 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé : 
JUDr. Richard Mařík     
 
   
 
   
 
  Bc. Libor Hadrava 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
 
  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 
  náměstkyně primátorky hl. m. Prahy  
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


