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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro IT a Smart City ZHMP  

ZÁPIS z 8. jednání 

 

Výboru pro IT a Smart City ZHMP konaného  
dne 12. 11. 2019 v 16.00 hod. 

Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Pavel Zelenka, Ing. Cyril Klepek, Radomír Nepil, Ing. Ivan Pilný, 

Mgr. Radek Vondra, Mgr. Zdeněk Zajíček 

 

Omluveni: Mgr. Pavel Dobeš, Bc. Jiří Koudelka, Ing. Martin Sedeke, Ing. Miloš Vlach 

 

Nepřítomni:   

 

Tajemník: Mgr. Bc. Jiří Laichman 

   

Hosté: PaedDr. Ivo Vašíček, Ing. Martin Dušek (P14), Ing. David Vorlíček (MHMP), Bc. Ladislav Tobiáš, 
MSc, MPA 

 

Jednání řídil: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Představení rozpočtu informatických odborů (IAP a INI) a Smart Prague projektů pod Operátorem ICT na rok 
2020 

2. Projednání možnosti rozšíření gesce Výboru o oblasti inovací a podpory podnikání (v případě oblasti inovací 
se jedná o nové téma, v případě oblasti podpory podnikání se jedná o přesun z gesce Výboru pro majetek) 

3. Zpráva předsedy Výboru o přípravě a realizaci Smart Prague projektů a inovačních aktivit 

4. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 

Usnášeníschopnost Výboru 
Jednání je zahájeno za přítomnosti 6 členů Výboru z 11 celkem, Výbor je tedy usnášeníschopný. 
 
Schválení programu jednání 
Výbor jednomyslně schvaluje program 8. jednání Výboru pro IT a Smart City. 
 
přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
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Volba ověřovatele zápisu pro 8. jednání Výboru pro IT a Smart City 
Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen pan Mgr. Zdeněk Zajíček. 
 
přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
 

 
1. bod programu - Představení rozpočtu informatických odborů (IAP a INI) a Smart Prague projektů 
pod Operátorem ICT na rok 2020 
Úvodní slovo pana Ing. Davida Vorlíčka 

 Představení tabulky reprezentující rozpočet běžných výdajů informatických odborů na rok 2020 

o Po zohlednění námětů MČ a mandatorních výdajů dosahovala startovací hranice návrhu 

rozpočtu běžných výdajů 900 mil. Kč 

o Požadována redukce na 600 mil. Kč 

o Obhájeno 658 mil. Kč 

Komentář pana PaedDr. Iva Vašíčka 

 Upozornění na změny, kdy to, co bylo dříve v investicích, je nyní řešeno běžnými výdaji – významnou 

položku tvoří licence MS Office (licence 365 svou povahou spadají do běžných výdajů) 

 V případě, že budou portálové služby řešeny v Azure, tak půjde také o běžné výdaje 

Pokračování pana Ing. Davida Vorlíčka 

 Zásadní je zmínit fungování informatických odborů ve vztahu k OICT 

 Zvětšuje se objem „nakupovaných“ outsourcingovaných služeb, které zajišťuje OICT 

 Nejde jen o problematiku Lítačky, ale jedná se také o řadu mobilních aplikací, webových aplikací a dalších 

služeb 

 Ve vztahu k OICT směřujeme k tomu, abychom se, v případech, kde je to možné, dostali v rámci struktury 

výdajů do investic 

 Co se týče projektové kanceláře Smart City, tak pouze malá část projektů spadá svým charakterem čistě 

do oblasti IT 

 Pracujeme na tom, aby tyto projekty nekončily ve výdajích informatiky, kam obsahově nespadají – 

důležité dodat, že ne vždy se nám zatím převod daří 

 Přislíbeno, že prezentované tabulky budou zaslány 

Pan Mgr. Zdeněk Zajíček 

 Vyjádření pochopení pro růst běžných výdajů, který je v rámci působnosti informatických odborů 

pochopitelný a obhajitelný 

 Nabídka vystoupení a vyjádření podpory 

Reakce pana Mgr. Ing. Jaromíra Beránka 

 Upřednostňování investičních aktivit proti běžným výdajům je politicky vnímáno jako žádané 

Příchod pana Mgr. Radka Vondry (16:15) 

Dotaz pana Ing. Martina Duška 

 Jaký má dopad tento návrh rozpočtu na projekty MČ? 

Reakce pana Ing. Davida Vorlíčka 

 Rozpočet běžných výdajů je koncipován tak, aby neměl významný negativní dopad na projekty MČ, 

ovšem škrty v rozpočtu investičních výdajů na rok 2020 realizovatelnost některých MČ projektů ovlivní 

Vyjádření pana Ing. Ivana Pilného 

 Co jsou zásadní priority, na které se nám v příštím roce nebudou dostávat peníze? 

 Je nutné rozeslat na členy Výboru prezentované tabulky doplněné o komentáře ohledně priorit 

 Co se týče Smart City projektů – jedná se o významnou položku, co tato položka obsahuje? 

Reakce pana Ing. Davida Vorlíčka 

 Co se týče IAP, tak prioritní jsou následující projekty: 

o Koncept digitalizace služeb úřadu – promítá se v položce obsahující agendové systémy 

 Došlo ke schválení materiálu Koncepce digitalizace služeb RHMP 
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o Projekt integrační platformy 

o Identitní systémy 

Doplnění Bc. Ladislava Tobiáše, MSc, MPA 

 Co se týče INI, tak prioritní jsou následující projekty: 

o Migrace IS do nových datových center – potřebujeme 15 mil. Kč a tuto položku udržet 

o MepNet – 37 mil. Kč ročně, kdy předpokládáme, že po vysoutěžení bude tato částka reálně nižší 

o Správa datových center – 50 mil. Kč ročně 

o Správa sítí – v současné době není správce sítí, sítě spravují subjekty, které spravují datová 

centra 

 Dodavatel v současnosti drží support nad sítěmi za 8 mil. Kč ročně, což vychází na 2MD 

denně 

o Zálohování – investiční výdaje v hodnotě 48 mil. Kč 

o Vysoká dostupnost aplikačního vybavení – je potřeba dostat další kritické systémy do režimu 

vysoké dostupnosti (také investice) 

o Licence VMware a MS 

Komentář pana Mgr. Ing. Jaromíra Beránka k výdajům za OICT 

 28 mil. Kč Smart Prague kancelář 

 20 mil. Kč datová platforma 

o U tohoto projektu se touto částkou dostáváme na hranici udržitelnost – jednání stále probíhají 

 20 mil. Kč běžící projekty 

 Nové projekty 

o Část zůstává pod IAP 

o Jedná se o přesunu projektu EPC, intermodálního plánovače trasy 

 Na prosincové jednání budou přizvání zástupci OICT k detailnímu představení projektů OICT ve vztahu 

k rozpočtu na rok 2020 

Pan Ing. Ivan Pilný 

 Nabídka podpory při vyjednávání rozpočtu, ale je nutné dodat tabulky s okomentovanými prioritami 

Pan Mgr. Zdeněk Zajíček 

 Také vyžádána okomentovaná tabulka navrhovaného rozpočtu na rok 2020 doplněná o rozpočty za 

předchozí období + tabulka detailnějšího rozpadu plánovaných výdajů za OICT 

Doplňující komentář pana PaedDr. Ivo Vašíčka 

 V odboru INI je zřízeno oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému, které má 

samostatný rozpočet 300 mil. Kč 

 Rozpočet nespadá pod odbor INI, i když je pan Hanousek (vedoucí zmíněného oddělení) organizačně 

podřízen INI 

 Telefonní ústředna také nespadá rozpočtově pod odbor INI, ale probíhají aktivity, aby se tak stalo 

 Oddělení spravující kamerový a radiový systém spadá gesčně pod pana Ing. Petra Hlubučka 

 

Usnesení k tomuto bodu 

Výbor pro IT a Smart City ZHMP bere na vědomí představení rozpočtu informatických odborů (IAP a INI) a 

Smart Prague projektů pod Operátorem ICT na rok 2020. 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
 
Úkol nedefinovaný usnesením, přesto zásadní – ředitelé IAP a INI dodají okomentovanou tabulka 
navrhovaného rozpočtu na rok 2020 doplněnou o rozpočty za předchozí období + tabulku detailnějšího 
rozpadu plánovaných výdajů za OICT 
 

Omlouvá se a odchází pan Radomír Nepil a pan Ing. Cyril Klepek, Výbor již není z důvodu přítomnosti pouze pěti 

členů usnášeníschopný. 
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2. bod programu – Projednání možnosti rozšíření gesce Výboru o oblasti inovací a podpory podnikání 
(v případě oblasti inovací se jedná o nové téma, v případě oblasti podpory podnikání se jedná o 
přesun z gesce Výboru pro majetek) 
Pan Mgr. Ing. Jaromír Beránek 

 Jedná se spíše o technický bod pro informaci 

 Jde o navržení rozšíření gesce tohoto Výboru o oblasti inovací, která není řešena dosud žádným 
jiným Výborem 

 Toto rozšíření by bylo navrženo na jednání ZHMP 
Reakce pana Ing. Ivana Pilného 

 Oblast podpory podnikání je velmi široká a pravděpodobně i mimo odbornost členů tohoto 
Výboru 

 Zároveň oblast podpory podnikání nemusí čistě souviset s technologiemi 

 Vyjádřena obava, jestli na takto široký záběr činností bude Výbor pro IT a Smart City stačit 

 Návrh, aby vzniknul samostatný Výbor pro inovace 
Komentář pana Mgr. Ing. Jaromíra Beránka 

 Je přesvědčen, že by Výbor toto rozšíření dokázal pojmout 

 Mohlo by to logicky navazovat na Smart Prague projekty (PRG.AI) 

 I když to tak být nemusí, tak se většinou jedná o projekty technologické 

 Samozřejmě co se týká podpory podnikání, tak asi nebudeme v takové míře podporovat např. 
řemeslníky či drobné podnikatele, ale cílem je v Praze rozvíjet zejména hi-tech obory 

Bod ponechán otevřen k další diskusi 
 

 

 

 

3. bod programu – Zpráva předsedy Výboru o přípravě a realizaci Smart Prague projektů a inovačních 
aktivit 
Pan Mgr. Ing. Jaromír Beránek 

 Akční plán Smart Prague 

 Vize dalšího rozvoje Smart Prague 

 V současnosti finalizován dokument, který by měl transformovat existující „koncepci Smart Prague do 

roku 2030“ do konkrétních dílčích kroků 

 Projekty z oblastí: doprava, životní prostředí, majetek, kultura, částečně i oblast financí 

o Se všemi subjekty majícími na starosti tyto oblasti vzniká společně akční plán 

 Plánovaný workshop na toto téma – 28. 11. 2019 

 Pražský inovační maraton 

o Téměř finalizovaná přípravná fáze projektu 

o V současné době se bude soutěžit agentura – vybírá se ze dvou potenciálních dodavatelů 

 Inovační HUB 

o Spolupráce s OICT 

o Cílem je v rámci OICT vytvořit menší kancelář, která by poskytovala servis posouzení zájmu ze 

strany obyvatel a ekonomické návratnosti Smart City projektů 

o Podpora pro prezentaci získávaných otevřených dat 

 PRG.AI 

o Využití umělé inteligence v dopravě a dalších Smart City oblastech 

 Powered by Prague 

o Propagace hl. m. Prahy v technologické oblasti 

o Propagace města coby města inovací 
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o Vytvoření papírového katalogu, který bude nabízet, co je v hl. m. Praze z hlediska technologií 

zajímavého a kde lze navazovat spolupráci 

o Různé oblasti, např. Aerospace, výzkum v oblasti laserů, biotechnologie (spolupráce s ústavem 

organické chemie a biochemie) 

o Spolupráce na výstavbě nového biotechnologického centra 

o Oblast otevřených dat v souvislosti s monitorováním činnosti veřejné správy 

 Rozvoj MOS 

o MOS čeká některé zásadní inovace – rozšíření lítačky o funkci identifikátoru (prokázání se 

mobilní aplikaci, QR či NFC) 

o Leden 2020 informace o aktuálních polohách autobusů 

 PIC a Expat centrum 

o (podnikatelské inovační centrum) 

 Mobility Innovation HUB 

o Podpora inovací v automobilovém průmyslu 

o Testování nových technologií v Praze (autonomní vozidla) 

 Ekonomická diplomacie 

o Vyjednávání partnerství s městy z jiných regionů (Španělsko – Bilbao, USA – Atlanta, Kanada – 

Montreal…) 

 Elektromobilita 

o Měl by být schválen tisk na RHMP 

o Zaměření na stavbu infrastruktury a ne pořizování individuálních vozidel 

Reakce pana Ing. Ivana Pilného 

 Inovační HUB 

o Je důležité, aby se nejednalo o jednostranné zaměření na informační technologie – musí to 

pokrývat celou oblast Smart Prague 

 PRG.AI 

o Je třeba se orientovat na aplikovanou AI – například v oblasti zdravotnictví 

o Je podstatné, aby byl výsledkem užitek pro hl. m. Prahu 

Pan Mgr. Ing. Jaromír Beránek 

 Cílem je se zasadit o popularizaci oblasti AI 

 Pozvání na účast při dalších setkáních 

 

 

 

4. bod programu – Různé 
Pan Mgr. Ing. Jaromír Beránek vyzývá k návrhu témat ze strany členů Výboru 

 Možné návrhy témat na prosincové jednání Výboru 

o Tématem prosincového jednání bude určitě rozpočet informatických odborů a diskuse nad 

materiály, které jsou vyžádány k zaslání 

o Na programu bude opět aplikace Změňte.to v souladu s požadavky 7. jednání Výboru 

o Na programu bude i představení finální podoby částí strategie ICT 

o Bude představena závěrečná zpráva z jednání Výboru za rok 2019 

 

 
 
Pan Mgr. Ing. Jaromír Beránek ukončuje 8. jednání Výboru pro IT a Smart City. 
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Mgr. Ing. Jaromír Beránek 
Předseda Výboru pro IT s Smart City ZHMP 

 
 
 

Ověřil:  Mgr. Zdeněk Zajíček, člen Výboru pro IT a Smart City ZHMP 
 
Zapsal:  Mgr. Bc. Jiří Laichman, tajemník Výboru pro IT a Smart City ZHMP 
 
 
 


