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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

KOMISE RHMP PRO ICT 

ZÁPIS  

z jednání Komise RHMP pro ICT  

č. 15/2016 ze dne 29. 3. 2016 

Účastníci: 

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

Omluveni Ondřej Felix, Daniel Vlček, Martin Vaic, David Mašín, Libor Hadrava 

Hosté Richard Mařík (MHMP INF), František Volech 
 

Program: 

1) Úvod R. Nepil 

2) Záměr VZ: Poskytování servisní podpory programového 
vybavení FLUXPAM 5  

R. Mařík 

3) Informace o zajištění podpory Ginis Express 
R. Mařík 

4) Informace o plnění usnesení komise k problematice sítě 
Mepnet 

F. Volech 

5) Různé  členové komise 

Projednáno:  

1) Úvod 

Jednání zahájil zastupující předseda komise R. Nepil. Členové komise schválili navržený program 
jednání. 
 
 Usnesení:  

Komise schvaluje navržený program. 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

2) Záměr VZ: Poskytování servisní podpory programového vybavení FLUXPAM 5 

R. Mařík informoval komisi o záměru realizace veřejné zakázky Poskytování servisní podpory 
programového vybavení FLUXPAM 5 a její vysoutěžení v otevřené soutěži. Předmětem veřejné zakázky 
jsou služby spočívající v poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení 
personálního a mzdového informačního systému FLUXPAM 5. S tímto personálním systémem má 
MHMP dobré zkušenosti a jedná se o stabilní systém. Členové komise v diskuzi řešili problematiku 
propojení personálních registrů mezi MČ a MHMP, navázání personalistiky na IDM, napojení na registr 
práv a povinností, zmínili souvislost s projektem na elektronizaci Statutu HMP apod. Také byly zmíněny 
možnosti využití rozvojové smlouvy se společností FLUX. 

 



2 
 

Usnesení:  

Komise doporučuje realizovat veřejnou zakázku Poskytování servisní podpory programového 
vybavení FLUXPAM 5 v souladu s předloženým záměrem. 

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

 

3) Informace o zajištění podpory Ginis Express 

R. Mařík informoval komisi o stavu zajištění podpory části jednotného ekonomického systému založené 
na platformě GINIS Express. Dne 4. 4. 2016 bude na jednání RHMP předložen příslušný materiál. Také 
informoval o přípravě znaleckého posudku. V diskusi členové komise jednali o problematice smluv se 
společností Gordic a přípravě zadávací dokumentace pro otevřenou soutěž, což však bude trvat delší 
dobu. Zadání bude připravovat pracovní skupina (jmenovaná ředitelkou MHMP) ve spolupráci se 
společností Deloitte. Jednání pracovní skupiny se mohou zúčastnit i členové komise. V diskusi byla také 
zmíněna problematika integrační platformy, R. Mařík připraví návrh na řešení problematiky IP.  

Usnesení:  

Komise bere na vědomí informace o zajištění podpory Ginis Express. 

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

4) Informace o plnění usnesení komise k problematice sítě Mepnet 

F. Volech informoval komisi o stavu plnění usnesení komise č. 7/2 ze dne 4. 8. 2015, zejména o 
podepsání rámcové smlouvy na zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území 
HMP, přípravě technických šetření ve 128 lokalitách a přípravě dílčích zakázek (včetně harmonogramu 
přípravy tisků do RHMP). Dále informoval komisi o jednáních s TSK, přičemž TSK doposud nedodalo 
dokumentaci ke své optické síti.  Členové komise diskutovali o stavu síťové infrastruktury a o stavu 
jednání s TSK a dalšími správci sítí. Požádali odbor informatiky o přípravu koncepce rozvoje vlastních 
sítí s využitím stávající vlastní síťové infrastruktury města (městských organizací a akciových 
společností). Dále požádali INF o přípravu memoranda o spolupráci s TSK, DPP, PRE a Kolektory Praha 
v oblasti využití síťové infrastruktury HMP. 

Usnesení:  

Komise žádá odbor informatiky o přípravu 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. s cílem plnění usnesení komise č. 7/2 ze dne 4. 8. 2015. Návrh memoranda o 
spolupráci předložit na příštím jednání komise. 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 
5) Různé 

R. Mařík informoval o problémech s personálním obsazením INF a problémech spolupráce komise 
s INF. J. Michálek požádal o přípravu informace o stavu IDM.  
 
 
Zasedání se uskutečnilo od 16:00 do 17:15 hod. 
 

Termín příštího jednání byl stanoven na 12. 4. 2016 v 15.30 hodin.  
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Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsal Vladimír Andrš 30. 3. 2016  

Schválil Radomír Nepil  
(zastupující předseda) 

5. 4. 2016  

 


