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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

KOMISE RHMP PRO ICT 

ZÁPIS  

z jednání Komise RHMP pro ICT  

č. 13/2016 ze dne 23. 2. 2016 

Účastníci: 

Přítomni Radomír Nepil (zastupující předseda), Kateřina Černá, Adriana Krnáčová, 
Jakub Michálek, Martin Vaic, Ondřej Profant, Tomáš Jílek, David Lísal, David 
Mašín, Daniel Vlček, Vladimír Andrš (tajemník) 

Omluveni Ondřej Felix, Josef Šlerka, Libor Hadrava 

Hosté Richard Mařík (MHMP INF), Kristýna Bučková (MHMP PRM), Filip Ježek, 
František Volech (MHMP INF) 

 

Program: 

1) Aktuální informace o řešení problematiky SW aplikace Granty R. Mařík 

2) Stav realizace záměru Rady HMP zajištění podpory části 
jednotného ekonomického systému založené na platformě 
GINIS Express prostřednictvím společnosti Operátor ICT, a.s. 
na principu vertikální spolupráce (tzv. in-house zakázka) 

R. Mařík 

3) Ke strategickému rámci informatiky hl. m. Prahy v návaznosti 
na městskou společnost Operátor ICT, a.s. 

D. Mašín 

4) Aktuální informace o stavu nového systému pro vydávání 
čipových karet  

M. Vaic 

5) Stav řešení  podpory zálohovacího a archivačního software 
včetně úložišť pro datové centrum 

F. Volech 

6) Různé  členové komise 

Projednáno:  

Úvod  

Jednání zahájil zastupující předseda komise R. Nepil a navrhl změnu pořadí projednávaných bodů (viz 
program). Přítomní členové komise souhlasili se změnou pořadí projednávaných bodů.  

1) Aktuální informace o řešení problematiky SW aplikace Granty 

Informaci o aktuálním stavu řešení problematiky přednesl R. Mařík. Informoval o tom, že advokátní 
kancelář ROWAN LEGAL potvrdila již na více jednáních předjednaný postup, tedy zadání veřejné 
zakázky na údržbu a podporu IS Granty na dobu nezbytně nutnou, respektive na max. 2 roky v JŘBU, 
v rámci které dojde i k vypořádání nároků za provedené práce v roce 2015 ze strany ASD Software. 
V souvislosti s odůvodněním JŘBU pak bude před samotným zahájením JŘBU nezbytné odeslat 
k uveřejnění i předběžné oznámení na pořízení nového informačního systému na řešení problematiky 
grantů. S ohledem na výše uvedené obdrželo HMP finální znalecké posudky ve věci IS Granty, které 
konstatují přiměřenost a obvyklost finančních nároků ASD Software. Podpora IS Granty je ASD Software 
smluvně zajištěna do konce února 2016. Ohledně záměru pro zcela nový systém pak platí, že i zde bude 
možné vyjít z již historicky připraveného záměru s tím, že otázku způsobu zapojení Operátora ICT do 
provozu IS Granty bude možné řešit až následovně. Členové komise v diskusi řešili možnost převedení 
podpory IS Granty formou příkazní smlouvy na společnost Operátor ICT, a.s. včetně realizace JŘBU. 
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Zároveň požádali o předložení návrhu příkazní smlouvy komisi k projednání ještě před jejím schválením 
v RHMP. 

Usnesení:  

Komise doporučuje realizovat JŘBU v navrženém rozsahu prostřednictvím in-house výjimky 
společností Operátor ICT, a.s. souběžně s předběžným vyhlášením otevřeného výběrového řízení. 
Komise doporučuje RHMP uzavřít příkazní smlouvu mezi HMP a Operátorem ICT, a.s. na IS Granty. 
Ukládá předsedovi komise předložit návrh příkazní smlouvy ke schválení. 

Hlasování: 9-0-1 (pro-proti-zdržel se). Schváleno. 

 

2) Stav realizace záměru Rady HMP zajištění podpory části jednotného ekonomického systému 
založené na platformě GINIS Express prostřednictvím společnosti Operátor ICT, a.s. na principu 
vertikální spolupráce (tzv. in-house zakázka) 

R. Mařík informoval komisi o tom, že veškerá činnost se odvíjí od usnesení Rady HMP č. 167 ze dne 27. 
1. 2016, kterým Rada HMP uvedený záměr schválila. Realizace schváleného záměru probíhá v plné 
součinnosti s Operátorem ICT, kdy každá z budoucích smluvních stran (HMP i Operátor) zajišťuje právní 
i odborné poradenství samostatně po své linii. Již v rámci přípravy podkladového materiálu pro 
rozhodnutí Rady HMP  byly možnosti zajištění podpory části JES (založené na platformě GINIS Express) 
prostřednictvím společnosti Operátor ICT, včetně výchozí pozice hl. m. Prahy a rizik s tím spojených, 
konzultovány s experty společnosti Deloitte, kteří se následně za HMP  účastnili všech dalších zásadních 
jednání. Právní poradenství a přípravu smluvních dokumentů zajišťuje za HMP advokátní kancelář 
Havel, Holásek. Budou zpracovány dva základní smluvní dokumenty, které budou vycházet z výsledků 
jednání se společností GORDIC. Prvním dokumentem je návrh smlouvy o poskytování služeb, který 
bude obsahovat definici poptávaného plnění. Druhým dokumentem je návrh licenčního ujednání. 
Podstatnou bude z pohledu HMP cenová nabídka Operátora ICT, která bude po jejím zpracování 
znalecky posouzena společností Grant Thornton (pro Operátora ICT) a společností APOGEO (pro HMP). 
K tomuto bodu jednání proběhla široká diskuse. Členové komise řešili otázku ceny podpory zajišťované 
Operátorem ICT. Tato cena by měla být nižší než při přímém zadání. S celkovou cenou však souvisí i 
pořízení potřebného HW, ten by měl pořídit MHMP. Cena podpory a její snížení (ekonomický přínos) 
se však projeví až Operátor ICT převezme více agend, respektive až v kontextu celého účetního období.  
Dále byla diskutována otázka případné změny aplikačního software JES a obav městských částí a 
uživatelů z MHMP z této případné změny.  Bylo poukázáno na to, jak je používán stávající systém řadou 
malých městských organizací. Na to navázala diskuze o nabídce vhodných ekonomických systémů na 
trhu a o způsobu výběru nového ekonomického systému a jeho implementace (náročnost, rozsah, cena 
a délka implementace). Také bylo zmíněno, že v současné době není přehled o tom, kolik celkově platí 
MČ navíc za podporu nad rámec plateb MHMP. Závěrem diskuse bylo řečeno, že k této problematice 
bude uspořádán zvláštní workshop.  

 

Komise bere na vědomí informaci o stavu realizace záměru RHMP. 

 
3) Ke strategickému rámci informatiky hl. m. Prahy v návaznosti na městskou společnost Operátor 

ICT, a.s. 

D. Mašín informoval komisi o materiálu Strategický rámec informatiky hl. m. Prahy v návaznosti na 
městskou společnost Operátor ICT, a.s.  Tento materiál projednala RHMP (usnesení RHMP č. 378 ze 
22.2.2016) a bude předložen Zastupitelstvu HMP k projednání. Rada uložila MHMP – INF MHMP  po 
projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy zajistit zpracování podrobné ICT strategie hl. m. Prahy 
obsahující zejména katalog služeb ICT, gesční oblasti odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, 
detailní rozpracování věcného a časového postupu přípravy a předávání vybraných agend z odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy na městskou společnost Operátor ICT, a.s. včetně definovaného 
rámce obchodních vztahů mezi hl. m. Prahou a společností Operátor ICT, a.s., a předložit tuto strategii 
Radě HMP a následně Zastupitelstvu HMP. Členové komise v diskuzi řešili problematiku postupného 
předávání agend na Operátora ICT, neexistenci katalogu služeb ICT, ICT strategie a roli HMP a 
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Operátora ICT. Dále byla řešena problematika in-house výjimky, která je popsaná v materiálu a ve 
stanovisku advokátní kanceláře. Také bylo zmíněno, jak tuto problematiku bude řešit připravovaný 
zákon o zadávání veřejných zakázek. K materiálu byly vzneseny připomínky, zejména k jeho rozsahu, 
nezapracování připomínek advokátní kanceláře, formálnosti dokumentu apod. Dále byl v rámci diskuze 
vznesen požadavek na informování komise o změně stanov společnosti Operátor ICT předem. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o složitou problematiku byl vznesen požadavek na uspořádání 
speciálního workshopu na toto téma. 

 

Komise bere na vědomí informaci o materiálu Strategický rámec informatiky HMP. 

 

4) Aktuální informace o stavu nového systému pro vydávání čipových karet 

M. Vaic informoval komisi o aktuálním stavu, zejména o proběhlé tiskové konferenci, kde byl oznámen 
oficiální název karty a termín 1. 3. 2016, kdy se začne karta vydávat veřejnosti. Podrobné informace 
jsou uvedeny v informaci pro jednání Zastupitelstva dne 25. 2. 2016 (č. tisku Z-4177). Dále se 
diskutovalo o vyřešení napojení nového systému pro vydávání karet na dopravně odbavovací systém 
(DOS) a dalších problémech v řešení vztahů s EMS. Bude se vytvářet vlastní systém DOS.    

 

Komise bere na vědomí informaci o stavu nového systému pro vydávání čipových karet. 

 

5) Stav řešení  podpory zálohovacího a archivačního software včetně úložišť pro datové centrum 

F. Volech informoval komisi o stavu veřejné zakázky Úložiště pro datové centrum včetně problémů 
spojených s vybraným uchazečem. V diskusi dále informoval o potřebách diskových kapacit pro provoz 
informačního systému MHMP. V diskusi bylo také konstatováno, že Operátor ICT může poskytnout 
diskovou kapacitu jako službu. F. Volech také informoval komisi o zakázce Podpora zálohovacího a 
archivačního software. Členové komise doporučili provést zkušební recovery a vytvořit koncepci 
rozvoje diskových kapacit. Dále se diskutovalo o stavu datových center MHMP a možnostech vytvoření 
nového datového úložiště. Bylo konstatováno, že je nutné prověřit aktuální stav datových center a 
připravit návrh zapojení Operátora ICT do řešení těchto problémů. 

 

Komise bere na vědomí informaci o stavu řešení  podpory zálohovacího a archivačního software 
včetně úložišť pro datové centrum. 

6) Různé 

O. Profant požadoval vytvoření zprávy o tom, jak jsou plněna usnesení komise. Dále bylo navrženo 
zařazení bodu kontrola usnesení do programu každého jednání komise. O. Profant také informoval o 
problémech s městským kamerovým systémem. 
M. Vaic požadoval přípravu materiálu na příští jednání komise o součinnosti HMP s Operátorem ICT 
v oblasti problematiky zákona o kybernetické bezpečnosti. K tomu by měl připravit zprávu odbor 
bezpečnosti MHMP. 
A. Krnáčová navrhla některé změny v organizaci jednání komise. Pevný termín jednání komise: v úterý 
od 14.00 hodin, jedenkrát za dva týdny. Trvání zasedání komise – max. 1,5 hodiny. Zpracování a 
distribuce podkladů (materiálů) pro jednání komise – nejpozději čtyři dny před dnem jednání komise. 
Všechny odborem informatiky připravované tisky do Rady musí být projednány komisí. 
 

Komise bere na vědomí všechny příspěvky členů komise, které zazněly v bodě Různé. 
 
Zasedání se uskutečnilo od 15:00 do 18:00 hod. 
 

Termín příštího jednání byl stanoven na 8. 3. 2016 ve 14.00 hodin.  
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Ověření zápisu: 

 Jméno Datum Podpis 

Zapsal Vladimír Andrš 24. 2. 2016  

Schválil Radomír Nepil  
(zastupující předseda) 

25. 2. 2016  

 


