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Zápis z 1. jednání Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici 
ze dne 7. 1. 2019 

 
 
Čas a místo konání: od 17:00 v budově ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 7. patro, zasedací místnost č. 704 
 
Přítomni: Dalibor Štola, Daniel Nádvorník, David Doan, Jakub Havlíček, Ing. Jan Rambousek, Karim Fituri, 

Martin Dušek, Tomáš Botka, Vladimír Diviš, Jindřich Prchal.  
Omluveni: Martin Straka a Ing. Dušan Chlapek 
Hosté: Mgr. Radek Vondra (starosta MČ Praha 14) a Jaromír Krátký (radní MČ Praha 14) 
Tajemník:  Ing. Martin Dušek 
Zapisovatelka:  Lily Kalousová 
 

Úvod 
 
Představení jednotlivých členů komise. 
 

Program:  
 

1) Projednání statutu a jednacího řádu komise 
2) Stanovení termínů jednání komise v roce 2019 
3) Priority v oblasti transparentnosti 
4) Priority v oblasti otevřené radnice 
5) Priority v oblasti digitalizace 
6) Různé – diskuze, závěr 

 

Předseda komise Daniel Nádvorník přivítal přítomné členy a vyzval je ke krátkému představení. Předseda 
komise navrhl zařadit před bod 1 navrženého programu nový bod k projednání – schválení jednacího řádu 
komise. Dále komisi navrhl schválit p. J. Prchala jako ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ke komisi promluvil 
jako host radní pro IT p. Jaromír Krátký. 

 
Komise schvaluje upravený program jednání. 
PRO   11   PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 
 
Komise schvaluje navrhovaného ověřovatele zápisu p. J. Prchala. 
PRO   11  PROTI   0   ZDRŽEL SE 0 
 

Jednání 
 

1. Projednání statutu a  jednacího řádu komise 
 
Předseda komise Daniel Nádvorník zahájil seznámení s body jednacího řádu. Jednalo se však o jednací 
řád vytvořený panem Nádvorníkem, kteří ostatní členové neměli k dispozici a který se liší od 
standardního statutu a jednacího řádu komisí Rady MČ Praha 14. Vzniká tedy menší diskuze mezi 
členy. Pan Nádvorník uvádí situaci na pravou míru s tím, že se mu původní jednací řád nezamlouval, 
proto vytvořil svůj vlastní. Tématu jednacího řádu je věnováno mnoho času, proto se členové shodli na 
jeho bližším projednání a schválení až na dalším jednání komise. Všichni souhlasí. Členové si ustanovili 
svůj hlavní komunikační kanál – Alfresco, tj. aplikaci městské části Praha 14. Pan Nádvorník s panem 
Havlíčkem navrhují Google Drive, který však ostatními členy není příliš podpořen. Vysvětlují, že by bylo 
vhodné alespoň pro začátek využít aplikací MČ Praha 14, pro kterou komise pracuje.   

 
 

2. Stanovení termínů jednání komise v roce 2019 
 

Pan Nádvorník navrhuje ostatním členům komise, aby si pevně stanovili data všech dalších zasedání. 

https://extranet.praha14.cz/share/page/user/dalibor_stola/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/daniel_nadvornik/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/david_doan/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/jakub_havlicek/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/jan_rambousek/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/karim_fituri/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/DM01/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/tomas_botka/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/vladimi901/profile
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S tím však valná většina nesouhlasí. Navrhují variabilnější řešení a to takové, že se vždy na dané komisi 
stanoví datum komise další. To je členy schváleno. Datum dalšího zasedání bylo určeno na pondělí 8. 
dubna 2019 od 17 do 19 hodin, v zasedací místnosti 704/73. Zasedání bude vždy po dvou měsících, 
pokud se členové nedohodnou jinak.  

 
 

3., 4. a 5. Priority v oblasti transparentnosti, v oblasti otevřené radnice 
 

Na komisi přichází jako host pan starosta Radek Vondra. Je vyzván předsedou komise panem 
Nádvorníkem, aby prezentoval svůj pohled na činnost komise. Do diskuze vnáší určitý řád a pohled 
na komisi. Vysvětluje členům, co komise znamená, proč se svolává a jakou by měla plnit funkci. 
Tzn. především by to měla být funkce poradenská ze strany odborníků k panu radnímu Krátkému a 
jemu, podle příslušné gesce. Zároveň předkládá pohled na tři základní priority, které by bylo 
vhodné řešit jako první a jsou tím: 
 
• přenosy ze zastupitelstva 
• otevřená data 
• rozklikávací rozpočet 
 
Pan Nádvorník navrhuje i audio záznam ze zastupitelstva – Public Streams a zároveň navrhuje na 
základě pozitivní zkušenosti z MČ Praha 10 konkrétní firmu, její rozpočet, jaké poskytuje služby a 
řešení. Na to upozorňuje tajemník komise, že MČ Praha 14 není soukromý subjekt a musí 
postupovat v souladu s principy zadávání veřejných zakázek a navrhuje nejprve stanovit obecně 
priority a zjistit, jaké existují varianty řešení bez vazby na konkrétní subjekt. Pan starosta Vondra 
znovu připomíná, že hlavní funkcí komise je poradenská činnost, kdy komise nemá pravomoc 
schvalovat právní úkony. Pan Rambousek přichází s námětem na průzkum u ostatních obcí, kde 
podobné programy a postupy testují. Navrhuje dotázat se jich, co přesně používají, jak jsou 
s řešením spokojeni atd. Poukazuje také na veřejný datový portál hlavního města Prahy – 
Golemio. Bylo by prý vhodné sledovat dění v tomto programu k získání užitečných informací a 
lepšího pohledu. 
Dále také vznikla „pracovní skupina“ v následujícím rozdělení: 

 
1. Audio – Jan Rambousek, Tomáš Botka, Dalibor Štola a David Doan. 
2. Otevřená data – Jiří Prchal a Jakub Havlíček. 
3. Rozklikávací rozpočet – Daniel Nádvorník, Karim Fituri a David Doan 
 
 

 
6. Různé – diskuze, závěr 

 
Komise se dohodla, že si každý formou samostudia do příště připraví více informací o 
veřejném datové portálu Golemio - jaký by měl přínos, zjištění kontextu, ve kterém portál 
funguje, atd. 
David Doan přichází s námětem ohledně flexibility Alfresca – aby byly založeny číselné složky 
pro lepší přehled. Členové souhlasí. 
 

Závěr 
Na konci jednání je připomenut důležitý bod - dořešení jednacího řádu, který by měl být 
schválen na dalším zasedání. K dispozici je standardní statut a jednací řád, případně statut a 
jednací řád modifikovaný p. Nádvorníkem. 

 
Jednání bylo ukončeno v 18:30. Další jednání proběhne 8.4. 2019 v zasedací místnosti 704/73. 

 
 
 
Zapsala:   Lily Kalousová     Ověřil: Jiří Prchal 
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