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Zápis z 2. jednání Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici ze dne 8. 4. 2019 

 

 
Čas a místo konání: od 17:00 v budově ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1072, 2. patro, zasedací místnost 

č. 202 
 
Přítomni: Daniel Nádvorník, David Doan, Jakub Havlíček, Karim Fituri, Martin Dušek, Tomáš 

Botka, Vladimír Diviš, Ing. Jindřich Prchal, Ing. Dušan Chlapek, Bc. Martin Straka,  
Omluveni: Dalibor Štola, Jan Rambousek 
Hosté: Jaromír Krátký (radní MČ Praha 14), Adam Palát (poradce) 
Tajemník:  Ing. Martin Dušek 
Zapisovatelka:  Lily Kalousová 
 
Úvod 
 
Zápis přítomných členů na prezenční listinu. 
 
Program:  
 

1) Schválení jednacího řádu a projednání programu 
2) Projednání přímých přenosů zastupitelstva 
3) Problematika rozklikávacího rozpočtu 
4) Otevřená data a publikace 
5) Závěr 

 
Jednání 
 

1. Schválení jednacího řádu 
 
Pan Nádvorník navrhuje změnu v bodě 5.8. Aby byla komise veřejná. Ing. Dušek upozorňuje na 
absencí kapacity zasedacích místností. Je dohodnuto, že hosté budou svoji přítomnost na 
jednání komise oznamovat předsedovi komise nejpozději 2 dny před zahájením jednání komise. 
 
Následuje hlasování: 
 
Hlasování o jednacím řádu 
PRO   10   PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 
 
Komise schvaluje jednací řád. 
 

2. Projednání přímých přenosů zastupitelstva 
 
Dále pokračuje pan Botka a navrhuje pořídit zařízení pro přenos videozáznamů na vlastní 
náklady., nebo jako službu u Public Streams. Inspiraci čerpá z průzkumu v ostatních městech. 
Probíhá jednání o ceně systému, praktičnosti a jeho obsluze. V komisi zazní několik dalších 
variant: pan Nádvorník navrhuje přenos „na zkoušku“ od Public Streams s co nejmenšími 
náklady, Ing. Dušek přichází s variantou přenosu vysílání přes kanál Youtube a Ing. Chlapek 
podporuje přímý přenos se zápisem bez ukládání dat, stejně jako Ing. Prchal, ale s tím, aby byl 
přenos neveřejný. Ing. Dušek upozorňuje na duplicitu toho, co již úřad využívá (audio záznam, 
textové výstupy). Komise se shoduje na kontaktování Public Streams ohledně podmínek 
odvysílání jednoho záznamu zastupitelstva zdarma. Kontaktování provede Ing. Dušek a 
s výstupy seznámí komisi na příštím jednání. Zároveň komise pověřuje Ing. Duška zjištěním 
statistiky přístupů na stávající záznamy jednání, aby měla komise představu o tom, kolik občanů 

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/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/tomas_botka/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/vladimi901/profile
https://extranet.praha14.cz/share/page/user/dalibor_stola/profile
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textové výstupy nyní zajímají. Úkolem pracovní skupiny k tomuto tématu je další průzkum trhu 
(zejména řešení z Horních Počernic). Závěrem Ing. Chlapek klade důraz na zajištění právní 
ochrany GDPR – toto musí zajistit úřad MČ prostřednictvím tajemníka úřadu, který o toto 
prověření bude požádán. Do této pracovní skupiny se přidává Bc. Martin Straka. 

 
3. Problematika rozklikávacího rozpočtu 

 
Komise se shoduje, že s dalšími aktivitami v oblasti rozklikávacího rozpočtu vyčká s ohledem na 
celopražské aktivity a jejich výstup v nejbližších měsících – CityVisor. 
 

4. Otevřená data a publikace 
 
Primárním úkolem v digitalizaci úřadu je vstup do spolku „otevřená data“, jak zmiňuje pan 
Nádvorník, a to v návaznosti na koaliční prohlášení. Jde o sdružení měst, kdy součástí členství 
jsou mimo jiné: – spolupráce na informační databázi Tenderman, odborné workshopy, slevy na 
řešení – CityVisor a spousta dalších služeb a know-how. Členství je zpoplatněno, pro Prahu 14 
by vycházelo na cca 60 tisíc Kč ročně. Ing. Dušek požaduje důvodovou zprávu jako podklad pro 
radu, s obhájením vstupu do spolku měst a dává ke zvážení, zda rovněž nevyužít celopražský 
přístup, kdy takto by do spolu vstoupilo souběžně 22 městský částí, což se jeví jako neefektivní 
z pohledu duplicitních vynaložených nákladů. Po diskusi s radním Krátkým bylo odsouhlaseno, 
že vzhledem ke koaličnímu prohlášení není třeba, aby komise do tématu zasahovala. Téma bude 
projednáno na Radě MČ Praha 14. 
 
Ing. Dušek rekapituluje, jak došlo k zanesení Prahy 14 jako subjektu do portálu otevřených dat 
města Prahy a informuje o nahrání seznamu datových sad Golemio, které byly vydefinovány na 
3 odborech MČ, do extranetu pro potřeby komise. 
 
Ing. Chlapek navrhuje registrovat úřad do katalogu otevřených dat MVČR (tedy na úrovni 
eGovernmentu), kde by se mohla skupina dále inspirovat. Dále také poukazuje na vytvoření 
metodiky, publikačního plánu a přijetí směrnice, což považuje za důležité první kroky. Ing. Prchal 
rekapituluje prozatímní závěry a stav poznání pracovní skupiny, situaci v Praze a navrhuje kroky, 
jak dále postupovat, které mimo návrhů Ing. Chlapka zahrnují další rešerši jak praktického 
využitelnosti dat, tak možných datových zdrojů MČ, které byly již konzultovány se starostou 
Mgr. Vondrou (v jehož gesci se Otevřená data nachází). 
 
S ohledem na poradní roli komise, bude vyvoláno jednání na úrovni tajemníka, gesčního 
radního a vedoucího KS-UIT, kde budou projednány jednotlivé potřebné kroky a stanoven další 
postup. O tomto postupu bude komise informována. 
 
V závěru tohoto bodu je Ing. Chlapek přizván do pracovní skupiny „otevřená data“. Vzhledem 
k jeho velkým zkušenostem se členové těší na spolupráci.  

 
 

Závěr 
Na konci jednání je připomenuta velmi důležitá otázka: kdo bude zodpovědný za koordinaci 
dat. Toto rovněž bude předmětem jednání u tajemníka úřadu. 
 
Dále předseda komise p. Nádvorník opět prosazuje pro práci Google Docs. Členové komise 
souhlasí pro větší pohodlí, ale s podmínkou, že sdílený adresář Google Docs bude neveřejný a 
dokumenty k publikaci se budou nadále nahrávat do DMS systému Alfresco, který je 
standardně používán pracovníky úřadu. P. Nádvorník se zavazuje, že bude prostředí Google 
Docs spravovat a administrovat. Ing. Dušek upozorňuje s nadsázkou na skutečnost, že komise 
preferuje komerční a uzavřený systém Google Docs, oproti otevřenému komunitnímu systému 
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Alfresco Community Edition, který má MČ Praha 14 zcela ve své správě. Na toto již členové 
komise nereagují. 

  
 

Jednání bylo ukončeno v 18:30. Další jednání proběhne 10.6.2019, Bratří Venclíků 1072, 
místnost 203, pokud počet hostů nepřesáhne 8 osob, pak by bylo nutné hledat jiný vhodný prostor. 
 
 
Zapsala: Lily Kalousová     Ověřil: Ing. Jindřich Prchal 


