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Zápis z 3. jednání Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici ze dne 10. 6. 2019 

 

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

č. 203 
 
Přítomni: Daniel Nádvorník, David Doan, Jakub Havlíček, Karim Fituri, Martin Dušek, Tomáš 

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

1. Nahrávání jednání Komise kvůli zápisu 

2. Podání informací na základě doporučení Komise 

a) Ing. Dušek  (kontaktování spol. Public Streams a statistika přístupů na stávající záznamy 

jednání, otevřená data a potřebné kroky) 

b) Mgr. Vondra (CityVizor a postup na Magistrátu) 

c) p. Krátký (projednání vstupu do spolku Otevřená města na Radě)  

3. Publikační plán a vzorová směrnice – stanovisko pracovní skupiny pro Otevřená data 

4. Nadefinování činností pracovních skupin do 4. jednání Komise DTOR 

5. Různé  

(návrh 1 DN – Elektronizace schvalovacího procesu materiálů pro Radu a Zastupitelstvo na 

podnět Mgr. Vondry)  

(návrh 2 DN – Newsletter MČ Praha 14) 

(návrh 3 DN – Kit občana)  

 
Průběh jednání:  
 

1. Zahájení 
 
Pan Nádvorník jako předseda komise zahájil jednání. 

 
2. Schválení programu jednání 

 

Návrh: Schválení předloženého programu jednání 

Přítomno: Pro: Proti: Zdržel se: 

9 9 0 0 

Výsledek hlasování: Návrh byl přijat. 

 
3. Nahrávání jednání Komise kvůli zápisu 

 
Jednání komise nebude nahráváno z důvodu zjednodušení zápisu, který bude realizován ve 
zjednodušené textové podobě. Návrh tajemníka komise na nahrávání je stažen. 

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
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4. Podání informací na základě doporučení Komise 

 
a. Ing. Dušek (kontaktování spol. Public Streams a statistika přístupů na stávající 

záznamy jednání, otevřená data a potřebné kroky) 
 
Ing. Dušek kontaktoval zatím bez odezvy společnost PublicStreams. Na základě doporučení komise 
bude v uvedené aktivitě pokračovat. Zajištění prvního přenosu ze zářijového zastupitelstva zdarma 
touto společností je preferované varianta, budeme usilovat o potvrzení do konce měsíce června. Jako 
alternativu připraví komise možnost zajistit přenosy pomocí zapůjčeného / vlastního technického 
vybavení tak, aby přenos na tomto zastupitelstvu proběhl. 
 
Ing. Dušek zajistí a uloží na extranet statistiky z Google analytics k webu MČ, speciálně sekce zápisy 
zastupitelstva / rady, nebo zajistí členům komise přístup k těmto statistikám. 
 

b. Mgr. Vondra (CityVizor a postup na Magistrátu) 
 
Byla projednána problematika produktu CityVizor a bylo konstatováno, že bude nadále usilováno o 
vytvoření rozklikávacího rozpočtu. Produkt CityVizor je vázán na členství ve spolku Otevřená města. 
Jako alternativa se nabízí rozklikávací rozpočet přímo navázaný na IS Ginis, který používá MHMP i 
všechny MČ v Praze a většina zřizovaných organizací. Zde je ale problém s podporou, kterou je třeba 
vysoutěžit pro každou MČ zvlášť. 
 
KS-UIT spolu s tajemníkem úřadu provedou porovnání obou variant a seznámí komisi s výsledkem 
tohoto porovnání. 
 

c. p. Krátký (projednání vstupu do spolku Otevřená města na Radě)  
 
Pan radní Krátký potvrdil cíl vstoupit do spolku otevřená města s tím, že preferovaný je vstup na 
úrovni MHMP za všechny MČ v Praze, což bylo následně potvrzeno Ing. Beránkem z MHMP, kdy je 
usilováno o vstup do této iniciativy centrálně z MHMP po vyřešení možného střetu zájmů předsedy 
výboru p. Ondřeje Profanta. Dle sdělení Ing Beránka by mělo být toto vyřešeno v krátké době a 
MHMP do spolku vstoupí a tím bude vyřešen i vstup všech MČ v Praze. 
 
 

5. Publikační plán a vzorová směrnice – stanovisko pracovní skupiny pro Otevřená data 
 

Bod byl projednán za účasti tajemníka úřadu. Rada MČ vydá primární pokyn a tajemník úřadu zahájí 

kroky k zajištění činností v této oblasti. Především bude obsazena role koordinátora otevřených dat, 

dále bude zahájena činnost na přípravě příslušné směrnice a návazného publikačního plánu, který 

bude vycházet ze vzorového publikačního plánu https://opendata.gov.cz 

V souvislosti s tématem bylo přijato usnesení: „Komise doporučuje radě MČ rozhodnout o zahájení 

přípravy MČ na publikaci otevřených dat dle metodiky MVČR“. 

6. Další body byly přesunuty na další jednání komise. 

 

 
7. Závěr 

 
Další jednání komise se uskuteční dne 16.9. od 17:00. 
 
 
Zapsala: Lily Kalousová     Ověřil: Ing. Jindřich Prchal 

https://opendata.gov.cz/

