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Zápis z 4. jednání Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici 
ze dne 16. 9. 2019 

 

 
Čas a místo konání: od 17:00 v budově ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 7. patro, zasedací 

místnost č. 704 
 
Přítomni: Daniel Nádvorník (předseda komise), David Doan, Jakub Havlíček, Tomáš Botka, 

Vladimír Diviš, Ing. Jindřich Prchal, Ing. Dušan Chlapek, Bc. Martin Straka, 
Dalibor Štola. 

Omluveni: Karim Fituri, Adam Palát, Ing. Jan Rambousek, Jaromír Krátký  
Hosté: Mgr. Radek Vondra – starosta MČ P14 
Tajemník:  Ing. Martin Dušek 
Zapisovatelka:  Lily Kalousová 
 
Úvod 
Zápis přítomných členů na prezenční listinu. 
 
 
Průběh jednání:  
 

1. Zahájení 
 
Pan Nádvorník jako předseda komise zahájil jednání. 

 
2. CityVisor a otevřená data 

 
Proběhla diskuse k uvedenému bodu a Ing. Dušek seznamuje členy se situací. MHMP 
přislíbil vyřešit centrální zapojení do uvedeného projektu a financování datové pumpy 
mezi ekonomickým informačním systémem GINIS, který poskytuje MHMP městským 
částem a platformou CityVizor. MČ Praha 14 se k uvedené aktivitě přihlásila a nyní se 
čeká na kroky informatiky MHMP. 
Dále proběhla diskuse nad dalšími kroky v oblasti otevřených dat a to nad rámec dat 
publikovaných MHMP a ekonomického IS Ginis. Ing. Chlapek doporučil pokračovat dle 
metodiky MVČR a ustanovit koordinátora otevřených dat. 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje ustanovení koordinátora otevírání dat, který vypracuje návrh 
první verze publikačního plánu. Komise navrhuje p. Paláta. 
 

3. Přenosy z jednání zastupitelstva 
 
Ing. Dušek seznámil členy komise s výsledky jednání se společností PublicStreams. 
Technicky je to realizovatelné a s ohledem na četnost zastupitelstev se jeví varianta 
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služby jako nejlepší. Alternativní řešení (zejména pořízení vybavení na přenosy) se 
nejeví jako ekonomicky výhodná. S ohledem na ochranu osobních údajů je třeba 
uvedenou službu smluvně zajistit, a to i v situaci, kdy bude 1. přenos realizován zdarma. 
V souladu s požadavkem transparentnosti bude třeba vybrat firmu v otevřeném 
výběrovém řízení. 
 
Usnesení:  
Doporučení komise: Ve veřejné zakázce vybrat a smluvně zajistit firmu na realizaci 1. 
přenosu zdarma a dalších 4 přenosů – to by mělo pokrýt poslední jednání 
zastupitelstva v roce 2019 a 4 jednání v roce 2020. Následně budou přenosy 
vyhodnoceny a bude rozhodnuto o dalším postupu. Komise se dále zavázala 
vypracovat doporučující materiál na výběrové řízení, do 21.10.2019. Materiál bude 
odrážet názory jednotlivých politických klubů. 
 

4. Jmenné rejstříky 
Člen komise p. Havlíček informoval o povinnosti vyplývající z GDPR – jmenné rejstříky. 
Ing. Dušek uvedl, že tato aktivita je diskutována informatiky všech MČ 1-22, MHMP a 
dodavatelem spisové služby a je zde příslib koordinace ze strany informatiky MHMP 
v rámci Prahy.  
 

5. Elektronické zpracování matriálů pro Radu a Zastupitelstvo 
Komise dále diskutovala možnost elektronizace přípravy materiálů pro jednání rady a 
zastupitelstva. Existuje celá řada samostatných aplikací, systém TED využívaný na 
MHMP a rovněž modul spisové služby eSpis od ICZ. 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje uložit p. Palátovi zmapování procesu vzniku, zpracování a 
prezentace materiálu pro Grémium, Radu a Zastupitelstvo. Dále sestavil požadavky 
pro výběr vhodné SW podpory. 
 

6. Sběr a správa požadavků od občanů 
V závěru jednání komise diskutovala problematiku sběru a správy požadavků od 

občanů. Diskutovány byly různé možnosti a systémy. Uvedené problematika je 

vhodným tématem pro budoucí činnost komise. 

 

Usneseni: 

Předseda komise p. Nádvorník zmapuje možnosti sběru podnětů občanů na 

Magistrát či Radnice městských části. 

 

 
Další jednání komise se uskuteční dne 14.10.2019 
 
 
Zapsala: Lily Kalousová     Ověřil: Ing. Jindřich Prchal 


