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Zápis z 6. jednání Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici ze 
dne 13. 1. 2020 

 

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

místnost č. 704 
 
Přítomni: Daniel Nádvorník, David Doan, Jakub Havlíček, Tomáš Botka, Bc. Martin Straka, 

Ing. Jan Rambousek 
Omluveni:   Ing. Martin Dušek, Vladimír Diviš, Ing. Jindřich Prchal, Ing. Dušan Chlapek, 

Adam Palát, Dalibor  
  Štola, Karim Fituri, Mgr. Radek Vondra – starosta MČ P14 
Hosté: Jaromír Krátký – radní MČ Praha 14 
Tajemník:   
Zapisovatelka:  Lily Kalousová 
 
Úvod 
 
Zápis přítomných členů na prezenční listinu. Seznámení s programem. 
 
Program:  
 
 

1) Koordinátor otevřených dat 
2) Vyhodnocení prvního přenosu ze zastupitelstva 
3) Elektronické zpracování materiálů na radu 
4) Závěr, diskuze, připomínky 

 
 

Jednání 
 
1. Adam Palát předloží na další komisi dokument k publikaci a k tvorbě publikačního plánu.  
2. Vyhodnocení prvního přenosu ze zastupitelstva 

Komise sdílí stejný názor, že první přenos nesplnil očekávání. Kvalita přenosu byla velmi 
špatná, rozmazaná, audio nekvalitní, nasvícení chatrné. Veškeré připomínky předložil 
společnosti Public Stream Ing. Martin Dušek s panem Nádvorníkem na společné schůzce. 
Byla domluvena 50% sleva. Technická stránka: bude doplněna třetí kamera, nabírání zvuku 
je komisí doporučeno přenosnými mikrofony. Vhodný by byl nákup mixážního pultu. Dále 
by bylo vhodné řešit filtraci lidí a celé akci zajistit větší promo. 15.1.2020 proběhne v Galerii 
P14 technické šetření pro zlepšení budoucích záznamů.  
 

Komise schvaluje zveřejnění záznamu.  
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3. Elektronické zpracováváni materiálů na radu 

Nyní se používají dva systémy a těmi jsou E-spis a Marbes. Mgr. Radek Vondra navrhoval 
již v minulosti nahradit tyto něčím alternativním. Myšlenka připojení se na Magistrát je 
dobrá, je však potřeba zvážit veškeré fakty – cena, údržba, uživatelská přívětivost 
zaměstnanců MČ P14 a podobně. Prozatím se tento bod nebude řešit proaktivně. Bližší 
informace podá Ing. Dušek, který má interní přehled. Doporučení komise: situaci je třeba 
dál projednat, shromáždit více informací a zjistit, jak to případně funguje jinde. 
 

4. Závěr, diskuze, připomínky 

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/tomas_botka/profile
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Proběhla mutace našeho interního helpdesku. Je potřeba vypracovat koncepci, která 
bude přijata koncem února. Věnovat se tomu bude pan Nádvorník.  

 
 

 
 
Zapsala:  Lily Kalousová     Ověřil: Bc. Martin Straka 


