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Zápis z 7. jednání Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici ze 
dne 9. 3. 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, Ing. Martin Dušek, Ing. Dušan Chlapek, David Doan, Ing. 

Jindřich Prchal, Ing. Jan Rambousek, Vladimír Diviš, Bc. Martin Straka, Jakub 
Havlíček, Tomáš Botka 

Omluveni:  Jaromír Krátký (host), Adam Palát (host)  
Hosté: Mgr. Radek Vondra (starosta MČ Praha 14) 
Tajemník:   
Zapisovatelka: Lily Kalousová 
 
Úvod 
 
Zápis přítomných členů na prezenční listinu. Seznámení s programem. 
 
Program:  
 

1) Průběžný stav plněných úkolů 
a. Informace ohledně návrhu publikačního plánu – Adam Palát 
b. Systém pro digitalizaci materiálů a možnosti školení (Marbes) - Ing. Dušek 
c. CityVizor – průběh zavádění – Nádvorník 

2) Restrukturalizace a zaměření Komise – diskuse 
3) K řešení 

a. Newsletter MČ Praha 14 
b. Technická interaktivní mapa  
c. Standardy pro veřejné zakázky: 

https://drive.google.com/file/d/189_0cWLxDcmGsd0bt4tjCPGxGgcrqyCt/view?
usp=sharing 

4) Různé 
 

Jednání: 
 
 

1) Průběžný stav plněných úkolů 
a. Informace ohledně návrhu publikačního plánu – Adam Palát  

 
Z důvodu nepřítomnosti pana Adama Paláta byl bod přesunut na příští jednání komise s tím, 
že podklady k tomuto bodu budou umístěny s předstihem na sdíleném disku. 
 

b. Systém pro digitalizaci materiálů a možnosti školení (Marbes) - Ing. Dušek  
 
Ing. Dušek podal informaci o vývoji jednání s dodavateli ICZ a Marbes. Oba systémy jsou 
funkčně identické. Oba jsou navázány na naše interní systémy a vyhovující procesu vzniku 
materiálu a řízení jednání rady / zastupitelstva. V současné době jednáme s MHMP o formě 
úhrady těchto aplikací z rozvojových smluv MHMP. Na základě komunikace s MHMP dojdeme 
k finálnímu rozhodnutí a implementaci. S proškolením koncových uživatelů vhodnou formou 
(e-learning, seminář počítáme) 
  

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/tomas_botka/profile
https://drive.google.com/file/d/189_0cWLxDcmGsd0bt4tjCPGxGgcrqyCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/189_0cWLxDcmGsd0bt4tjCPGxGgcrqyCt/view?usp=sharing
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c. CityVizor – průběh zavádění – Nádvorník 

 
Pan Nádvorník informoval o zavádění CityVizor v hl. m. Praze. Ing. Dušek informoval, že MČ 
se účastní nasazení v 1. vlně, jsme připraveni po technické a metodické stránce, ale čekáme 
na aktualizaci core systému Ginis od společnosti Gordic. Očekávaná aktualizace v 04-05/2020. 
 

2) Restrukturalizace a zaměření Komise – diskuse 
 
Proběhla diskuse přítomných na téma budoucí činnosti komise. V rámci diskuse byly řešeny 
personální otázky – rezignace pana Dalibora Štoly a odvolání pana Karima Fituriho, který se 
jednání komise dlouhodobě neúčastní. Oboje bude předloženo Radě MČ. 
 
Dále proběhla diskuse k tématům, která by měla komise v budoucnosti řešit. Během měsíce 
vznikne zásobník nápadů a témat, které budou na příštím jednání komise široce diskutovány. 
Do příštího jednání komise budou diskutovány na sdíleném uložišti a prostřednictvím online 
komunikace. Témata budou zejména z oblasti legislativní, provozní (zde vzejde návrh témat 
z potřeb MČ Praha 14) a zejména SmartCity. Každý z členů komise může přijít se svojí 
množinou témat a z těchto budou vybrána ta, kterým se komise bude věnovat. 
 
Příklad uvažovaných témat: 
 
1) Legislativní 

a) Zákon o právu na digitální službu a jeho dopady na fungování úřadu MČ Praha 14 
2) Provozní 

a) Cloudové služby vs. komunitní a otevřený software 
b) Práce se zřizovanými organizacemi – ZŠ, MŠ – co s nimi? GDPR, EIDAS 

3) SmartCity 
a) Infrastruktura města 
b) Chytré parkovací zóny 
c) Sdílená senzorika 

 
3) K řešení 

d. Newsletter MČ Praha 14 
e. Technická interaktivní mapa  
f. Standardy pro veřejné zakázky: 

https://drive.google.com/file/d/189_0cWLxDcmGsd0bt4tjCPGxGgcrqyCt/view?
usp=sharing 

 
Informace k tématům byla zveřejněna na sdíleném webu a témata nebyla diskutována – budou 
přesunuta na příštím jednání komise. 
 

4) Různé 
 
Příští termín jednání komise byl stanoven na 8.6.2020, 17:00, Bratří Venclíků 1073, místnost 
704. 
 
Zapsala: Lily Kalousová     Ověřil: Bc. Martin Straka 

https://drive.google.com/file/d/189_0cWLxDcmGsd0bt4tjCPGxGgcrqyCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/189_0cWLxDcmGsd0bt4tjCPGxGgcrqyCt/view?usp=sharing

