
    

1 

Zápis z 10. jednání Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici 
ze dne 5. 10. 2020 

 
 
Čas a místo konání: od 17:30 online MS Teams 
 
Přítomni: Daniel Nádvorník, Ing. Dušan Chlapek, David Doan, Ing. Jindřich Prchal, Bc. 

Martin Straka, Jakub Havlíček, Tomáš Botka, Ing. Jan Rambousek 
Omluveni:   
Hosté: Adam Palát (specialista SmartCity), Jaromír Krátký (radní MČ), Martin Šebek 

(OICT), Radek Vondra (starosta MČ) 
Tajemník:  Ing. Martin Dušek 
Zapisovatel: Ing. Martin Dušek 
Ověřovatel:  Ing. Jindřich Prchal 
 
Úvod 
 
Úvodní slovo pana předsedy Nádvorníka a tajemníka komise. 
 
Program:  
 
1. Průběžný stav plněných úkolů 

1.1. Cityvizor – Šebek, Nádvorník 
1.2. Otevřená data, směrnice – Dušek  
1.3. Zásobník SC nápadů – Nádvorník 
1.4. Doporučení příslušným Komisím k projednání daných SC nápadů 
1.5. Doporučení sledovat možné dotace a doporučit odboru pro EF, aby pravidelně 

informovala Komisi DTOR o možnostech dotací 
1.6. Doporučení Radě, aby se vyjádřila k zásobníku SC projektů  

2. Informační update – Palát, Krátký, Dušek 
3. Zveřejňování materiálů jdoucí na Zastupitelstvo  
4. Různé: 
 
Jednání: 
 
 
1. Průběžný stav plněných úkolů 

1.1. Cityvizor – Šebek, Nádvorník 
 
Proběhla diskuse nad stavem nasazení Cityvizor. K problematice se vyjádřil gesční radní p. 
Krátký, p. Nádvorník, Ing. Dušek a pan Šebek. 
 
Souhrn: 

a) Za OIKT – technicky hotovo 
b) Za OŘEŠ – příprava ekonomických dat – hotovo 
c) Smluvní vztah – iniciován vznik katalogového listu (Ing. Dušek, telefonicky i emailem 

1.9.2020) v rámci připravované smlouvy mezi MHMP a MČ Praha 14, komunikováno s 
p. Borovským a p. Šebkem v rámci pracovní skupiny Ginis, dle sdělení p. Šebka, který 
tlumočil stanovisko p. Borovského se tím bude pracovní skupina Ginis zabývat. MČ má 
v pracovní skupině zastoupení Ing. Zavadilovou (OŘEŠ). Dle sdělení gesčního radního 
p. J, Krátkého lze v Radě MČ schválit spuštění i v situaci, kdy tato smlouva a katalogový 
list jsou v přípravě. Dále bylo uvedeno, že nedořešené členství MHMP ve spolku 
Otevřená města nepředstavuje pro spuštění žádný problém. 

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
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d) Negativní stanovisko pověřence DPO neumožňuje schválení materiálu Radou MČ.  Toto 
negativní stanovisko je třeba vypořádat. Gesční radní p. Krátký opakovaně navrhl 
spuštění v Cityvizor v rozsahu, který je v souladu se stanoviskem DPO, ale toto zůstalo 
bez reakce. P. radní Krátký bude o vypořádání připomínek DPO dále jednat a jednat 
bude rovněž předseda komise p. Nádvorník, který byl o tomto již dříve informován a 
přislíbil vypořádání napomoci. I další členové komise vyjádřili souhlasné stanovisko 
s tím, že se jedná o složitější právní problém. 

 
1.2. Otevřená data, směrnice – Dušek 

 
Ing. Dušek podal informaci o částečné revizi směrnice, aby odpovídala organizační struktuře a 
principům řízení úřadu. S touto Směrnice uložena na sdílený prostor komise ve formátu MS 
Word k připomínkování. Na připomínky mají členové komise 10 dní, tedy čas do 16.10.2020. 
Následně bude směrnice předána se souhlasem tajemníka na OPKČ (Mgr. Koplíková, Ing. 
Němec) a standardním procesem implementována do platných směrnic MČ Praha 14. Rovněž 
bude projednána se zástupci zřizovaných organizací, kterých se týká. V rámci tohoto procesu 
bude po dohodě s tajemníkem úřadu stanovena její účinnost. Zapracována byla rovněž 
připomínka k pozici Kurátora otevřených dat, který by měl být zaměstnancem MČ. 
 

1.3. Zásobník SC nápadů – Nádvorník 
1.4. Doporučení příslušným Komisím k projednání daných SC nápadů 
1.5. Doporučení sledovat možné dotace a doporučit odboru pro EF, aby 

pravidelně informovala Komisi DTOR o možnostech dotací 
1.6. Doporučení Radě, aby se vyjádřila k zásobníku SC projektů  

 
Proběhla široká diskuse k uvedeným tématům. P. Nádvorník byl ujištěn, že má plnou podporu 
jak ze strany koaličních partnerů, tak ze strany členů komise a rovněž ze strany úřadu a odboru 
OIKT. Bylo domluveno, že vybrané oblasti je třeba projednat s příslušným gesčními radními a 
následně příslušnými komisemi, kde budou konkretizovány do podoby smysluplných projektů, 
které v dané oblasti vyřeší nějaký konkrétní problém. V souladu s projektovou metodikou bude 
postupováno následovně:  
 

a) Zpracování stručného dokumentu „Projektový podnět“ – stručný popis projektu, kde jej 
již znám konkrétní řešený problém a tento je projednán a odsouhlasen s příslušným 
věcným garantem. Rovněž je vyřešena reálnost financování projektu. Na základě 
podnětu člena komise doc. Chlapka nebude v této fázi ještě přistoupeno k tvorbě 
podrobného projektového záměru, protože se jedná o rozsáhlejší dokument. Zajistí p. 
Nádvorník. Součinnost pro projednání mu zajistí p. radní Krátký spolu s tajemníkem 
úřadu. 

 
b) Projektové podněty budou předloženy na dalším jednání komise DTOR a následně bude 

postupováno v souladu s platnou směrnicí projektového řízení. 
 
Vybrané oblasti SC nápadů a jejich gesční příslušnost: 
 
Vizualizace klíčových projektů J. Krátký 
Smart City Point Mgr. Kolmanová 
Rozvoj e-learningu (hybridního vzdělávání) v 
ZŠ 

PhDr. Jelenová 

Interaktivní geoportál Ing. Hukal, Mgr. Kolmanová, Bc. Práger 
Chatbot Mgr. Kolmanová 
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2. Informační update – Palát, Krátký, Dušek 
 
Proběhl informační update, informace podal Ing. Palát a Ing. Dušek.  
 
 
3. Zveřejňování materiálů jdoucí na Zastupitelstvo  
 
Proběhla diskuse nad záměrem zveřejňovat v rámci transparentnosti materiály na ZMČ pro 
veřejnost týden před jeho konáním. Ing. Dušek uvedl, že technicky to není problém. Starosta 
MČ Mgr. Vondra uvedl, že uvedený postup klade vyšší nároky na úsek RMČ/ZMČ, který musí 
zajistit dopředu anonymizaci materiálů z důvodu ochrany osobních údajů. Bylo domluveno, že 
p. Nádvorník zajistí ve spolupráci s Ing. Duškem statistiky využití on-line přenosů ze ZMČ a 
dále p. Nádvorník vyhodnotí požadavek na tuto transparentnost ve vazbě na náklady s tím 
spojené a ověří zájem veřejnosti o tyto materiály. 

 
4. Různé 
 
Ing. Havlíček se dotázal na přístupnost webu MČ. Ing. Dušek informoval o „Prohlášení o 
částečné přístupnosti“, strojovém titulkování videopříspěvků a přenosů ze ZMČ a postupném 
doladění dle nařízení MVČR. 
 
Termín dalšího jednání komise bude dohodnut později. 
 
 
Zapsala: Ing. Martin Dušek     Ověřil: Ing. Jindřich Prchal 
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