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Zápis z 11. jednání Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici 
ze dne 22. 6. 2021 

 

 
Čas a místo konání: od 18:30 online MS Teams; Bratří Venclíků 1072/203 
 
Přítomni: Daniel Nádvorník, Ing. Jindřich Prchal, Vladimír Diviš, Jakub Havlíček 
Omluveni:  doc. Ing. Dušan Chlapek Ph.D., Mgr. Radek Vondra, Jaromír Krátký 
Hosté: Adam Palát (specialista SmartCity) 
Tajemník:  Ing. Martin Dušek 
Zapisovatel: Ing. Martin Dušek 
Ověřovatel:  Jakub Havlíček 
 
Úvod 
 
Úvodní slovo pana předsedy Nádvorníka a tajemníka komise. 
 
Program:  
 
1. Průběžný stav plněných úkolů 

1.1. Cityvizor 
1.2. Otevřená data, datové sady, prezentace – Ing. Palát 

2. Informační update – Ing. Dušek 
3. Pracovní skupiny: 

3.1. Web Prahy 14 
3.2. Střednědobá strategie publikace otevřených dat 
3.3. Digitalizace zápisů do MŠ a ZŠ 

4.  Doporučení Komise DTOR ke schválení, viz.: 
https://drive.google.com/file/d/18cjp2YgwJb6TN2WDwy9vR8PP14C5JqoY/view?usp=shar
in 

5. Různé. 
 
  

https://extranet.praha14.cz/share/page/user/daniel_nadvornik/profile
https://drive.google.com/file/d/18cjp2YgwJb6TN2WDwy9vR8PP14C5JqoY/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/18cjp2YgwJb6TN2WDwy9vR8PP14C5JqoY/view?usp=sharin
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Jednání: 
 
V úvodu jednání promluvil předseda komise pan Nádvorník. Zhodnotil uplynulá období a 
dosažené výsledky. Dále bylo konstatováno, že s ohledem na nízkou účast není komise 
usnášeníschopná. 
 
1. Průběžný stav plněných úkolů 

1.1. Cityvizor 
 
Cityvizor je po technické stránce připraven a čeká se na vypořádání připomínek pověřence pro 
GDPR. Dále se čeká na uzavření smlouvy mezi MHMP a MČ 1-22. Rovněž bude komunikováno 
v rámci porady starosty – místostarostové Vondra a Krátký. 
 

1.2. Otevřená data, datové sady, prezentace – Ing. Palát 
 
Byly představeny datové sady a pokračuje příprava publikačního plánu. Očekává se předložení 
publikačního plánu na RMČ během 09/2021. 
 
2. Informační update – Ing. Dušek 
 
Proběhl informační update ohledně rekonstrukce úřadu, voleb a dalších aktivit očekávaných do 
konce roku 2021. 
 
3. Pracovní skupiny 

3.1. Web Prahy 14 
 
Předseda p. Nádvorník představil připravovanou aplikaci Moje 14, chválil geoportál i kvalitu 
aplikace na platformě Android a předpokládá, že bude nasazena i v celopražském režimu. 
Zájemci o aplikaci ze stran členů komise se mohou přihlásit u tajemníka komise, zajistí jim 
přístup. 
 

3.2. Střednědobá strategie publikace otevřených dat 
 
Viz. projednávaný bod 1. 
 

3.3. Digitalizace zápisů do MŠ a ZŠ 
 
Proběhla diskuse, jedná se o celopražský projekt, hlavní přínos je nyní ve sjednocení formulářů 
– doporučuje se umístit tyto formuláře na web MČ. Bude projednáno s oddělením školství. 
 
4.  Doporučení Komise DTOR ke schválení, viz.: 

https://drive.google.com/file/d/18cjp2YgwJb6TN2WDwy9vR8PP14C5JqoY/view?usp=shar
in 

 
1. V souladu s koaliční smlouvou z počátku volebního období 2018-2022 Komise DTOR 
doporučuje, aby byly materiály k dispozici veřejnosti minimálně týden před konáním 
zastupitelstva v elektronické podobě. V případě nutnosti anonymizace údajů Komise DTOR 
doporučuje, aby byla provedena pověřencem pro GDPR. a V souladu s bodem 1 tohoto 
usnesení Komise DTOR doporučuje, aby prostřednictvím zástupce Úřadu došlo ke kontaktování 
dodavatele řešení a v rámci rozhraní propojila jednotlivé materiály k bodům projednávaným 
na Zastupitelstvu. 
 
2. V souladu s programovým prohlášením Rady městské části Praha 14 na volební období 
2018-2022 (bod 3.4) Komise DTOR doporučuje obecné umožnění účasti veřejnosti na 
jednáních poradních a iniciačních orgánů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 (s 

https://drive.google.com/file/d/18cjp2YgwJb6TN2WDwy9vR8PP14C5JqoY/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/18cjp2YgwJb6TN2WDwy9vR8PP14C5JqoY/view?usp=sharin
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výjimkou těch, u kterých to vylučuje jejich podstata) takovým způsobem, že jednání budou 
zpravidla veřejná. a Komise DTOR zároveň doporučuje, aby bylo toto doporučení projednáno 
na všech příslušných Komisích. 
 
3. V souladu s koaliční smlouvou z počátku volebního období 2018-2022 Komise DTOR 
doporučuje, aby byly všechny výstupy Úřadu, Zastupitelstva a Rady, které naplňují charakter 
textového dokumentu, publikovány ve strojově čitelném formátu (pokud to nevylučuje jejich 
povaha). 
 
4. V souladu s předpokladem zavedení videopřenosů Komise DTOR doporučuje, aby byly i 
nadále zachovány videopřenosy ze Zastupitelstva. a V souvislosti s bodem 4. bere Komise 
DTOR na vědomí materiál týkající se statistik z videopřenosů ze Zastupitelstva. 
 
Přesunuto na příští jednání komise z důvodu, že komise není usnášeníschopná. 
 
5. Různé. 
 
Proběhla diskuse k následujícím tématům: 
 

 Dobíjecí stanice 
o Proběhla informace, projekt před spuštěním, zajišťuje Ing. Palát a místostarosta 

Hukal, partner je PRE,  
 Nové EÚD – možnost umístění senzoriky 
 Nástroj na kontrolu odkazů na webu 

o Xenu's Link Sleuth – oprava odkazů na webu MČ – nástroj bude využit a 
následně budou zastaralé odkazy opraveny 

 Informace k ISDS – uložiště 
 Informace k ČUZAK 
 Informace k přenosům ze ZMČ 

o Automatické titulky 
o Sledovanost 23.6. 
o Bezproblémová spolupráce 

 
Termín dalšího jednání komise bude dohodnut později s ohledem na aktuální situaci a časové 
možnosti členů komise. 
 
 
Zapsala: Ing. Martin Dušek     Ověřil: Jakub Havlíček 
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