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Počet listů: 2 příloh: 6  listů příloh: 1     
  
 

/ zápis  

/ 12. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 25. 6. 2020 / 16:00 – 18:00 / 
zasedací místnost č. 5 pod věží  

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Mgr. Martin Mokroš, Lukáš Andrýsek, 
Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Ivo Kurfürst, Svatopluk Ordelt, Petr Kapounek, 
Ing. Martin Všetička, Jan Tabery, Ing. Václav Lužný – tajemník komise        

omluveni  Pavla Dočkalová, Ing. Radomír Nárožný, PaedDr. Jaroslav Šlambor 

neomluveni Ing. Jan Navrátil 

hosté  Ing. Zdeněk Petr, Mgr. Radek Repa, DiS. 
 

program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
2. PROJEKT PRO VÝZVU č. 109 OPZ 
2.1. Nástroj č. 1: Open data – zpřístupnění vybraných datových sad 
2.2. Nástroj č. 2: Modernizace webových stránek + prezentace výstupů analýzy webových 

stránek 
2.3. Nástroj č. 3: Vytvoření centrálního portálu pro občany – portál pro komunikaci s občany, 

internetové platební brány, elektronické formuláře, participativní rozpočty, rezervační 
systém 

2.4. Nástroj č. 4: Digitální úřední deska 
2.5. Nástroj č. 5: Rozvoj mapového portálu MARUSHKA – nové mapové vrstvy 
2.6. Nástroj č. 6: Oběh dokumentů (document management)  
2.7. Nástroj č. 7: Efektivní propagace nových řešení pro komunikaci s veřejností 
3. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
3.1. Diskuze členů Komise  
3.2. Možná volba témat pro příští jednání 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 
1.  KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 

o Předseda komise Ing. Tomáš Lázna přivítal přítomné a zahájil 12. jednání Komise pro IT a 
Smart city. Program jednání Komise 9 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  
Přítomnost hostů (viz hlavička) 9 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o Předseda informoval o jednání pracovního týmu pro on-line služby (3. 6. 2020) 

2.  PROJEKT PRO VÝZVU č. 109 OPZ 

o Úvodní informace - Rozsah projektu vychází z projektu pro žádost o dotaci z výzvy č. 92 
OPZ, která proběhla v loňském roce, nezahrnuje strategie, nástroje pro komunikaci 
s veřejností byly rozšířeny a více rozpracovány. Podrobnější informace o jednotlivých 
nástrojích viz „Příloha č. 3 Analýza stavu komunikace s veřejností a možnosti její 
zefektivnění“ (soubor 21_ODVZ_OIT_Příloha 2_Žádost o dotaci ve Výzvě č. 109.docx). 
Veškeré dílčí nástroje budou v rámci jejich přípravy projednávány s Komisí. Jednotlivé body 
prezentovali Ing. Lázna a Ing. Lužný: 
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o 2.1. P. Tabery vznesl dotaz na uvedení příkladu druhů zveřejňovaných datových sad v rámci 
open dat. Většinou se jedná o prostorová, nebo zveřejnitelná statistická data. Prezentována 
příklad z portálu https://data.brno.cz/ 

o 2.2. Diskuze ohledně funkce přínosu funkce „chatbot“ – lépe zdokonalit vyhledávání / p. 
Kapounek – zajistit detailnější popis funkcí s případnou možností ověření funkčnosti 
(referenčního použití). 
V popisu projektu není zmínka o aktualizaci mobilní aplikace, pouze součástí názvu 
nástroje.  
Ing. Petr – drátěný model (příloha zápisu), analýza webu bude hotová v týdnu od 29. 6. – 
výstup bude zaslán členům. 

o 2.3. Rozcestník chytrých služeb – pracovní tým předložil drátěný model (viz příloha) – 
hierarchicky mimo Portál občana, samostatný web, hlavními atributy jsou funkčnost a 
jednoduchost, jedná se také nástroj propagace chytrého města; proběhla diskuze ohledně 
významu a případů použití rozcestníku. 
Diskuze o vlastnictví domény www.prostejov.cz  

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/12) 
Komise pro IT a Smart City doporučuje Radě města zahájit jednání o odkupu domény 
www.prostejov.cz 
9 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽELI – ODSOUHLASENO 

Podrobnější diskuze ohledně participativního rozpočtu a rezervačního systému. Bylo 
diskutováno, jaká úroveň autentizace je vyžadována pro jednotlivé služby Portálu občana – 
komentář Mgr. Repa – nutné detailně řešit u každé služby zvlášť, v některých případech 
bude nutné využít NIA, v jiných by mohlo stačit zavést vlastní městský identitní systém 
(např. pro rezervační systém). 
Analýza využívání formulářů – kvůli určení priority jejich elektronizace – jde o žádosti 
(podání) učiněné prostřednictvím nejen formulářů (zejména těch, které jsou k dispozici na 
webu https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/formulare-a-tiskopisy.html), ale 
obecně jakoukoliv formou – pravděpodobně dohledatelné přes statistiku benchmarkingu. 
Diskuse ohledně infrastruktury provozu portálu občana, je preferováno využití městské 
infrastruktury.  

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (02/12) 
Komise doporučuje RMP zajistit statistické údaje jednotlivých podaných žádostí  
prostřednictvím formulářů magistrátu za účelem vyhodnocení priority digitalizace 
podávaných žádostí. 
9 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽELI – ODSOUHLASENO 

P. Kapounek – vyřízení správních poplatků převodem a/nebo přes platební bránu – v první 
fázi je nutné vyřešit automatizované přiřazení platebních identifikátorů (var. symbolů) k 
podání – přizvání zástupce finančního odboru na příští jednání Komise (bude zařazeno 
do programu); následovala diskuze ohledně poplatků a o technickém řešení. 

o 2.4. Doporučeno úřední digitální desku umístit pod zastřešenou část u vchodu do budovy na 
Školní ulici. Dále byla diskutována „smysluplnost“ tohoto typu zařízení v případě, kdy nelze 
takto nahradit „klasické“ úřední desky. 

o 2.5. Možné zajištění financí na mapové vrstvy evidence komunikací a dopravního značení, 
rozšíření o databázi projektů nad mapou. Výklad bez další rozpravy. 

o 2.6. Nástroj bude detailně představen po jeho pořízení a implementaci. Výklad bez další 
rozpravy. 

o 2.7.  P. Kapounek – podstatná část propagační kampaně by měl být vedená v on-line 
prostoru s ohledem na zamýšlený dopad na cílovou skupinu a charakter nástrojů. 

 

 

 

https://data.brno.cz/
http://www.prostejov.cz/
http://www.prostejov.cz/
https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/formulare-a-tiskopisy.html
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3. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

o P. Andrýsek – informační (uvítací) cedule při vjezdech do města – diskuze o možné úpravě, 
např. doplnění o webovou adresu, resp. odkaz na turistický rozcestník, p. předseda 
přislíbil konzultaci s Ing. Moudrým (předsedou Komise pro cestovní ruch). 
 

 
Termín příštího jednání komise – 3. září 2020 
 
 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r. 
 
 
 
v Prostějově 30. června 2020 
 
  
přílohy  
- pozvánka 
- prezentace (elektronicky) 
- drátěný model rozvržení aktualizovaného webu 
- drátěný model rozcestníku chytrých služeb 
- Žádost o podporu – Přívětivý úřad statutárního města Prostějova (soubor 2020_06_25 - 

21_ODVZ_OIT_Příloha 1_Žádost o dotaci ve Výzvě č. 109.pdf) 
- Příloha č. 3 Analýza stavu komunikace s veřejností a možnosti její zefektivnění (soubor 

2020_06_25 - 21_ODVZ_OIT_Příloha 2_Žádost o dotaci ve Výzvě č. 109.docx) 
 

rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií 
- Ing. Zdeněk Petr – Odbor informačních technologií 
- Mgr. Radek Repa – Odbor kancelář tajemníka 
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Příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 18. 6. 2020) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 12. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 16:00 v zasedací místnosti č. 5 pod věží radnice.   
 
Program bude tentokrát tvořen nástroji projektu „Posílení přívětivosti statutárního města 
Prostějov rozvojem nástrojů komunikace s veřejností“ předkládaného v žádosti o dotaci 
z výzvy č. 109 OPZ: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
 

2. PROJEKT PRO VÝZVU č. 109 OPZ 
o Popis projektu 
o Nástroj č. 1: Open data – zpřístupnění vybraných datových sad 
o Nástroj č. 2: Modernizace webových stránek + prezentace výstupů analýzy 

webových stránek 
o Nástroj č. 3: Vytvoření centrálního portálu pro občany – portál pro komunikaci 

s občany, internetové platební brány, elektronické formuláře, participativní 
rozpočty, rezervační systém 

o Nástroj č. 4: Digitální úřední deska 
o Nástroj č. 5: Rozvoj mapového portálu MARUSHKA – nové mapové vrstvy 
o Nástroj č. 6: Oběh dokumentů (document management)  
o Nástroj č. 7: Efektivní propagace nových řešení pro komunikaci s veřejností 

 
3. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

o diskuze členů Komise  
o možná volba témat pro příští jednání 

 
- předpokládaná doba jednání 1,5 hod 

 
V případě Vaší neúčasti upozorňuji na nutnost omluvit se panu předsedovi předem. U 
nepřítomnosti z náhlého důvodu se prosím omluvte dodatečně. Pokud budete mít zpoždění 
větší než 15 minut, bude již uzamčen hlavní vstup do radnice, v tomto případě volejte 
777 313 547. 
 
Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci 
 
Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise   
 
a tajemník Komise 
 
Ing. Václav Lužný 
vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů 
Odbor rozvoje a investic 
Magistrát města Prostějova 
Školní 4, 796 01 Prostějov 
tel.: 582 329 701 
www.prostejov.eu/smart 

http://www.prostejov.eu/smart
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