
      

 

V Praze dne 9. 3. 2020 

 Čj: MCP09/032866/2020 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vážený pane magistře, 

 

dne 25. 2. 2020 obdržel ÚMČ Praha 9 Vaši žádost o zaslání informací zákona 

č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

V uvedené žádosti požadujete tyto informace: 

 

1. Zda na OSPOD existují sdílené složky pro dokumenty pracovníků a další jejich 

data. Jaké všechny typy dat se tam ukládají (jako třeba prezentace, dokumenty 

z MPSV, statistiky, atd.)? Jaké tyto složky mají přibližně celkovou využitou 

velikost. 

2. Jaké všechny aplikace a od jakých dodavatelů se na OSPOD používají a kdo je 

jejich uživatelem (zda sociální pracovník, vedoucí, apod.). Co všechno tyto 

aplikace dělají (jejich účel - např. "aplikace pro zadávání a vyhledávání informací 

o případech řešených sociálními pracovníky", "aplikace pro získávání těchto 

a těchto statistik" atd.). 

3. Jaké má OSPOD serverové aplikace. Jaké databáze používá (jaký typ (MSSQL, 

Oracle, ...), jaké jsou názvy jednotlivých databází v databázových serverech a jaká 

všechny druhy dat jsou v nich v jednotlivých případech uloženy). Jaké jsou 

případné souborové uložiště, které jsou aplikacemi (klientskými 

nebo serverovými) využívány. Jaké jsou případná jiná úložiště dat a jejich účel 

a druhy informací na nich uložených. Jaká jsou externí úložiště a externí zdroje 

dat - např. ve smyslu případných sdílených databází nebo aplikačních serverů 

mezi všemi OSPOD. 

4. Kdo se stará o správu dat a IT na OSPOD Praha 9 (prosím o kontakt). Jakým 

způsobem kdo rozhoduje o tom jaké aplikace budou či nebudou na OSPOD 

používány (zda si to rozhoduje sám OSPOD Praha 9 nebo k tomu dostává 
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Tajemník úřadu městské části 



instrukce a všechny OSPODy jsou víceméně z hlediska IT identické nebo do jaké 

míry mohou být flexibilní). 

 

 

K bodu 1. 

Na OSPOD existují sdílené složky, které obsahují potřebná data pro pracovníky 

OSPOD. Složky mají využitelnou velikost 0-1 GB. 

 

K bodu 2 . 

Na OSPOD se používají aplikace za účelem zpracování spisového materiálu 

OSPOD. Uživateli těchto aplikací jsou sociální pracovníci i vedoucí. 

Soupis aplikací: 

OS Windows – operační systém (Microsoft Corporation) 

MS Office – kancelářský software (Microsoft Corporation) 

Adobe reader – program pro prohlížení a tisk souborů ve formátu PDF (Adobe 

Systems) 

Form Filler – nástroj pro práci s formulářovými aplikacemi (Software602 a. s.) 

E-spis – spisová služba (ICZ, a. s.) 

GINIS – ekonomický systém (GORDIC, spol. s r. o.) 

 

K bodu 3. 

OSPOD využívané serverové aplikace jsou E-spis a GINIS. 

Využívaná souborová úložiště jsou rychlá disková pole. Jiná souborová úložiště 

jsou jiná rychlá disková pole. Externí úložiště nejsou využívána. Žádné databáze 

nejsou sdílené. 

 

K bodu 4. 

O správu dat se starají IT administrátoři (tel.: 283 091 111). 

O tom, jaké aplikace budou využívány, rozhodují právní předpisy, vedení ÚMČ 

Praha 9 a vedoucí odboru. 

 

Ostatní požadované informace nemůžeme z bezpečnostních důvodů poskytnout. 

  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

         Ing. Leoš Toman 


