
From: Gros Ondřej (P8) <Ondrej.Gros@praha8.cz>  
Sent: Friday, July 31, 2020 5:23 PM 
To: Němeček Tomáš Mgr. et Mgr. (P8) <Tomas.Nemecek@praha8.cz> 
Cc: Kendeová Andrea (P8) <Andrea.Kendeova@praha8.cz>; Mutl Ondřej Mgr. Bc. (P8) 
<Ondrej.Mutl@praha8.cz> 
Subject: Odpověď na interpelaci - ZMČ 1.7. 2020  
 
Vážený pane zastupiteli, 
s ohledem na schválené usnesení zastupitelstva MČ Praha 8, č. Usn ZMC 001/2020 ze dne 21. 4. 
2020, konkrétně bodu 1.2., kdy byl tajemníkovi ÚMČ Praha 8 uložen úkol zabezpečit provedení 
nezávislého externího auditu všech útvarů spadajících do gesce bývalého radního Josefa Slobodníka 
byla připravena zadávací dokumentace, ve které byly zohledněny tyto oblasti: 

 
1) Audit realizace výběrových řízení a schvalovacích procesů při nákupu IT se zaměřením na 

soulad realizovaných postupů se zákony, interní dokumentací a schvalovacím procesem.  
2) Vyhodnocení ekonomiky – srovnání nákupní ceny IT (HW, SW) a ceny obvyklé na trhu a dále 

získané přidané hodnoty pro úřad, relevantních služeb – údržba, servis, záruka, modernizace/ 
více potřebných funkcionalit, 1 systém místo 2 apod.  

3) Kompatibilita nakoupeného HW a SW se stávajícím vybavením a podpora potřeb úřadu.  
4) Praktická využitelnost realizovaných nákupů – potřeba a využití všech funkcionalit pro interní 

chod úřadu, či přidané hodnoty pro poskytované služby obyvatelům městské části Praha 8 a 
zákazníkům úřadu městské části Praha 8.  

5) Posouzení souladu průběhu zadávání veřejných zakázek se ZZVZ, a dále ujištění, že zadávací 
podmínky vedly k výběru zhotovitelů, kteří podali nejvýhodnější nabídky.  

 
Vhledem k okolnosti, že ZMČ Praha 8 nevymezilo konkrétní otázky, bylo zadání připraveno tak, aby 
výstup podal komplexní náhled a nebyla opomenuta žádná oblast, která souvisí s IT. Okruh 
posuzovaných témat je zaměřen na celek v širších konsekvencích oblasti IT. V případě, že při 
zpracování auditu vyvstane otázka, která nebyla explicitně zadáním vymezena, bude audit posuzovat 
i ji, objednatel si vyhradil právo žádat, a to i opakovaně, o doplnění zprávy předložené zpracovatelem 
analýzy. 
 
Výsledkem auditu bude zpracování a předání hodnotící zprávy s popisem zjištěných skutečností, vč. 
případného návrhu na přijetí nápravných opatření. 
 
Byly osloveni 4 uchazeči, kteří se řadí mezi renomované společnosti a náplň jejich činnosti 
koresponduje s předmětem zadání. 
 
Termín plnění byl stanoven na 90 dní od uzavření smlouvy, smlouva byla publikována v registru smluv 
dne 19. 6. 2020. 
 
S pozdravem 
 
Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8 
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