
1) Jak zapadá ten to sw do IT strategie (úřadu)? 
 

V rámci schválené a certifikované informační koncepce městské části Praha 20, je digitalizace oblasti 

dotací v souladu.  Konkrétně strana 28 informační koncepce MČ Praha 20 kap. 4 Řízení kvality ISVS 

bod 4.2 Požadavky na kvalitu ISVS je stanoven CÍL: Zajištění kvality dat Požadavek: Převádění 

vstupních dokumentů do digitální podoby  

Požadavek na digitalizaci této agendy vznikl z požadavku dotčeného odboru a úkolem z jednání RMČ 

přiděleným odboru Informatiky. 

 

2) Jak zapadá sw do IT architektury a jak spolupracuje s ostatními agendovými 
aplikacemi/systémy? 

 

Architekturu IT na MČ Praha 20 řeší výše zmiňovaná informační koncepce zpracovávaná odborem 

informatiky. V souladu s výše uvedenou koncepcí pořízení sw pro digitalizaci této agendy JE.  

Nyní software s ostatními agendovými aplikacemi nekomunikuje. Nevznikl na to požadavek. Celý 

systém pro řešení oblasti dotací je propojen pouze s ARES.  

 

3) Jaká je plánována dostupnost sw? 24/7, 24/5 apod? 
 

Plánovaná dostupnost software je 24/7.  

 

4) Jak je ošetřena kyberbezpečnost sw?  
  

Na tuto aplikaci včetně její databáze se vztahují všechny bezpečnostní pravidla a politiky jako na 

jakýkoli jiný software, který MČ Praha 20 využívá.  

 

5) Jak je ošetřena ochrana osobních údajů – GDPR? 
 

S dodavatelem je uzavřena Smlouva a o technické podpoře a rozvoji, jejíž součástí je kap. 12 body 

12.1 – 12.7, které řeší ochranu osobních údajů, potažmo GDPR.  

 

6) Jak jsou nastavena a spravována přístupová práva do sw? Existuje oddělení rolí a jsou přístupy 
logovány? 

 

Do software jsou přidělovány přístupy na základě konkrétní funkce konkrétního uživatele. Oddělení 

rolí tedy existuje. Nejvyšší oprávnění má pak administrátor z odboru Informatiky MČ Praha 20. 

Přístupy jsou logovány na úrovni databáze.  

 



7) Nebudou časem s řešením výše uvedených dotazů v budoucnu vícenáklady spojené 

s nedostatečnou implementací? 

Co znamená nedostatečná implementace? Jak jí můžeme definovat?  

Implementace proběhla v souladu s požadavky MČ Praha 20, které k pořizovanému SW vznikly. Jinak 

řečeno, dodáno a provedeno bylo vše, co MČ Praha 20 požadovala při pořízení.  

S implementací spojené vícenáklady tedy nebudou.  

Je však možné, že v budoucnu vzniknou náklady spojené s rozvojem aplikace, ale to nedokážeme nyní 

specifikovat ani vyčíslit, protože požadavky zatím nevznikly.  


