Úřad městské části Praha 10
odbor hospodářské správy

Vážený pan

Váš dopis zn.: Zk 4216/2016
Naše značka: P10-111037/2016
Vyřizuje linka: Vilímková, 338
V Praze dne: 26.10.2016
Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor hospodářské správy obdržel dne
21.10.2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:
Vážení,
v souladu s § 51 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, resp. zákonem
č. 106/1999 Sb.., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o následující informace:
1.

2.
3.
4.
5.

Jaké informační systémy ve smyslu §2 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evidence majetku,
atd.)? Uveďte název produktu a dodavatele.
Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, personální
oblast, docházkový systém, další oblast HR)? Uveďte název produktu a dodavatele.
Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a dodavatele.
Využíváte nějaký informační systém pro komunikaci mezi Radou a Úřadem? Pokud ano, uveďte
jeho název a dodavatele.
Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název produktu a
dodavatele.

Prosím o poskytnutí informace v elektronické podobě e-mailem. Dokumenty poskytněte v elektronické
strojově čitelné a upravitelné podobě (např. formáty ODT, DOCX, XLS, nikoliv PDF, obrázky apod.),
kdykoliv je to možné. Předem děkuji za Vaši vstřícnost.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě
– elektronicky na Vámi uvedený e-mail a do Vaší datové schránky.
Bod 1.:
GINIS, firma Gordic spol. s r.o.
Bod 2.:
Data Centrum, firma Data Centrum s.r.o. na personalistiku a mzdy, interní docházkový systém
v rámci Intranetu vytvořený interně vlastními zaměstnanci

Bod 3.:
E-spis, firma ICZ, a.s.
Bod 4.:
E-spis, firma ICZ, a.s.
Bod 5.:
Agendový IS PROXIO/Agendio, firma Marbes consulting s.r.o.
GIS pro města a obce MISYS, firma Gepro, s.r.o.
Program pro správu nemovitostí iDES, firma Tom computer s.r.o.
Program pro stavební úřad a přestupky VITA, firma VITA software s.r.o.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. Martina Floriánová
pověřena vedením odboru hospodářské správy

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093514
fax: +420
http://www.praha10.cz

