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Žádost o informace

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 infor-
mace:

1. Jaké informační systémy ve smyslu § 2 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evi-
dence majetku, atd.)? Uveďte název produktu a dodavatele.

2. Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd,
personální oblast, docházkový systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a doda-
vatele.

3. Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a doda-
vatele.

4. Využíváte nějaký informační systém pro komunikaci mezi Radou a Úřadem? Pokud ano,
uveďte jeho název a dodavatele.

5. Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název pro-
duktu a dodavatele.

Prosím o poskytnutí informace v elektronické podobě e-mailem. Dokumenty poskytněte v elek-
tronické strojově čitelné a upravitelné podobě (např. formáty ODT, DOCX, XLS, nikoliv PDF,
obrázky apod.), kdykoliv je to možné. Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
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Žádost o informace 
 
Vážený pane, 
 
k Vaší žádosti o informace dle § 51 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, resp. zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme 
následující: 
 

1) JES Enterprise GINIS Standard (účetnictví, evidence majetku) – GORDIC spol. 
s.r.o. 

2) DC2 DATACENTRUM  (mzdy, personalistika) -
DATACENTRUM systems & consulting, a.s. 

RENTEL – (vzdělávací portál, systém školení zaměstnanců) - RENTEL a.s. 

DOCHÁZKA – (docházkový a přístupový systém) – RON Software spol. s r.o. 

3) E-spis (spisová služba) - ICZ a.s. 

4) E-spis (kompletní příprava materiálů pro RMČ) - ICZ a.s 

PubliX (distribuce materiálů přes webové rozhraní - autorizovaná oblast) -  CVS 
Development s.r.o. 

5) CDSw – (geografický informační systém) - City Data Software, spol. s r.o. 

CzechPOINT, CzechPOINT@office – Ministerstvo vnitra 

ISEO (informační sytém evidence obyvatel, OP, CD) – Ministerstvo vnitra 

 ISSA (sociální agenda) – GEOVAP, spol. s r.o. 

ISUI STAR (informační systém územní identifikace – volební okrsky) – ČÚZK 

ISUI STAV (informační systém územní identifikace staveb) – ČÚZK 
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MISYS (modulární informační systém o území)  - GEPRO spol. s r. o. 
MUNIS (evidence obyvatel-voličů, matrika) - Triada, spol. s r.o. 

Myslivecké a rybářské průkazy – YAMACO Software 

RPP –(registr práv a povinností) – Ministerstvo vnitra  

RŽP (informační systém registru živnostenského podnikání) – Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
VITA (stavební úřad, přestupky) – VITA software s.r.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Jiřina Kaprálková 
 vedoucí odboru informatiky 
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