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.a!-Smlouva mezi MČ Praha 3 a operátorem ICT o využití dat

generovaných projektem a způsobu evaluace přínosů

projektu

Smluvní strany

Městská část Praha 3

se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 O0 Praha 3

IČO: 00063517

Zastoupená: Mgr. Alexander Bellu, starostou městské části

(dále jen „městská část")

a

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7

IČO: 02795281

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „0lCT")

(dále společně také jako „smluvní strany"),

se dohodly, podle ustanovení š 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „OZ") na uzavření Smlouvy mezi MČ Praha 3 a operátorem ICT o využítí dat generovaných
projektem a způsobu evaluace přínosů projektu (dále též „smlouva o spo|upráci").

Preambule

Za účelem realizace projektů konceptu Smart Cities v hlavním městě Praze uzavřeli Hlavni
město Praha (dále jen „HMP") a OICT dne 31. 10. 2016 Příkazní smlouvu o poskytování
a zajišťováníkonceptu Smart Cities (č. PRK/40/01/003333/2016, dále jen „příkazní sm|ouva").
Na základě této příkazní smlouvy vystupuje OICTjako příkazník, kterýje zmocněn v rámci dané

agendyjednatjménem a na účet hlavního města Prahy. Mezi úkoly OICT dle příkazní smlouvy
patří zejména příprava a výběr Smart Prague projektů, realizace těchto projektů, jejich
následné předánído provozu, vyhodnocenívýsledků a případné rozšiřování pilotních projektů
na celoměstskou úroveň.

Smart Prague projekty jsou takové projekty, které inovativním způsobem přispívají
ke zlepšování a fungování infrastruktury, technologii a služeb města a jejich cílem je zlepšit
kvalitu života, konkurenceschopnost a udržitelnost rozvoje města. V podmínkách Hlavního

města Prahy hovoříme o daných projektech zapadajíclch do koncepce Smart Prague, která byla
schválena Zastupitelstvem HMP dne 14. 09. 2017. Výše uvedená koncepce navazuje na

existující priority hlavní město Prahy a definuje šest klíčových oblastí pro jeho inovativní vývoj,

oťď/J/ď/ď/ý/aď/Z —&w/2
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a to voblasti Mobility budoucnosti, Chytrých budov a energií, Bezodpadového města,

Atraktivní turistiky, Lidí a městského prostředí a v neposlední řadě Datové
oblasti.

S ohledem na skutečnost, že hlavní
město Praha se v rámci naplňování konceptu Smart Prague

rozhodlo finančně podpořit projekty městských částí hl. m. Prahy, které přispějí k realizaci

koncepce Smart Prague (dále jen jako „projekty"), byly usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1054

ze dne 15. 5. 2018 přijata „Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart

Cities na rok 2018 na spolufinancování projektů
Smart Prague, realizovaných městskými

částmi hl. m. Prahy", které doposud nebyly na území hl. m. Prahy realizovány.

l.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvyje úprava vzájemných práv
a povinností smluvních stran při využiti

dat generovaných výstupem projektu a při evaluaci přínosů projektu, to vše pro zajištění

řádného čerpání finančních prostředků
z rezervy Smart Cities.

2. Pro účely této smlouvy se výstupem projektu rozumí fyzický výstup projektu, ve smyslu dlla,

které vzniklo na základě teoretické projektové
dokumentace.

3. Datovou platformou se rozumí komplexní řešení, které spravuje vybraná data pod jedním

uceleným systémem, umožňující zpracování
informací z rozsáhlé senzorické sítě, následnou

správu příchozích a uložených dat, zpřístupněnítěchto dat projejich další využití, jednoduchou

rozšiřitelnost systému a podporu součinnosti s vybranými městskými současnými
systémy

a městskými daty.

4. zařízením se pro účely této smlouvy rozumí produkt/prvek, který generuje nebo zpracovává

data (statistická, senzorická atd.)

ll.

Role subjektů, obecná práva a povinnosti smluvních stran

1. Městská část se pro naplnění účelu této smlouvy zavazuje:

a) zajišťovat procesní kroky vedoucí ke schválení žádosti o poskytnutí finanční podpory

samostatně svými orgány k tomu příslušnými;

b) dodržovat postupy stanovené Pravidly pro poskytovánífinančních prostředků
z rezervy

Smart Cities na rok 2018 na spolufinancování projektů
Smart Prague, realizovaných

městskými částmi hl. m. Prahy, schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. (dále jen jako

„Pravidla"), a případnými dalšími doporučenými
postupy;

c) o průběhu procesu a výsledků řízení o poskytnutífinanční podpory náležitě informovat

OICT,

d) předat OICT k posouzení studii proveditelnosti předmětné žádosti,
a to do dvou měsíců

od uzavření smlouvy;

e) určit pověřeného zástupce
městské části odpovědného za realizaci projektu a osobu,

která bude schopna tohoto zástupce v dobé jeho nepřítomnosti zastoupit a jména

těchto osob oznámit OICT;



f) zajišťovat realizaci a propagaci projektu v rámci a v souladu s konceptem Smart Prague

a Pravidel;

g) průběžně předávat odpovědné osobě OICI" relevantní informace, dokumenty,

podklady a shromažďovat a importovat datové výstupy týkající se projektu do

celoměstské datové platformy ve správě OICT
, pro účely plnění této povinnosti se za

tato data považují komplexní datové sady z provozních a informačních systémů? která

odpovídají předmětu projektu městské části, to vše v souladu s ust. čl. Ill této Smlouvy;

h) nést odpovědnost za výslednou evaluaci (vyhodnocení) projektu.

2. OICI" se pro naplnění účelu této smlouvy zavazuje:

a) poskytovat městské části součinnost při plnění postupů stanovených Pravidly

a případnými dalšími doporučenými postupy;

b) průběžně předávat odpovědné osobě poskytovatele finanční podpory relevantní

informace týkající se projektu, popř. jeho vyhodnocení, informace týkající

se naplňování podmínek poskytnuté finanční podpory a v souvislosti s tímto vznášet

na poskytovatele návrhy dle čl. IV této smlouvy.

3. Vyvstane-li vprůběhu celého procesu potřeba provedení jiných činností než činností

uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, jsou smluvní strany povinny dohodnout

způsob a míru participace smluvních stran na jejich zajištění, kterou na nich lze spravedlivě

požadovat tak, aby projekt mohl být řádné realizován.

4. Smluvní strany se zavazují průběžně o plnění svých povinností informovat druhou smluvní

stranu.

5. Smluvní strana je oprávněna kontrolovat plnění povinností druhé smluvní strany podle této

smlouvy a v případě zjištěného neplnění povinnosti žádat, aby strana, která povinnost neplní,

zjednala nápravu.

6. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost související s projektem, kterou lze

na každé z nich na základě této smlouvy spravedlivě požadovat.

7. Smluvní strany jsou povinny neprodleně ústně informovat pověřeného zástupce druhé

smluvní strany o všech okolnostech, o kterých je jim známo, že by mohly vést ke vzniku škody,

k újmě jedné ze smluvních stran anebo k újmě třetím osobám a písemně takovou informaci

předat k rukám statutárního zástupce smluvní strany.

8. Každá ze stran je povinna účastnit se na předmětu spolupráce v rozsahu podle této smlouvy

a zdržet sejakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu spolupráce.

III.

Vybrané povinnosti městské části

1. Městská část je vedle výkonu svých práv a povinností ve smyslu čl. ll této Smlouvy povinna

splnit i další podmínky ve vztahu k výstupu projektu, evaluaci projektu a datové platformě,



vminimálním rozsahu tak, jak jsou stanoveny v následujících odstavcích tohoto článku

smlouvy a Pravidlech.

2. Městská část se zavazuje k zajištění a provedení evaluace projektu ve lhůtách a způsobem

tak, jak je výslovně stanovena v Příloze č. 2 této Smlouvy a o provedené evaluaci vyrozumět

OICT.

3. Městská část je povinna označit výstup projektu logy Smart Prague a hl. m. Prahy, a to

přiměřeným způsobem za maximálního dodržení podmínek stanovených logomanuálem,

který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a splněnítéto povinnost doloží vhodným způsobem OICT.

4. Městská část pro naplnění účelu této Smlouvy ve smyslu sdílení dat do datové platformy

zajistí, aby ke sběru dat ze zařízení do datové platformyjejísystém umožňoval on-line přenášet

data pomocí REST API ve formátech JSON, případně XML, tj. jakmile je nová informace ze

zařízení dostupná, bude kdispozici ke stažení (pull), nebo se neprodleně odešle do datové

platformy (pushj. Po vzájemné dohodě dodavatele výstupu projektu s OICT, lze data přenášet

jinými způsoby než přístupem skrze REST API.

5. Městská částje oprávněna požádat OICT, aby správa senzorů byla zajištěna přímo z datové

platformy nebo dalšího systému pracujícího nad ní. V případě podání takovéto žádosti je

městská část povinna zajistit, aby její systém zpřístupnil REST APl pro všechny funkce, které

umožňuje ve své aplikaci na správu, tak aby datová platforma nabízela centralizovanou správu

těchto sensorů bez nutnosti pracovat s další aplikací, kdy platforma se stává konzumentem

takovéhoto API.

7. Předpokládány typ komunikace pro sběr senzorických dat a zpětnou komunikaci

se zařízeními bude REST API s formáty dat JSON případně XML.

8. Detailní specifikace je uvedena v příloze č. 4 Popis struktury dat přenášených do datové

platformy.

8. Městská část bere na vědomí, že importem dat nedochází k převodu vlastnických práv

k těmto datům na OICT, OICT je však s těmito oprávněna manipulovat jakýmkoliv způsobem,

který vede k naplňování účelu datové platformy.

lV.

Vybraná práva a povinnosti OICT

1. OlCTje oprávněno provádět kontrolu plnění smluvních povinností městské části.

2. vpřípadě, že OICT vprůběhu plnění účelu této smlouvy zjistí, že městská část neplní

jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, či jednání městské části přímo či nepřímo vede

ke vzniku rozporu v realizovaném projektu a koncepci Smart Prague, podá o této skutečnosti

zprávu poskytovateli finanční podpory spolecne s doporučením k odnětí celé finanční podpory

nebo její části, a to s řádným odůvodněním.

,.

.:



3. Tentýž postup dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je OICT povinno uplatnit i v případě, že

dojde k předčasnému ukončenítéto smlouvyjedním ze způsobů dle čl. VI této smlouvy.

V.

Finanční podmínky spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly spolupracovat v rámci této Smlouvy bezúplatně, vždy na vlastní

náklady. Nedohodnou-li se strany jinak, jdou veškeré náklady, které v rámci spolupráce na

tomto projektu vzniknou konkrétní smluvní straně na účet této konkrétní smluvní strany,
a tato smluvní strana nemůže požadovat po druhé smluvní stranějejich úhradu.

2. Smluvní strany se pro odstranění případných pochybností výslovně ujednaly, že veškeré

náklady na shromažďování a migraci dat do Datové platformy v plném rozsahu bez

kompenzačních nároků hradí příslušná městská část.

Vl.

Trvání a ukončení Smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem účinnosti smlouvy a konče dnem,

kdy výstup projektu ukončí produkci dat do datové platformy HMP.

2. Povinnost dle odst. 3, čl. lII této smlouvy, tj. povinnost označit výstup projektu příslušnými

logy je účinná počínaje vznikem výstupu projektu a konče uplynutím jednoho (1) roku od

provedení evaluace projektu.

3. Povinnost dle odst. 1 písm. g) čl. Il této Smlouvy ve smyslu shromažďování dat pro jejich
import do datové platformyje účinná počínaje účinnosti této Smlouvy

4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, výpovědijedné ze smluvních stran

s udáním důvodu nebo odstoupením od smlouvy.

5. Výpovědní doba činíjeden měsíc a skončí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce

následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.

6. Od této smlouvy mohou smluvní strany odstoupit pouze v případě podstatného porušení

smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, v němž musí být uveden popis
porušení povinnosti, pro který strana od smlouvy odstupuje.

7. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá zejména nesplnění povinností uvedených

v článku ||. této smlouvy, a to ani po písemné výzvě ke zjednání nápravy vdodatečné

přiměřené době učiněné druhou smluvní stranou;

8. Smlouvu lze též ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, musí být

podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran a musí vní být uvedeno datum,
ke kterému se smlouva ukončuje.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k této

smlouvě číslovaných nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou, podepsaných oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.



2. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnost

smlouvy nastává jejím zveřejněním v Registru smluv.

3. Městská část svým podpisem níže stvrzuje, že bere na vědomí, že poskytnutí finanční

podpory je nenárokové a rozhodnutí o jejím přidělení či odnětí je vplné kompetenci

poskytovatele, který není účastníkem této smlouvy. Uzavření této smlouvy nevede

automaticky k poskytnutí finanční podpory.

4. Smluvní strany podpisy oprávněných osob stvrzují, že tato smlouva je projevem jejich pravé

a svobodné vůle, že nebyla učiněna pod nátlakem, ani v tísni za nápadně nevýhodných

podmínek, že je smluvním stranám znám její obsah, s nímž se řádně seznámily.

S. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou

stejnopisech,

Přílohy:

Příloha č. 1: Logomanuál Sma

Příloha č. 2: Způsob evaluace

Příloha č. 3: Popis projektu s

Příloha č.4: Popis struktury d

rt Prague a hl. m. Prahy

přínosu projektu

polu s žádostí

at přenášených do datové platformy
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Příloha č. 2 Způsob evaluace projektu

Projekt bude evaluován průběžně. V pilotním provozu na denní bázi. V rutinním provozu na

týdenní bázi. Vzhledem ke skutečnosti, že tento typ projektu je neustále živým organismem
bude nutné neustále pracovat na učení chatbota. Bez toho se stane nepoužitelným a

neaktuálním nástrojem, který nebude schopen ulehčit práci ani občanovi, ani zaměstnancům a

zástupcům MČ.

o Počet unikátních odpovědí — 1000/měsíc

o Počet unikátních řešených situací- 500/měsíc

o Průměrný počet konverzaci za den - 20

u Časová úspora při řešení rutinních dotazů - 100 hodin/měsíc (6 minut na jeden dotaz)

o Počty kliků potřebných/čas potřebný kvyřízení životní situace (zrychlení orientace na

webu, snížení času při orientaci se na stránkách při řešení situace proti stávajícímu stavu)
- 1 minuta do doby spuštění řešení situace

n Míra a struktura relevance konverzace

1. Počty a struktura chybných odpovědi- snížení ze 60 % v pilotním provozu na 20 %

v rutinním provozu

2. Počty a struktura nedokončených konverzaci ze 60 % v pilotním provozu na 30 %

v rutinním provozu

o Míra a struktura nezodpovězených dotazů z 60 % v pilotním provozu na 10 % v rutinním

provozu

1. Hodnocení dat na pozadí konverzace

2. Hodnocení dat z přímého mailingu klienta

Data budou čerpána přímo ze systému, případně prostřednictvím API rozhraní. Klíčová bude

v případě nezodpovčzení dotazu možnost odeslat e-mail přímo na servisní centrum chatbota.

Odeslání e-mailu bude moci provést přímo klient v případě, že na svůj dotaz nedostane

uspokojivou odpověď, nebo nebude moci dokončit úkon prostřednictvím chatbota.

Stanovené cílové ukazatele a jejich hodnoty:



Příloha č. 3 Popis projektu (žádost)

Žádost MČ o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities, vytvořené v rámci
investiční akce „Projekty ICT Smart Cities“, ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
na rok 2018 na spolufinancování projektu Smart Prague

Městská část Praha 3, l
'

: 00063517, Havlíčkovo nám.
Žadatel: název, IČO, ídlo 70019. Praha 3, 130 00
Pověřená osoba za M (jméno, funkce, telefon, Jonáš Merta, vedoucí organizačního odboru, 603154438,
email) jonasm©prahalcz

Název projektu lnle_lígentní formulářové rozhraní pro Prahu 3

Lidé a městské prostředí, datová oblast
Oblast Smart Prague

Cílem projektu je usnadnit klientovi řešení jeho
životních událostí/potřeb v interakci s úřadem

městské části Praha 3. Projekt usnadní orientaci

klienta ve službách úřadu a přirozenou fonnou,
prostřednictvím automatického komunikátoru,
podání na úřad a komunikaci s ním. Výramou

přidanou hodnotou bude schopnost komunikovat
ve více jazycích (předpokládáme 4 jazykové
mutace dle struktury klientů MČ. Celé řešení
bude postaveno na principu chatbota, který bude

prostřednictvím naučené konverzace sbírat od
klienta informace a pomáhat mu tak při

vyplňování formuláře, případně tento formulář

bude vyplňovat za něj.

Součástí projektu bude provedení analýzy

integrace s portálem Městské části Praha 3,
analýzy integrace s fonnulářovým řešením

v podmínkách ÚMČ (portál občana) a následná

realizace pilotní integrace se stávajícím IS.
Z důvodů nemožnosti odhadnout přesné náklady
na integraci, jsou tyto náklady ohraničeny
rozsahem plnění. Součástí plnění je rovněž

zpracování jazykové mutace životních událostí.

Technické řešení bude zajištěno dodavatelsky,
včetně zaškolení správců na straně MČ, aby tak

nedošlo k závislosti na dodavateli.

Stručný popis projektu

Technické řešeníje založeno na existujících

technologiích, které jsou vhodně kombinovány
netradičním způsobem. Tyto technologie budou

propojeny na jednotné technologické platformě.

Propojováno bude především:
l. Stávající formulářové řešení (součást

portálu občana)
2. Agendový IS

3. Webový portál
4. Nástroj_pro online konverzaci



možností moderních technologií. Díky realizaci

tohoto projektu dojde ke zlepšení v následujících

oblastech:

1. Komunikace s úřadem bude adresněj ší,

občan se lépe zorientuje v tom jak

postupovat při řešení své životní události —

návod jak postupovat při řešení životní

situace/události.

Komunikace s úřadem bude jednodušší i

pro cizince — více jazykových mutací.

.
Podání na úřad bude jednodušší — občan

bude moci prostřednictvím konverzace

s chobotem zadávat pouze známé

infonnace a chatbot je roztřídí již přímo

do formuláře.

Zaměstnanci se budou moci věnovat práci

s vyšší přidanou hodnotou — zaměstnanci

se budou moci věnovat náročnějším
činnostem a řešit specifické požadavky
klientů v kratším čase,jelikož jim ubude

rutinní práce

Počet elektronických podání v členění dle

agend
Sada FA včetně databaze od ovědi

5. Rezervační systém

6. Procesní model — jeho workflow

7. DatabázíFAQ

MČ disponuje detailním workflow nad vybranými

agendami. Tato situace umožní lepší zavedení

plánovaného řešení.

Technologie automatických komunikátorů není

neznámá a jsou známa i její omezení, která

spočívají především v komplexnosti vstupních
dat, možnosti jazykových mutací a skloňování.

Na tyto bariéry často naráží, stejně jako na nízkou

míru zainteresovanosti zaměstnanců úřadu při

zavádění systému. Na tato rizika jsme připraveni
reagovat.

Změna se týká principu poskytování veřejných
služeb. V tuto chvíli je stále rostoucí tlak na

zjednodušení komunikace a podání na úřady. Ač

postupně ke snižování administrativní zátěže

v některých oblastech dochází, tak ne stále

dostatečně. Veřejná správa nevyužívá dostatečně

Předpokládané datové sady vzniklé projektem
(pokud je relevantní)

Harmono ram ro ektu

Přínos projektu



2. Zpracování studie proveditelnosti N + 2

měsíce

3. Zpracování detailní analýzy propojení

systému N 4 měsíce

4. Zpracování architektury řešení N + 6

měsíce

5. Programování a spuštění pilotního řešení —

N 8 měsícu

6. Programování a spuštění klíčových podání
N 10 měsícu

7. Evaluace projektu N ll měsícu

Předpoklad zahájení realizace je první čtvrtletí
2019.

Celkové výdaje na realizac_iprojektu l.900.000,-
ztoho:

lnvestičnivýdaje l-Neinvestiční výdaje
0,0 l .900.000,-

vKč

Žádost MČ HMP o dotaci na spolufinancování

rojgktu celkem ve \ c c4   1.330.00Q_,-
z toho na: Investiční výdaje Neinvestičníyýdajg
celkem

0,0 1330002,-
Zdůvodnění žádosti:

Postupující elektronizace veřejné správy s propojením na portál veřejné správy a elektronickou identitu
umožňuje větší a větší možnost elektronizace procesů. Lidé zároveň častěji volaní po zjednodušení kontaktu
s úřady. Zde se kloubí obě možnosti. Díky naučené konverzaci bude umět vytvořené portálové rozhraní provést
občana kompletním podáním.

l) V současné chvíli probíhá elektronické podávání ve velmi omezené míře. Šablony formulářůjsou většinou
složité a klienti se v nich hůře orientují. Díky zavedení chatbota by občan odpovídal na strukturované otázky,
které byjej vyplněním provedly a celý proces tak bude jednodušší.

2) Dalším důležitým aspektemjejazyková dostupnost služeb, kteréje nyní velmi omezená a většino musí

zahraniční klienti využívat překladatelů, nebo je to velmi náročné pro zaměstnance, který se ne vždy umí
s klientem domluvit.

Zaměstnanci úřadu v současné době věnují velké množství času odpovídáním na rutinní dotazy a pomáhají
lidem vyplňovat dotazníky, které by mohli vyplnit sami, čímž přichází o dostatek času, který by mohly
věnovat složitější agendě.

Přd kládáčíš v íhd'ů
'

hsí áí 'kt:
e po an ro n vý epro oznc vý aj spojenýc ungov n m proje u

200.000; Kč
MČ Praha 3 tímto prohlašuje, že je schopna hradit provozní výdaje spojené s fungováním projektu a souhlasí
s dvoustrannou smlouvou o využití dat generovaných projektem a způsobu evaluace přínosů_proj_e_ktu



32,

Příloha č. 4 Popis struktug dat přenášených do Datové platformy

HMP

Data budou poskytována prostřednictvím API rozhraní postaveném nad zabezpečeným

protokolem HTTPS. Data bude mít možnost stáhnout si Operátor OICT dle předem

dohodnutých časových intervalů. Data jsou dostupná v reálném čase. V případě zájmu je
možné stahovat si data automaticky prostřednictvím přímé integrace s datovou platformou.
Vzhledem k charakteru dat je předpoklad, že Operátorovi OICT bude stačit provádět přenos

datjednou za měsíc, případně jedou za týden, což je pro potřeby statistické analýzy

dostačující.

Městská část však z pohledu potřeby rozvoje a pilotního provozu systému bude data

zpracovávat částečně v reálném čase — neidentifíkovatelný obsah konverzace v časech 7:00 —

18:00 a jednou za tři pracovní dny statistiky komplexnosti konverzace a stavu vyplňování

formulářů, včetně vazby na vytíženost systému. V rutinním provozu předpokládáme

vyhodnocování datjednou týdně.

Konkrétní schéma datové věty bude navrženo společně s objednatelem v průběhu tvorby
zadávací dokumentace a posléze s dodavatelem a Operátorem ICT tak, aby vyhovovalo
rozhraní Datové platformy.
Ukazatele/data ze zařízení mohou být zprůměrována na daný časový úsek.

o Počet dotazů a odpovědí včetně jejich struktury - databáze FAQ

o Počet formulářů dostupných prostřednictvím služby

o Počet životních situací, které je možné systémem řešit

o Počty konverzaci - celkem

o Počty konverzaci dle časového intervalu v podrobnosti dle hodin, dní, měsíců, let

o Počty konverzaci v dané oblastí (podkategorie životních událostí, podání atd.)

o Počet řešených úspěšně dokončených podání/úspěšně vyplněných formulářů

o Zhodnocení míry relevance konverzace

o Zhodnocení míry spolehlivosti konverzace

o Průměrný počet zpráv v rámci jedné konverzace

Výše uvedené je souborem globálních statistik. Data je možné hodnotit ve větší míře detailu,
včetně počtu konkrémě řešených situací- statistika, který formulář je požívaný nejčastěji,
které typy dotazů jsou pokládány nejčastěji, které životní události nejčastěji klient řeší. Na

základě těchto dat bude mimojiné upravováno zobrazování konkrétních položek systému na

webových stránkách MČ. Veškeré změny týkající se daných zařízení nebo API se budou

hlásit na e-mail: po domluvě jiným způsobem.

Předpokláď„má struktura dat:


