
 Zápis z jednání komise pro informatiku Městské části Praha 8  
 
 
Jednání:  č. 8 
Datum a čas:  23. 6. 2021, 15:00 – 15:30 hod.  
Místo:   Velký sál, Bílý dům (U Meteoru 6, Praha 8) 
Přítomni:  Josef Slobodník, Libor Paulus, Zdeněk Beran, Adam Véle, Dalibor Šmíd, Simona Hejná 
Hosté: vedoucí OBKŘ Bc. David Straka, vedoucí OKSMPP Mgr. Vladimír Slabý 
Nepřítomni:  Jitka Novotná, Jan Hamal Dvořák, Roman Faltýn, Radek Janovský, Hana Matoušová 
 
 
Komise je usnášení schopná a projednala pod vedením předsedy Josefa Slobodníka následující 
body:  
 
1. Úvod – Josef Slobodník, předseda  

o Zahájení jednání v 15.00 
o Hlasování o programu – program KI přijat    (pro 5/proti 0/zdržel se 0) 

2. Volba ověřovatele zápisu:  
o Návrh kandidáta pro ověřovatele zápisu: p. Libor Paulus 
o Libor Paulus byl zvolen ověřovatelem zápisu KI  (pro 5 /proti 0 /zdržel se 0) 

 
3. Mobilní rozhlas 

o Hostem je vedoucí odboru krizového řízení Bc. David Straka. Hlavní funkcí systému je 
informování občanů v rámci mimořádných událostí. Využití tohoto systému je i pro další 
odbory ÚMČ Praha 8. Odbor kultury pomocí tohoto systému rozesílá pozvánky na 
kulturní akce. Ze systému chodí rovněž řada podnětů od občanů zejména v oblasti 
životního prostředí. 
 

4. Dotační software 
o Hostem je vedoucí odboru kultury Mgr. Vladimír Slabý, informuje o aktuálním stavu 

využití dotačního software, který již přešel do produkčního prostředí. Systém byl již využit 
pro přijímání a vyhodnocování žádostí o dotace. Žadatelé práci s novým systémem chválí, 
hodnotitelé online přístup k hodnoceným žádostem rovněž. Nyní je odbor kultury ve fázi 
sepisování smluv jednotlivými žadateli. 

 
5. Informace z odboru informatiky (informace o činnostech OI) 

o Začaly opět probíhat školení na spisovou službu e-spis pro nové zaměstnance, které 
zajišťuje odbor informatiky vlastními silami. 

o Zavedení služby České pošty „Konverzní pošta“, která by měla usnadnit práci 
s vypravováním písemností a zároveň snížit náklady na tisky dokumentů v rámci 
organizace. 
 

 
6. Kybernetická bezpečnost – školení uživatelů MČ Praha 8 

o ve spolupráci s tajemníkem úřadu je na měsíc září naplánováno školení pro vybranou 
skupinu uživatelů s názvem Kybernetická bezpečnost 
 
 
 
 



7. CityVizor 
o Tento bod byl již prodiskutován na posledním zastupitelstvu 16. 6. 2021, kde bylo přijato 

nové usnesení Usn ZMC 028/2021. Předseda komise informuje ohledně probíhajícím 
jednání s OICT a naplánovaným jednáním se zastupitelem Janem Hamalem Dvořákem.  

 
 

8. Diskuse, různé 
 

 
 

 
Kontakt:   KI@praha8.cz  
Zapsal:    Josef Slobodník, předseda komise pro informatiku  
Ověřovatel zápisu:  Libor Paulus 


