
 

 Zápis z jednání komise pro informatiku Městské části Praha 8  
 
 
Jednání:  č. 7 
Datum a čas:  1. 4. 2021, 15:00 – 16:15 hod.  
Místo:   on-line 
Přítomni:  Josef Slobodník, Libor Paulus, Zdeněk Beran, Adam Véle, Jan Hamal Dvořák, Dalibor 

Šmíd, Roman Faltýn, Radek Janovský, Hana Matoušová, Simona Hejná 
Hosté: místostarosta Jiří Vítek, vedoucí OKSMPP Mgr. Vladimír Slabý 
Nepřítomni:  Jitka Novotná 
 
 
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 9/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 9 /proti 0 /zdržel se 0) 

 
3. Mobilní rozhlas 

o Hostem je místostarosta Jiří Vítek, informuje o rozhodnutí odboru krizového řízení o 
zakoupení systému Mobilní rozhlas z uspořených prostředků. Systém nalezne využití 
nejen v oblasti krizového řízení, ale i hlášení závad a pro komunikaci s občany. 

o Dotaz Adam Véle: Jaké jsou finanční náklady, jaký je časový harmonogram 
o Odpověď Jiří Vítek: Systém je nakoupen na 2 roky za 130 000,-Kč. V současné době 

probíhá testování a konfigurace systému, nasazení do provozu proběhne v květnu. 
 

4. Dotační software 
o Hostem je vedoucí odboru kultury Mgr. Vladimír Slabý, informuje o nasazení dotačního 

softaware do produkčního prostředí v dubnu 2021. Podpora na systém je uzavřena na 12 
měsíců. Předpokládá se, že dále bude systém Dotační software zařazen jako celopražsky 
významný projekt a bude podporován MHMP. 

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

o Obnova FireWall – proběhla výměna HW a rekonfigurace 
o Probíhá nasazení systému AddNet pro správu sítě, proběhla výměna Workservů 
o Informace o útocích na Exchange servery dle hlášení NUKIB – na MČ Praha 8 proběhly 

všechny doporučené kontroly z nichž vyplývá, že došlo k pokusu o útok, který ale nebyl 
úspěšný. 

o Přechod do O365 
o Zvýšená poptávka po noteboocích 
o Výměna monitorů za multimediální 
o Plánovaný výpadek el. energie PRE – vypnutí všech serverů – využito pro výměnu kabelů 

a úklid serverovny 
 

 



6. Videozáznamy ze zastupitelstva 
o K odstranění archivu videozáznamů ZMČ Praha 8 došlo z důvodu uzavření nové smlouvy 

na zajištění jednání ZMČ, v níž dodavatel stanovil uchování max. 3 posledních jednání. 
o Odbor informatiky objednal datový prostor, kam se postupně celý archiv dohraje a opět 

zpřístupní 
 

7. Strojová čitelnost dat 
o Odbor informatiky zpracoval analýzu strojové čitelnosti dat umístěných na úřední desce a 

materiálů RMČ a ZMČ. Z této analýzy vyplynulo, že se jedná o chybný postup jednotlivců, 
kteří již byli poučeni o správném postupu. Zároveň odbor informatiky připravuje 
metodický pokyn pro přípravu podkladů ke zveřejňování na úřední desce a pro přípravu 
podkladů RMČ a ZMČ. 
 

8. Informování o stavu implementace systému CityVizor 
o Informace o doposud proběhlé komunikaci mezi OICT a MČP8. Domluveno, že po 

Velikonocích proběhne schůzka s panem Hamalem Dvořákem a tajemníkem. 
 
 

9. Diskuse, různé 
 

 
 

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


