
 Zápis z jednání komise pro informatiku Městské části Praha 8  
 
 
Jednání:  č. 10 
Datum a čas:  8. 2. 2022, 15:00 – 15:30 hod.  
Místo:   online 
Přítomni:  Josef Slobodník, Jitka Novotná, Roman Faltýn, Radek Janovský, Zdeněk Beran, Adam 

Véle, Libor Paulus, Hana Matoušová, Simona Hejná 
Nepřítomni:  Dalibor Šmíd, Jan Hamal Dvořák 
 
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 7/proti 0/zdržel se 0) 

2. Volba ověřovatele zápisu:  
o Návrh kandidáta pro ověřovatele zápisu: Libor Paulus 
o Libor Paulus byl zvolen ověřovatelem zápisu KI  (pro 7 /proti 0 /zdržel se 0) 

 
3. Kybernetická bezpečnost – MČ Praha 8 

o Po proškolení části zaměstnanců na kybernetickou bezpečnost proběhl test, do nějž byli 
zahrnuti proškolení i neproškolení uživatelé. Po dobu několika týdnů probíhal opakovaný 
útok pomocí emailu, výsledky tohoto testu byly zaslány členům komise pro informatiku. 
Výstupem této akce jsou doporučení pro IT ke zvýšení kyberbezpečnosti a pokračovaní 
ve školení zaměstnanců na kybernetickou bezpečnost.  
 

4. Informace z odboru informatiky (informace o činnostech OI) 
o Navýšení rozpočtu z důvodu zvyšujících se cen, např. Microsoft licence budou v letošním 

roce výrazně zdražovat. 
 
Dotaz Adam Véle: Jaké zásadní položky rozpočtu byly schválené, budou nějaké investice? 
Josef Slobodník: Podařilo se prosadit 3 investiční akce. Vzhledem k zastaralé serverovně 
je naplánováno zhotovení projektové dokumentace serveroven ke zjištění aktuálního 
stavu, k návrhu doporučení, co je potřeba řešit. Návrh postupu investic do serverové 
infrastruktury. 
Další plánovanou akcí je pořízení SIEM a LogManagement. V loňském roce se podařilo 
nasadit ADDNet, nyní je potřeba data sbírat, logovat a vyhodnocovat. Pro MČ by bylo 
ideální, kdyby se SIEM řešil v rámci celoměstské koncepce. 
 

o Pošta úřadu přešla pod O365. 
o Podařilo se první online ZMČ včetně hlasování a přístupů do diskuze. 

 
Dotaz Hana Matoušová: účastní se Praha 8 na nějakém projektu s OICT? 
Josef Slobodník: Spolupracujeme na projektu CITYVIZOR, aplikace pro příspěvkové 
organizace je připravena ze 30%. Prozatím probíhá testování na Zbraslavi. 
 

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


