
 Zápis z jednání komise pro informatiku Městské části Praha 8  
 
 
Jednání:  č. 9 
Datum a čas:  25. 10. 2021, 15:00 – 16:40 hod.  
Místo:   Zasedací místnost č. 2 (Libeňský zámek, Praha 8) 
Přítomni:  Josef Slobodník, Jitka Novotná, Jan Hamal Dvořák, Roman Faltýn, Radek Janovský, 

Zdeněk Beran, Adam Véle, Dalibor Šmíd, Simona Hejná 
Hosté: vedoucí OKSMPP Mgr. Vladimír Slabý 
Nepřítomni:  Libor Paulus, 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 8/proti 0/zdržel se 0) 

2. Volba ověřovatele zápisu:  
o Návrh kandidáta pro ověřovatele zápisu: p. Adam Véle 
o Adam Véle byl zvolen ověřovatelem zápisu KI  (pro 8 /proti 0 /zdržel se 0) 

 
3. Dotační software 

o Hostem je vedoucí odboru kultury Mgr. Vladimír Slabý, shrnul informace o aktuálním 
stavu dotačního software. Systém řeší i „papírové podaní“ pro žadatele bez datové 
schránky. K doplnění se vracelo pouze minimum žádostí. Zavedení systému byl přínosem 
pro žadatele i pro hodnotitele žádostí. Pro další zpracování žádostí by bylo vhodné ještě 
doplnit integrace na agendový systém pro tvorbu smluv a na ekonomický systém. 

 
4. Mobilní rozhlas 

o Byla předána zpráva k aplikaci Mobilní rozhlas, kterou vyhotovil M. Šalek, vedoucí 
oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra. Z této zprávy vyplývá, že MČ Praha 8 
se přihlásila k využívání Mobilního rozhlasu 10. 4. 2021. Za 6 měsíců užívání má aplikace 
676 uživatelů ze strany veřejnosti a bylo rozesláno 17.538 notifikačních zpráv a 12.153 
emailových zpráv. Rozesílání těmito typy zpráv je bezplatné. 

o Probíhají setkání s týmem Mobilního rozhlasu na dalším rozvoji služby. 
 

5. Kybernetická bezpečnost – školení uživatelů MČ Praha 8 
o Proběhlo školení pro 50 zaměstnanců, s kladným hodnocením od uživatelů 
o V tomto školení má úřad v plánu pokračovat u dalších zaměstnanců 

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

o Probíhají školení na spisovou službu e-spis pro nové zaměstnance, které úřad zajišťuje 
vlastními silami. 

o Optimalizace systému e-spis (spisová služba) – přesun na nové servery + migrace příloh 
na FileSystem. 

o Přechod na NSESSS v prostředí Vita 
o Přechod do O365. Jsme ve fázi zahájení migrace jednotlivých schránek. 
o Výměna vyvolávacího systému. Stávající vyvolávací systém je značně zastaralý bez 

podpory. 



7. Cityvizor 
o O prázdninách proběhlo dotazníkové šetření a na 3.12.2021 je naplánována porada 

ředitelů škol a školek. 
o Zobrazovací modul pro příspěvkové organizace by měl být dokončen v listopadu 2021 
o Testování proběhne na Zbraslavi 

 
8. Diskuse, různé 

 
 

 

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


