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Zápis č. 9/2021 

z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 

konané dne: 9.9.2021 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:05 

Přítomni: Martin Motl (předseda KINF), členové KINF: Vojtěch Ryvola, Michael Kabát,  

                 Martin Kopeček, Olga Sklenářová, Michal Slovák 

Nepřítomni: omluveni - Josef Ludvíček, Lukáš Vesecký 

                      neomluven - Roman Menc 

RMČ P1: Richard Bureš 

Stálý host: Ing. Miroslav Pavliš (vedoucí odboru informatiky OINF) 

Zapsal: Jan Turek (tajemník KINF)  

Program:  

1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1.  

2. Jmenování ověřovatele zápisu 9. jednání + Prezence účastníků 

3. Schválení navrženého programu 9. jednání Komise pro informatiku Rady MČ 

P1 

4. Schválení Zápisu č. 8/2021 z jednání komise ze dne 17.6.2021 

5. Aktuální informace o ITC od radního MČ Praha 1 p. Richarda Bureše, který má 

v gesci informatiku a Smart Cities 

a) Informace o jednání s Avast s.r.o. 

b) Informace o stavu agendových systémů (Agendio VPV, Byty, Nebyty, Závady na 

komunikacích, Zábory a jejich kontrola, Parkování, Graffiti) 

c) Informace o stavu ekonomických systémů (Vymáhání, datové sklady) 

d) Informace k projektu nového webu praha1.cz 

6. Informace vedoucího odboru informatiky p. Pavliše o aktuálních projektech 

odboru informatiky MČ Praha 1.  

a) Technické IT zabezpečení a připravenost na volby do sněmovny 

b) Přechod MČ P1 a jejích dat ze systému Extranet (app. Alfresco) do prostředí MS 

Teams a MS SharePoint.  

c) Informace o ostatních aktuálních projektech 

7. Informace o aktuálním stavu přechodu MČ P1 z agendového systému a spisové 

služby MČ P1 na národní standard zpracovávání dokumentů. 

8. Posouzení aktuálního stavu projektu SMART CITIES – S.O.S. HLÁSKY VE 

VRCHLICKÉHO SADECH.  

9. Různé 
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10. Diskuze 

11. Závěr osmého jednání KINF 

1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1                                           
Jednání Komise vedl pan Martin Motl (předseda KINF). Zahájil úvodním slovem v 18:00. Pan 

předseda Motl informoval členy komise o koordinační schůzce 1.9.2021, jíž se účastnili: radní 

Bureš, Ing. Pavliš vedoucí odboru informatiky, Turek tajemník KINF. Předmětem jednání byly 

body programu pro osmé jednání KINF. Pan předseda Motl byl v tomto termínu na dovolené, 

z tohoto důvodu nebyl schůzce přítomen. O diskutovaných tématech byl informován emailem, 

v kterém mu byl zaslán i návrh programu 9. jednání KINF, který z tohoto jednání vzešel. 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 8. jednání + Prezence účastníků  

Pan předseda Motl jmenoval ověřovatelem zápisu pana Michala Slováka, pan Slovák 

jmenování přijal.  

Pan předseda Motl konstatoval, že na jednání je přítomno i s ním celkem 6 členů komise. 

Komise je při svém 9. jednání usnášeníschopná a může tedy vydávat platná usnesení a zaujímat 

platná stanoviska k projednávaným bodům. 

Josef Ludvíček, Lukáš Vesecký se z jednání omluvili. Roman Menc je neomluven (sdělil, 

pouze tajemníkovi komise, že by byl schopen se účastnit pouze on-line, neboť fyzickou účast 

časově nezvládá. A následně na řádné deváté prezenční jednání KINF neposlal písemnou 

omluvu. Tajemník KINF konstatoval, že v tuto dobu není nastaveno žádné vládní omezení 

společných prezenčních jednání v rámci pandemie Covid-19, a za standardních podmínek by 

se měli členové komise účastnit jednání prezenčně. 

3. Schválení navrženého programu 9. jednání Komise pro informatiku Rady MČ P1 

  Předkladatel: Martin Motl 

Pan předseda KINF konstatoval, že svolal 9. jednání Komise pro informatiku prezenčně, a 

zmínil, že je rád, že se komise po delší době, ovlivněné pandemií Covid-19, opět sešla ve větším 

počtu na jednání fyzicky. Dále se dotázal na připomínky nebo na možná doplnění programu do 

bodu Různé. Nikdo ze zúčastněných neprojevil zájem o doplnění do bodu různé. Pan předseda 

komise navrhl jednání jako veřejné.  

 

Usnesení KINF č.3/9/2021: Komise pro informatiku schvaluje stávající program devátého 

jednání Komise pro informatiku a jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

4. Schválení Zápisu č. 8/2021 z jednání komise ze dne 17.6.2021 

  Předkladatel: Martin Motl  

Zápis z minulého jednání komise pro informatiku byl rozeslán členům KINF e-mailem, byl též 

vystaven v MS Teams, a na webu Městské části Praha 1. K zápisu nebyly připomínky.  

 

Usnesení KINF č.4/9/2021: Zápis č.8/2021 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 

17.6.2021 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:0 
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Usnesení bylo přijato 

 

5.  Aktuální informace o ITC od radního MČ Praha 1 p. Richarda Bureše, který má v 

gesci informatiku a Smart Cities 

a) Informace o jednání s Avast s.r.o. 

b) Informace o datových skladech 

Předkladatel: Martin Motl  

Předseda KINF předal slovo panu radnímu Burešovi a ten sdělil k bodu č. 5 následující 

informace. 

Ad a) Informace o jednání s Avast s.r.o. 

 Neboť aktuálně proběhla akvizice firmy Avast s.r.o. – spojení s firmou NortonLifeLock 

z USA, nemohla být dokončeno jednání a smlouva o zápůjčce. (Interní nařízení ve firmě 

Avast při probíhajícím spojování dvou firem nedovolovala zapůjčení sw provést.) 

 Nyní již opět interní předpisy fungují standardně v tomto směru a znovu jsme 

nastartovali jednání a proces zápůjčky IT security sw.)  
 
Ad b) Informace o stavu agendových systémů (Agendio VPV, Byty, Nebyty, Závady na 

komunikacích, Zábory a jejich kontrola, Parkování, Graffiti) 

Ke zmíněným aplikacím přednesl pan radní Bureš tyto nové informace: 

Agendio VPV 

 Stabilizováno, aplikaci a jejímu svižnějšímu chodu hodně pomohla její optimalizace 

 Bylo zjištěno, že ze 100.000 přestupků zaplatilo 49% účastníků přestupků, 51% ne. 

 I když tedy odbor DSA vydělává pro úřad nemalé peníze, rádi bychom zvýšili úspěšnost 

výběru peněz za pokuty. 

 Do konce roku budeme testovat novou variantu řešení procesu zaplacení pokuty, a to 

tak, že po výzvě vydáme rovnou platební příkaz ke stržení částky – pokuty rovnou z účtu 

zodpovědné osoby za přestupek, neboť zatím se nám nedaří úspěšně vymáhat 

standardním způsobem, neboť na správní řízení zatím nemáme dostatečný počet 

pracovníků s odpovídajícím vzdělaním. (Vystudované právníky se za tabulkový plat 

k nám na úřad zatím nedaří dostat, a externí právník za úkon požaduje více peněz, než 

je výše vymáhané pokuty.) S tímto nám tedy pomůže aplikace „Vymáhání pohledávek“. 

Tento postup vymáhání nezaplacených peněz za pokuty je v souladu se zákonem. Pokud 

účastník řízení vydá rozklad k platebnímu příkazu, tak po té musí již skutečně správní 

řízení započít a proběhnou další následné kroky v rámci zákona. Toto řešení (výběr 

peněz za pokuty pomocí aplikace „Vymáhání pohledávek“) by tedy úřadu mělo určitě 

přinést více úspěšně vybraných peněz za pokuty. 

 Napojeno bude na novu službu „Dopis online“ od České pošty 

 

Nebyty 

 Jednání o aktuálních úpravách proběhlo se zástupci dodavatele Marbes minulý týden 

ve čtvrtek 

 Proběhl test logických úprav 

 Nastaven „Scheduler“ (kalendář automatických opakujících se procesů) – přes noc 

proběhne automatické porovnání a uspořádání dat – proces prověření, jestli je daný 
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nebytový prostor volný, nebo ne, nebo v přechodném stavu, a aby následně proběhlo 

adekvátní označení v mapě, tedy hlavně jde o přechodný stav, který již byl popisován 

na minulých jednání KINF (jeho problematika). Řešení bylo o něco složitější, než se 

předpokládalo (řešení počítalo s kompletním dočištěním dat, které se zbíhají 

z několika aplikací do datových skladů). Bylo vymyšleno přechodné řešení, které 

zajistí relevantnost údaje pomocí označení nebyt. prostoru na mapě oranžově. 

 Toto řešení by mělo v produkci fungovat zhruba do 3. týdnů. 

 Za tyto poslední úpravy bylo zaplaceno 36.000,- Kč. 

 Snažíme se, aby z toho stal ve finální podobě „realitní portál“. 

Zábory a jejich kontrola 

 Proběhla schůzka v rámci testování s dodavatelem Marbes, bylo zjištěno a dodavateli 

předvedeno, že vše nefunguje v aplikaci na tabletech, které byly pro tento účel pořízeny, 

úplně tak jak má. 

 Z důvodu přesného identifikování zaznamenaných chyb dodavatel nastavil standard, 

který eliminuje problémy vznikající s častým aktualizováním systému Android na 

tabletech a aplikace se bude přizpůsobovat novým nastavením aktuálních verzí systému 

Android, tak aby byla zaručena její stálá funkčnost. 

 Nyní je proces nastaven tak, že pracovník kontroly „klikne“ a zahájí kontrolu, kontroloři 

popíší skutečný stav, můžou rovnou porovnat, jestli odpovídá smlouvě s naším úřadem 

o daném záboru.  

 Při kontrole se v sytému vytvoří rovnou protokol, buď tedy s informací, že je vše 

v pořádku, nebo že byla nalezena závada – nesrovnalost. 

 Na oddělení kontroly máme 3 vyšší úředníky, kteří mohou zahajovat a zpracovávat 

správní řízení. 

 Kontrolující úředník tedy rovnou vygeneruje v systému  protokol o provedení kontroly 

a ten jde elektronickou cestou rovnou na ty úředníky, kteří mohou založit správní řízení, 

a ti mohou rovnou konat a započít správní řízení. Tím odpadají jakékoliv prodlevy, které 

byly dříve spojeny s řešením pomocí dokumentů v papírové podobě. Pomůže to tedy 

zrychlení procesu a zvýší produktivitu práce a pracovníkům kontrolory ulehčí práci se 

zdlouhavým vyhledávání v šanonech cestováním mezi úřadem a daným subjektem s 

klasickými papírovými dokumenty, atd. 

 Řeší se i zapojení a promítnutí Tržního řádu do aplikace – samostatná vrstva – souvisí 

se zobrazením rest. zahrádek na soukromých pozemcích (souvisí s otevírací dobou a 

případným rušením nočního klidu a následnými kontrolami zavírací doby). 

  Závady na komunikacích a chodnících 

 Bude možno do aplikace zadávat stížnosti a podněty k závadám na komunikacích a  

chodnících. 

 Do systému pro automatizaci procesů spojenými s kontrolou chodníků a komunikací 

budou zapojeni dodavatelé s tím spojeni, tedy CDV, DAP a samozřejmě Úřad městké 

části Prahy 1. 

 Při kontrole pracovníkem tedy bude vytvořen elektronický protokol o kontrole, a 

následně bude proces pokračovat buď jako odsouhlasení, že provedené práce 

dodavatelem jsou v pořádku a v souladu se smlouvou na služby nebo o díle, a nebo, 

budou zjištěny závady v plnění smlouvy se strany dodavatele, a rovnou dojde 

k elektronickému obeznání s touto skutečností, jak příslušných úředníků našeho úřadu 

tak i dodavatele. Následně proběhnou kroky s tím související – např. se pozastaví platba 

faktury dodavateli, než budou závady z jeho strany napraveny, atd. 
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Graffiti (AntiGraffiti) 

 Opět aplikace automatizací procesu zjednodušuje, urychluje a dává procesní řád řešení 

záznamu o daného graffiti na daném objektu a jeho následného odstranění. 

 Stačí dané poškozeni graffiti vyfotit a zadat do aplikace a automaticky je obeznámen 

majitel daného objektu – nemovitosti, náš úřad a příslušný úředníci, tak i pojišťovna, 

z důvodu plnění pojistky. 

Parkování 

 Aplikace pro kontrolu parkování. 

 Buď může pracovník kontroly kontrolovat po jedné registrační značce, jestli daný vůz 

má platné parkovací oprávnění, nebo nikoliv (tedy jestli má parkování zaplaceno, a zda 

v daném místě může v danou dobu vůbec parkovat, atd.), nebo může projít celou část 

např. ulice a dávkově nasnímat zaparkované vozy, a zjistit kolik z nich parkuje 

oprávněně a případně provést / neprovést příslušné kroky. 

Ad c)  Informace o stavu ekonomických systémů (Vymáhání pohledávek, datové sklady) 

Vymáhání pohledávek 

 Aplikace – modul má nyní souvislost s agendou DSA – vymáhání pokut, jak bylo 

popsáno již v informacích k bodu č.5/b) 

 Vše je právně ošetřeno, testovat se bude celý proces na 500 vybraných přestupcích za 

parkování 

 Očekává se, že výsledkem tohoto řešení bude mnohonásobné zvýšení úspěšnosti 

získávání plateb za pokuty.  

 Případná investice do systému se tedy určitě vyplatí, neboť by měla dosáhnout max. 

jednotek procent oproti navýšení zisku našeho úřadu v desítkách procent  

 Vše bude jasnější z ekonomické stránky, po vyhodnocení testu. 

Ad d)  Informace k projektu nového webu praha1.cz 

 Jak již bylo zmíněno v minulém jednání KiNF o novém webu praha1.cz, nejvíce se 

z ostatních Pražských městských částí zamlouvá řešení webů praha3.cz a praha14.cz. 

(technickým řešením, poměr cena výkon, přehlednost, atd.) 

 Probíhá komunikace s oddělením vnějších vztahů. 

 O podporu a servis nově vytvořeného webu se bude starat dodavatel, který se kterým 

bude uzavřena servisní smlouva. (Případná závada bude nahlášena přes helpdesk IT 

MČP1 a následně předána dodavateli.) Je to natolik kritická aplikace, u níž je 

vyžadována 100% funkčnost, že podporu a řešení případných nefunkčností musí řešit 

externí dodavatel a jeho odborníci na webové stránky s adekvátními SLA.   

 

Následně proběhla diskuze.  

Z diskuze vyplynulo, že KINF si jen tyto informace v bodě č. 5 vyslechla, bez vydání 

jakéhokoliv usnesení.   

 

6. Informace vedoucího odboru informatiky Ing. Pavliše o aktuálních projektech odboru 

informatiky MČ Praha 1.  
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Předkladatel: Martin Motl  

a) Technické IT zabezpečení a připravenost na volby do sněmovny 

b) Přechod MČ P1 a jejích dat ze systému Extranet (app. Alfresco) do prostředí MS      

     Teams a MS SharePoint.  

c)  Informace o ostatních aktuálních projektech 

 

Pan Ing. Miroslav Pavliš sdělil k projednávaným bodům nové aktuální informace, zapsané 

v bodech níže. 

 

Ad a) Technické IT zabezpečení a připravenost na volby do sněmovny 

 Stahujeme notebooky zapůjčené naším uživatelů v době nouzového stavu vyvolaného 

pandemií Covid-19. V tuto chvíli již mám stažený potřebný počet i několik kusů jako 

technickou zálohu. 

 Stahujeme tiskárny HP 1606 a měníme je za nové OKI 4132 ES. 

 HP 1606 následně použijeme pro volby, pokud by potřebný počet nebyl k dispozici, 

použijeme částečně na volby i nové tiskárny OKI. 

 

Ad b) Přechod MČ P1 a jejích dat ze systému Extranet (app. Alfresco) do prostředí MS               

          Teams a MS SharePoint. 

 Bylo potvrzeno, že stávající licence Microsoft obsahuje aplikaci Share Point. 

 Aplikace SharePoint bude použita pro nastavení sdílení a organizaci dokumentů tak, 

aby se co možná nejvíce podobala systému a nastavení organizaci dokumentů ve 

stávající aplikaci Alfresco. 

 Jsme také v procesu posouzení v rámci GDPR – používání cloudového (externího) 

úložiště firmy Microsoft, v rámci smluvních podmínek, a ochrany osobních dat. 

 Tajemník komise pro informatiku, byl v rámci své role a pozice požádán – vyzván 

k vytvoření „pilotní stránky“, návrhu její podoby pro potřeby KINF, v aplikaci 

SharePoint, a následně by bylo, po posouzení členy komise a dalšími spolupracujícími 

uživateli, toto řešení replikováno, pro potřeby ostatních komisí. 

 Následně musí být také vytvořeny stránky – šablony pro další subjekty, které používají 

stávající uložiště Alfresco. Tedy například Rada MČP1, Zastupitelstvo MČP1 a další.  

 Pan vedoucí Pavliš sdělil, že podporu pro vytvoření daných šablon a jejich 

implimentaci, korektní nastavení práv sdíleních dokumentů, pro potřeby komisí, a 

dalších uživatelů, dodá firma ComputerHelp, od které byla již zakoupena podpora 

implementace a zaškolení IT pracovníků MČP1, v rámci administraci aplikace MS 

Teams, v době pandemie Covid-19, kdy bylo potřeba zajistit on-line jednání, i se 

sdílením dokumentů a prezentací. 

 Zaškolení a následného vytváření stránek a jejich vzhledu pro uživatelské skupiny 

v SharePoint započne po dokončení projektu IT podpory voleb do sněmovny, aby mu 

pracovníci IT MČP1 mohli věnovat plnou pozornost s důležitostí, které nastavení 

sdílení dat i provedení funkční a přehledné vizualizace vyžaduje.  

 Původní záměr počítal s tím, že náhled na soubory, vizualizace jejich seznamů a přístup 

k nim, z prostředí MS Teams, bude pro naše uživatele dostačující a vyhovující. 

Následně bylo toto řešení shledáno z uživatelské strany jako méně přehledné, o proti 

vizuální podobě a nastavení seznamů sdílených souborů v původní aplikaci Alfresco. 

Z tohoto důvodu bude vizuální stránka úložiště vytvořena v MS SharePoint, v souladu 

s potřebami našich uživatelů. 

Ad c) Informace o ostatních aktuálních projektech 
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 Máme 2 právní programy. Vzájemně se doplňují, tak v licencování obou budeme 

pokračovat i nadále. Jedná se o ASPI, jehož základní verzi má každý naistalovánu na 

ploše a o CODEXIS, který slouží zejména oddělení právnímu a panu tajemníkovi. 

 Zajištění voleb. Stahování notebooků probíhá uspokojivým způsobem. Ještě zbývají 

odbor školství, živnostenský a stavební. Zároveň probíhá výměna již starých tiskáren 

HP 1606 za nové. S tím, že stažené tiskárny budou servisně ošetřeny, doplněny o tonery 

a také použity pro zajištění voleb.  

 Do konce roku budeme ještě soutěžit a poté snad realizovat veřejnou zakázku na nové 

tiskárny a routery WiFi. OINF eviduje průběžně požadavky na nová zařízení a před 

dokončení specifikace veřejných zakázek ještě budou vedoucí odborů dotázáni na jejich 

potřeby. 

 Objekt V Jámě je propojen optickým kabelem. Po jeho připojení do sítě během září 

bude možné použít tento objekt např. pro pořádání mítinků, multimediálních výstav 

apod. 

 Na základě zakázky oddělení právního a požadavku starosty a tajemníka je připraveno 

pilotní spuštění nové aplikace pro veřejné zakázky. 

 Během září/října budeme přecházet na nový Intranet. Důvodem je skutečnost, že 

zakoupením licencí na MS TEAMS jsme získali možnost provozovat Intranet bez 

dalších licenčních poplatků, která platíme za ten stávající. Během září budou odbory a 

oddělení, kterých se týká, osloveny, aby si nechaly od OINF proškolit redaktory. 

Výhodou nového Intranetu je kromě přehlednosti i skutečnost, že do něho přeneseme 

pouze platné aktuální dokumenty (řády, směrnice, pokyny, návody apod.). 

 Společnost Microsoft provedla bezpečnostní záplatování svého operačního systému, 

čímž bylo v několika případek narušeno propojení počítačů s tiskárnami. Pokud toto 

nastane a bude to nahlášeno na HelpDesk, tak to technici přednostně opraví. 

            Informace o dalších činnostech, které proběhly během léta 2021 

 konzultace/nastavení Zabbix ve spolupráci s OICT 

 příprava rozpočtu 

 zajištění provozu v době dovolených 

 usnesení máme u sebe, řešíme fulltextové vyhledávání 

 implementovali jsme vyvolávací systém na VPV a parkovacích kartách 

 implementovali jsme plošně nový prohlížeč MS EDGE 

 

Komise pro informatiku (KINF) se seznámila s aktuálními informacemi od vedoucího 

informatiky MČ P1,  p. Miroslava Pavliše bez vydání, jakéhokoliv usnesení

 

7. Informace o aktuálním stavu přechodu MČ P1 z agendového systému a spisové služby 

MČ P1 na národní standard zpracovávání dokumentů. 

Předkladatel: Martin Motl  

Pan vedoucí Pavliš sdělil k tomuto tématu informace zapsané v následujících bodech: 

 Práce na projektu probíhají nyní hlavně na straně dodavatele Marbes. 

 Pan Pavliš upřesnil hlavní kroky projektu a jejich posloupnost: 1. Práce na Agendio 

Proxio –  aktuálně probíhají, 2. Nastavení služby Dopis on-line od České pošty, 3. Vita 

(nastavení rozhraní API), 4. upgrade E-spisu na aktuální verzi, 5. Práce na aplikaci RŽP.  

 Dokončení projektu je počítáno na Říjen – Listopad.  
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Usnesení KINF č.7/9/2021:  

KINF se seznámila s aktuálními informacemi vedoucího odboru informatiky MČP1 

pana Pavliše, spojených s problematikou přechodu spisových služeb na úroveň 

Národního standardu a bere je na vědomí. 

 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

8. Posouzení aktuálního stavu projektu SMART CITIES – S.O.S. HLÁSKY VE 

VRCHLICKÉHO SADECH.  

Předkladatel: Martin Motl  

K tématu hovořil pan radní Bureš. 

 Dotace byl přidělena 

 Byly hodnoceny nabídky z výběrového řízení firem SPEL a Profikom 

 800 výjezdů do Vrchlického sadů ročně. 

 Modifikováno – změna vybavení – místo 2 hasicích přístrojů bude 1 hasící přístroj, a 1 

defibrilátor a láhev s kyslíkem – změna byla odsouhlasena Ministerstvem vnitra. 

 Fyzicky je zařízení – hláska vyrobena 

 Předpokládaný termín instalace je do konce října. 

 

Usnesení KINF č.8/9/2021:  

9. KINF se seznámila s aktuálním stavem projektu SMART CITIES – S.O.S. HLÁSKY 

VE VRCHLICKÉHO SADECH, a sdělené informace bere na vědomí. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Usnesení bylo přijato 

 

10.  Diskuze 

Do diskuze se nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

11.  Různé 

Do bodu „Různé“ nikdo ze zúčastněných bod k jednání nepředložil. 

12. Závěr devátého jednání KINF  

Pan předseda komise pro informatiku Motl poděkoval všem přítomným za účast na devátém 

jednání komise pro informatiku. 



9 

 

Příští řádné jednání komise pro informatiku je plánováno na čtvrtek 7.10.2021 od 18:00 

v jednací místnosti č. 212 s tím, že pokud nebudou neodkladné body k jednání, tak se 

pravděpodobně z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 

řádné jednání v předstihu zruší. 

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 9/2021  

Zápis sepsán dne: 28.9.2021 

Předáno k ověření dne:  29.9.2021 

 

Zapsal: Jan Turek 

 

 

Ověřovatel zápisu: Michal Slovák                                        Předseda KINF: Martin Motl 


