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                  Zápis č. 1/2022 z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 

                 konaného dne 13.1.2021 

Zahájení jednání: 18:00  

Ukončení jednání: 20:05 

Přítomni: prezenčně - Martin Motl (předseda KINF), členové KINF: Vojtěch Ryvola                  

                 (příchod pana Ryvoly na jednání: 18:30 hod) 

                 on-line - Josef Ludvíček, Martin Kopeček, Michal Slovák, Michael Kabát 

Nepřítomni: omluveni - Olga Sklenářová 

                      neomluveni -  Lukáš Vesecký                                                                                             

                      podal rezignace - 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 1. jednání + Prezence účastníků 

3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4. Schválení Zápisu č. 11/2021 z jednání komise ze dne 9.12.2021 

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

v gesci informatiku a Smart Cities 

6. Přechod ÚMČ Praha 1 na národní standard pro elektronické systémy spisové 

služby. 

7. Informace o plánech odboru informatiky MČ Praha 1 pro rok 2022 v závislosti    

na rozpočtu.(fin. prostředky pro provoz, povinné licence, investice do IT.atd.) 

8. Různé 

9. Diskuze 

10. Závěr 11. jednání KINF 

1. Úvodní slovo předsedy Komise pro informatiku Rady MČ P1                                           

Jednání komise zahájil pan Martin Motl (předseda KINF) v 18:00. Pan předseda Motl 

informoval členy komise tom, že koordinační schůzka před 1. jednání KINF neproběhla a body 

programu byly komunikovány pomocí emailů. Uvedl také, že primárním bodem dnešního 

jednání je bod č.7, který se týká plánů odboru informatiky MČ Praha 1 pro rok 2022 v závislosti 

na rozpočtu. 

2. Jmenování ověřovatele zápisu 1. jednání v roce 2022 + Prezence účastníků  

Pan předseda Motl jmenoval ověřovatelem zápisu pana Josefa Ludvíčka, pan Ludvíček 

jmenování přijal.  
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Pan předseda Motl konstatoval, že jednání se účastní, i s ním celkem 5 členů komise. Tedy 4 

členové on-line, pan předseda Motl prezenčně, na půdě MČP1.  Komise je při svém 1. jednání 

v roce 2022 usnášeníschopná a může tedy vydávat platná usnesení a zaujímat platná stanoviska 

k projednávaným bodům. 

Olga Sklenářová se z jednání omluvila. Roman Menc podal přes elektronickou podatelnu 

MČP1 rezignaci na svoji členství v KINF, z osobních důvodů k 1.1.2022. Následně musí 

projednat jeho rezignaci RMČ na svém nejbližším jednání. (PZN k prezenci účastníků: v 18:30 

dorazil fyzicky na jednání KINF pan Vojtěch Ryvola, neboť se mu nedařilo připojit se on-line.) 

3. Schválení navrženého programu 11. jednání Komise pro informatiku Rady MČ P1 

Předkladatel: Martin Motl 

Pan předseda KINF konstatoval, že svolal 1. jednání Komise pro informatiku v roce 2022 on-

line, neboť epidemiologická situace onemocnění Covid-19 s příchodem varianty „Omikron“ je 

kritická a proto v rámci ochrany zdraví zúčastněných byla zvolena tato varianta. 

Dále se dotázal na připomínky nebo na možná doplnění programu do bodu Různé. Nikdo ze 

zúčastněných, v danou chvíli, neprojevil zájem o doplnění do bodu různé. Pan předseda komise 

navrhl jednání jako veřejné.  

Usnesení KINF č.3/1/2022:  

Komise pro informatiku schvaluje stávající program 1. jednání Komise pro informatiku, a 

jednání komise jako veřejné.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

4. Schválení Zápisu č. 11/2021 z jednání komise ze dne 9.12.2021 

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.4/1/2022:  

Zápis č.11/2021 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 4.11.2021 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

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

gesci informatiku a Smart Cities 

Předkladatel: Martin Motl  

Pan předseda vyzval pana radního Bureše, aby se ujal slova. Ten přednesl během svého projevu 

stěžejní informace, uvedené v bodech níže, seřazeny po nosných tématech. 

 

MS SharePoint  

 Pan radní poděkoval panu vedoucímu Pavlišovi za sjednání a následné uskutečnění 

schůzky s analytikem z dodavatelské firmy, od které máme dodány licence a podporu 

na MS Teams, Computer Help. 
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 Na základě informací z této schůzky sestavil a zúčastněným předvedl první testovací 

„stránku“ vytvořenou v SharePointu pro potřeby KINF, v souvislosti s používáním MS 

Teams pro komunikaci členů komise (i ostatních komisí RMČ) a zároveň jako úložiště 

dokumentů, v souladu s plánovaným přechodem z prostředí Alfresco do MS 

SharePoint.  

18:30 – příchod pana Ryvoly na jednání 

 Pan radní Bureš sdělil, že na příští týden je plánovaná pracovní schůzka (každoroční) se 

zástupci dodavatele Marbes, na které proběhne revize projektů v rámci plánování na rok 

2022. Rozhodne se také, které projekty půjdou do „ostrého“ provozu a budou dále 

rozšiřovány, a které zůstanou na úrovni „pilotních“ a testovacích projektů. 

 

Byty – Nebyty –Zábory 

 Zakomponování nových vrstev, s podporou těchto projektů od Magistrátu hl. m. Prahy 

(Jejich názvy a případný popis následuje v bodech níže.) 

 Nová vrstva Tržního řádu – důležitá pro občana, aby si mohl zjistit na co je daná 

provozovna zkolaudovaná, pokud má například pocit, že ho její provoz ruší, že má příliš 

dlouhou otevírací dobu, atd., a mohl tedy sám zjistit, rychle, pomocí naší webové 

aplikace – mapy, jaká je skutečnost. 

 Nová vrstva - Veřejný prostor – „chtění ve veřejném prostoru“ – vrstva neveřejná, pro 

využití směrem do úřadu a pro Magistrát – tímto bychom splnili jeho dlouhodobý 

požadavek v rámci plánování projektů, využití, apod., ve veřejném prostoru a veřejného 

prostoru jako takového. 

 Nová vrstva – „Info o provozovně“ - vytvoření karet všech provozoven na Praze 1, je 

potřeba mít jasný přehled na co je daný prostor zkolaudován. Tedy nejen o nebytových 

prostorách v majetku MČP1, aby měl úředník přehled a více informací při vydávání 

povolení na zábor, aby věděl k čemu je, s čím souvisí, s jakou provozovnou souvisí, atd. 

a mohl na základě těchto dat adekvátně, relevantně rozhodnout.  

 Důvod potřeby této/těchto vrstev je, že v několika zjištěných potvrzených případech se 

zjistilo, například provozovna je kolaudována jako „Šachový klub“ a přitom se v ní 

konají, skoro každý večer, hudební taneční „párty“. Jde o to, pokud se provozuje 

v daném nebytovém prostoru, který je koncipován, schválen a kolaudován pro 50 lidí - 

členů šachového klubu, že při provozu „diskotéky“ počet návštěvníků daleko převyšuje 

kapacitu i možnosti prostoru, má např. mnohem delší otevírací dobu než by měl např. 

„šachový klub“, atd. Je to tedy propojeno i s bezpečností. 

 Stejně tak bychom měli mít větší přehled o restauracích s restauračními zahrádkami, ve 

stávajícím pojetí by měly být dodatečným prostorem, a ne hlavním – příkladem 

takového jednání a chování provozovatelů restaurací s většími a velkými rest. 

zahrádkami, je prostor Staroměstského nám., kdy provozovatelé berou za hlavní prostor 

restaurace zahrádku (po celý rok, neboť jsou venkovní prostory vyhřívány tepelnými 

plynovými zářiči), a ne vnitřní prostor budovy, atd. 

 Vrstva/y plánované pro úředníky, tedy mají své opodstatnění, aby měli větší přehled, 

při vydávání povolení na zábory, a dalších úředních procesech.  

Datové sklady 

 Nyní dokážeme reporty a přehledy vytvářet na jedno kliknutí, oproti době bez použití 

datových skladů, kdy se data skládaly do excelových tabulek, složitě z několika aplikací 

a zdrojů. 

 Nastavování nových reportů se věnujeme 1 až 2x za týden po 2 hod. na pracovních 

schůzkách. 
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Smart projekty 

 S.O.S. hláska u Hlavního nádraží  – nedohodli jsme se s Městskou policií, příští týden 

je naplánováno jednání se zástupcem Hasičského záchranného sboru. Pracujeme tedy 

na variantě, že bude napojena linku 112. 

 Je už funkční v testovacím provozu, napojena na kamerový systém, nyní běží pomocí 

SIM LTE, příští týden proběhne připojení pomocí optického kabelu.  

 K+R Zásobování Palackého - proběhla výměna čidel + proběhlo nové přesnější 

nastavení, na parkovacích místech u Polikliniky v Palackého ul., a nyní fungují 

perfektně – jasně sdělují, překročení povolené parkovací doby na daném park místě. 

 City Logistika – pomáhá metodice, jak pracovat s logistikou zásobování ve městech (v 

našem případě v Praze), s množstvím provozu zásobovacích vozů – kolik procent 

zhruba tvoří menší závozové vozy a nákladní automobily. V našem případě zhruba 

38%, je tedy potřeba s těmito daty a zjištěními dále pracovat, v rámci dopravy, životního 

prostředí a bezpečnosti silničního provozu. 

  

K plánovanému rozpočtu OINF na rok 2022 

Rozpočet byl projednán na pracovním jednání „Jednání o rozpočtu“ (pondělí 10.ledna 2022), a 

v rozpočtu OINF není stále jasná částka na Investice informatiky MČP1. Oproti minulému 

roku, kdy tato částka činila 4 mil Kč, tak nyní je jasná částka 350tis Kč. Za těchto finančních 

podmínek budeme tedy muset dělat značné kompromisy, tedy, pokud se částka ještě nezvýší, 

při projednávání rozpočtu MČP1 na rok 2022, na Zastupitelstvu 25.1.2022.  

 

Následně proběhla diskuze, Po té pan předseda Motl naformuloval následné usnesení.  

 

Usnesení KINF č.5/1/2022: 

KINF MČP1 se seznámila s aktuálními informacemi od pana radního Bureše a bere je na 

vědomí. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

6. Přechod ÚMČ Praha 1 na národní standard pro elektronické systémy spisové služby. 

Pan předseda Motl předal slovo panu vedoucímu informatiky MČP1, Pavlišovi a ten sdělil 

k tématu – projektu přechodu na Národní standard následující informace, vyjádřené 

v následujících bodech: 

 Připomenutí, že přechod na Národní standard spisových je vynucen legislativou – 

legislativní změnou provedenou cca před 2 roky, která upravuje – nastavuje nový 

standard spisových a agendových služeb. 

 Celý proces migrace na Národní standard se pozdržel na konci Prosince 2021 – byl 

pozastaven záměrně, neboť před spuštěním migrace, kdy bylo vše připraveno pro její 

spuštění, pan vedoucí Pavliš dostal zprávu, že část finančních nákladů, kterou měla 

zaplatit MČP1, cca 250tis Kč, které měly směřovat dodavateli ICZ, uhradí Magistrát 

hlavního města Prahy, a musely být tedy oficiálně přenastaveny finanční dohody a 

finanční plnění projektu. (Pokud by se tak nestalo, byla by tato částka z rozpočtu OINF 

MČP1 vynaložena nadbytečně.) 
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 Nyní se plánuje nový – vhodný termín migrace dat na nový standard, neboť dat je 

velké množství, a tento proces zabere odhadem několik desítek hodin. Plánuje se tedy 

tak, aby nebyl omezen provoz v žádném z úředních dnů. 

 Během ledna proběhne test a přesnější měření průchodnosti spisů, kolik je tedy 

skutečná doba přesunu – migrace spisů.  

 20.1.2022 proběhne „výrobní“ porada se zúčastněnými stranami na tomto projektu. 

 Na dalším jednání bude pan Pavliš informovat o tom, jestli už migrace proběhla, nebo 

na kdy je stanoven termín. 

PZN autora zápisu - tajemníka KINF: Přesné/á data migrace je neveřejná informace. 

Z důvodu IT bezpečnosti nebudou v zápise sdělována. (Byť byla na jednání KINF 

interpretována.) 

Pan vedoucí Pavliš také znovu nastínil problematickou situaci v souvislosti s nepřítomností 

finanční částky na investice a rozvoj. 

Dodal také, že data, ani po přesunu, svůj objem nezmenší (dokumenty, většinou PDF, fotky, 

naskenované velkoformátové výkresy, atd.) ze spisových a agendových služeb se musí 

skladovat několik let, než dojde k jejich elektronické skartaci ze zákona. S jejich nárůstem se 

tedy bude muset pořídit další diskové pole, aby se měla dat kam ukládat, a zatím tedy není 

jasné, za co by ho měl případně OINF MČP1 pořídit, když v rozpočtu není adekvátní částka. A 

to se samozřejmě nejedná pouze o nové diskové pole. 

Po interpretaci informací k bodu č. 6, panem Pavlišem, proběhla diskuze.  

Pan radní Bureš během ní sdělil, že velké množství dat, která se musí následně skladovat, 

vytváří Odbor DSA, tedy data spojená s řešením dopravních přestupků - parkováním. Tím, že 

pro úřad získává nemalé množství finančních prostředků z pokut, měli by financovat úložiště 

s tím spojené. 

Po skončení diskuze pan předseda Motl upozornil na to, že z důvodu IT bezpečnosti Radnice 

MČ Praha 1 je sdělené datum migrace dat členům KINF považované za důvěrné a zformuloval 

následující usnesení a nechal o něm hlasovat. 

Usnesení KINF č.6/1/2022: 

KINF MČP1 se seznámila s aktuálními informacemi o přechodu na národní standard a 

vyhrazuje si další informace po následné migraci dat. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

7. Informace o plánech odboru informatiky MČ Praha 1 pro rok 2022 v závislosti na 

rozpočtu.(fin. prostředky pro provoz, povinné licence, investice do IT.atd.) 

Předkladatel: Martin Motl  

Na začátku projednávání bodu č.7 pan předseda sdělil, že obsah tohoto budu se prolínal celým 

dnešním jednáním, který nejvíce trápí odbor informatiky MČP1. (Tedy neadekvátní krácení 

rozpočtu – finančních prostředků na investice a rozvoj.) 

Připomněl členům komise, že KINF již sice přijala na svém jednání usnesení, kde jsme 

požadovali svým usnesením navýšení rozpočtu a to se doposud úplně nestalo. Následně pan 

předseda Motl požádal pana vedoucího Pavliše, aby členům KINF dopodrobna rozklíčoval, jak 
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by měl Odbor informatiky MČ Praha 1 v roce 2022 fungovat a jestli existuje ještě nějaká 

možnost, jak získat více peněz do rozpočtu, když ani na základě vydaného KINF 

doporučujícího usnesení se tak nestalo. Po té předal slovo vedoucímu odboru informatiky 

MČP1 panu Pavlišovi, a ten sdělil, na základě žádosti pana předsedy Motla, k tomuto tématu 

následující nosné informace.  

 Bude-li rozpočet přijat tak jak je koncipován dnes, ve stávající 3. verzi, tak to není 

„úplná katastrofa“, umožní nám zajistit plně provoz tak jako v situaci, v jaké se 

nacházíme dnes. TZN, budou obnoveny licence, obnovíme podporové smlouvy, a 

nakoupíme služby, které potřebujeme nakoupit. 

 Problém – situace, která by mohla nastat, může spočívat v tom, že nám pomalu, ale jistě 

dosluhuje telefonní ústředna, která může v průběhu roku vypadnout. 

 Druhý alarmující bod vidí pan vedoucí Pavliš v tom, že mu neumožňuje rozvíjet IT 

bezpečnost. Pokud se v tomto směru nepokračuje progresivně dál, tak vlastně daná 

společnost, v tomto případě MČP1, ztrácí možnost účinně se chránit před hrozbou 

kybernetických útoků. 

 Dalším bodem jsou aplikace spojená s odborem DSA, tedy app. VPV. Pokud by nebyla 

tato agenda, nebyl by problém s ukládáním a zálohovaní dat několik dalších let. At 

spojených s touto agendou je takové množství, že se může stát, že na konci tohoto roku 

nám dojde disková kapacita. 

 Z výše uvedených bodů tedy vychází představa a plán, jak by s danými 4mil Kč bylo 

naloženo, do čeho by byly investovány. Při stávající verzi rozpočtu, která je v danou 

chvíli k dispozici, jsou 4mil. Kč pokráceny na 350tis. Kč, a z této sumy se nepodaří 

realizovat z těchto potřeb nic. 

 Na provoz tedy za stávajících podmínek (rozpočtu) na provoz máme na investice 

nikoliv.  

 Nic méně je tu několik projektů, které již byly v minulosti při jednáních KINF 

prezentovány a ty se budou nyní, z kraje ledna rozbíhat. A to jsou tyto: 

Antivirus Avast 

 Proběhla jednání na úrovni pana vedoucího Pavliše, tedy ne jen na úrovni pana radního. 

 Máme domluvený potřebný počet licencí a proběhne implementace v rámci testování. 

Antivir Bitdefender máme nasmlouvaný do konce dubna 2022 a během jara tedy 

proběhne výběr nového antivirového řešení – SW. 

Předpisy plateb – QR kód 

 Řešíme na žádost paní vedoucí Finančního odboru, paní Niedobové a ona si zajistila, 

v rámci domluvy s bankou, že v prostorách MČP1 budou platební terminály, které 

klientovi pro danou platbu zobrazí QR kód, po jeho načtení se automaticky před vyplní 

naše platební údaje a klient bude moci provést platbu co možná nejpohodlněji. 

 Celý proces bude zastřešovat banka, u které má náš úřad bankovní účet, a nebude 

požadovat platbu za terminál, a jeho instalaci v prostorách MČP1, a nebude zasahovat 

ani do naší infrastruktury. 

 Budou se generovat i na listinné dokumenty úřady, kde je požadována platba. 

Hlasovací zařízení 

 Nové hlasovací zařízení pro potřeby Zastupitelstva MČP1, jeho řádných jednání, 

v paláci na Žofíně. 

 Současné hlasovací zařízení je na konci své životnosti. 

 Z jednání s vedoucí Oddělení volených orgánů, paní Vladimírou Valíčkovou, která 

s požadavkem na výměnu hlas. zařízení. pana vedoucího Pavliše oslovila, vyšla varianta 



7 

 

řešení – nový hlasovací SW (aplikaci) pořídí MČP1, HW zařízení s tím spojená budou 

řešena dodavatelskou formou, i jeho obsluha. Tedy stejným způsobem, jako je to nyní. 

 Padl i návrh, že bychom se o celý proces hlasování Zastupitelstva, zařízení a hlasovací 

program (SW) provozovali a starali se o něj my, jako informatika. To bohužel za daných 

podmínek, kdy se pokaždé technika musí dovézt na Žofín, správně nainstalovat, 

otestovat, po skončení jednání zase odinstalovat, odvézt, uložit do skladu, není 

kapacitně možné zajistit našimi silami. Jak personálně, tak technicky. Je to natolik 

kritický proces, který vždy musí proběhnout, a musí fungovat, že musí být zajištěn 

dodavatelským způsobem. Bude pod smlouvou stejně jako nyní, a dodavatel ho tedy 

musí v daný termín vždy bezodkladně zajistit, svými pracovníky, svými prostředky i 

logisticky.  

Toto jsou tedy 3 stěžejní projekty – úkoly, kterou budou mít dopad na fungování úřadu MČP1  

a jednání Zastupitelstva MČP1. 

Pan Pavliš dále sdělil, že rozhodnutí nenavýšit rozpočet o potřebnou částku zcela nerozumí, 

neboť ve standardně řízených organizacích na „špiči“ (ať už komerčních, nebo státních) 

s ohledem na dlouhodobou udržitelnost jejich provozu (aby nezůstávali pozadu oproti ostatním 

a standardu IT), a „nezadělávaly“ si do budoucna na problémy se „zaostalými“ systémy (SW) 

i zařízeními (HW), dávají ze svého rozpočtu 7- 8% procent (v tomto případě myšleno ideální 

stav – řekněme tedy komerční scéna – organizace a firmy, které se chtějí udržet v rámci ostatní 

konkurence), 3- 5% vydávají standardně ze svého rozpočtu skoro všechny organizace, které si 

uvědomují důležitost IT pro svůj provoz. Alarmující je, že MČP1 dává ze svého rozpočtu 

v tomto případě do IT pouze něco kolem 2%. 

Po té proběhla diskuze. 

Následně pan předseda Motl připomněl a přečetl zúčastněným usnesení KINF, které 

doporučovalo důležitost navýšení rozpočtu OINF MČP1 na rok 2022, o částku potřebnou na 

investice a přečetl jeho přesné znění, tak jak ho KINF schválil: 

Usnesení KINF b/6 -7.10.2021:   

Komise pro informatiku doporučuje Radě MČ Praha 1 navýšení rozpočtu o nutnou částku, 

pouze v položce investiční prostředky, aby mohlo být pokračováno v rozvoji infrastruktury, 

obměny zastaralého HW a IT bezpečnostních projektů. Například o tyto položky:  

1. zákonné rozšíření odboru DSA o další pracoviště  

2. podpora bezpečnosti informací (antivir, antispam) 

3. tiskárny, nákup, profilaxe, opravy a díly  

Po jeho přečtení a po následné diskuzi, pan předseda Motl, ve spolupráci s členy komise 

naformuloval níže uvedená usnesení, a nechal o nich členy komise hlasovat. 

Usnesení KINF č.7a/1/2022:  

Komise pro informatiku Rady městské části Praha 1 trvá na svém usnesení KINF b/6 -

7.10.2021, kde doporučila Radě městské části Praha 1 navýšení rozpočtu o nutnou částku,  

pouze v položce investiční prostředky, aby mohlo být pokračováno v rozvoji infrastruktury, 

obměny zastaralého HW a IT bezpečnostních projektů. Například o tyto položky:  

1. zákonné rozšíření odboru DSA o další pracoviště  

2. podpora bezpečnosti informací (antivir, antispam) 

3. tiskárny, nákup, profilaxe, opravy a díly  

Hlasování: 

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

 

Usnesení KINF č.7b/1/2022:  

KINF doporučuje Radě MČP1 na základě Usnesení KINF č.7a/1/2022, aby v průběhu roku 

posílila schválený rozpočet tak, aby bylo možné realizovat předchozí bod tohoto Usnesení. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

Usnesení KINF č.7c/1/2022:  

KINF doporučuje Radě MČP1 aby v tomto roce došlo ke změně spočívající v přesunu investic 

– kapitálních výdajů do rozpočtu OINF.  

 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

8.  Různé 

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

9. Diskuze 

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

10. Závěr 1. jednání KINF  

Pan předseda komise pro informatiku Motl poděkoval všem zúčastněným za účast na 1. jednání 

komise pro informatiku v roce 2022. 

Příští řádné jednání komise pro informatiku je ve čtvrtek 10.2.2022 od 18:00 v jednací místnosti 

č. 212, pokud nebudou nadále platit mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví 

vyhlášená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-

19.  Pokud budou nadále platit tyto opatření, tak proběhne jednání opět on-line formou pomocí 

MS Teams. O této skutečnosti budete včas informování v pozvánce na 2. jednání KINF. 

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 1/2022 

Zápis sepsán dne: 23.1.2022 

Předáno k ověření dne: 24.1. 2022 

Zapsal: Jan Turek 

Ověřovatel zápisu: Josef Ludvíček                                        Předseda KINF: Martin Motl 


