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                   Zápis č. 3/2022 z jednání 

Komise pro informatiku RMČ Praha 1 

                 konaného dne 12.5.2022 

Zahájení jednání: 18:00 

Ukončení jednání: 20:30 

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

                 Michal Slovák, Josef Ludvíček, Olga Sklenářová, Lukáš Vesecký, Martin Kopeček   

Nepřítomni: omluveni - Vojtěch Ryvola, Michael Kabát,                                                                                     

                     

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 3. jednání + Prezence účastníků 

3. Schválení navrženého programu Komise pro informatiku Rady MČ P1 

4. Schválení Zápisu č. 2/2022 z jednání komise ze dne 7.4.2021 

5. Parametry pro zadávací dokumentace k podání nabídky ve výběrovém řízení na 

veřejnou zakázku "Antivirového řešení".  (NEVEŘEJNÝ BOD PROGRAMU) 

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

v gesci informatiku a Smart Cities 

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

odboru informatiky MČ Praha 1 

8. Robotizace ve školství 

9. Různé 

10. Diskuze 

11. Závěr 3. 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 3. jednání KINF neproběhla a body 

programu byly komunikovány pomocí emailů. 

 

 

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

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

jmenování přijal. Pan předseda Motl konstatoval, že jednání se účastní, i s ním celkem 6 členů 

komise, a to všichni prezenčně, na půdě MČP1.  Komise je při svém 3. jednání v roce 2022 

usnášeníschopná a může tedy vydávat platná usnesení a zaujímat platná stanoviska 

k projednávaným bodům.  

Michael Kabát A Vojtěch Ryvola se z jednání omluvili.  
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3. Schválení navrženého programu 3. jednání Komise pro informatiku Rady MČ P1 

Předkladatel: Martin Motl 

Pan předseda KINF konstatoval, že svolal 3. jednání Komise pro informatiku v roce 2022 

prezenčně, tedy standardně v souladu s Jednacím řádem Komisí Rady MČP1. Pan předseda 

komise navrhl jednání jako veřejné, přičemž upozornil, že projednávání bodu č.5, je neveřejné. 

Případný host z řad veřejnosti by tedy musel na tuto dobu opustit jednací místnost, neboť 

informace v tomto bodě jsou kritické – interní, v rámci IT bezpečnosti MČP1. 

 

Usnesení KINF č.3a/3/2022:  

Komise pro informatiku schvaluje stávající program 3. jednání Komise pro informatiku, a 

jednání komise jako veřejné, vyjma bodu č.5, který bude neveřejný. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato 

Usnesení KINF č.3b /3/2022: 

Komise pro informatiku schvaluje pro jednání hosta, pana Ondřeje Tondla, bodu č.5. 

Usnesení bylo přijato 

 

4. Schválení Zápisu č. 2/202 z jednání komise ze dne 7.4.2022 

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.4/3/2022:  

Zápis č. 2/2022 z jednání Komise pro informatiku konaného dne 13.1.2022 byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

5. Aktuální Parametry pro zadávací dokumentace k podání nabídky ve výběrovém 

řízení na veřejnou zakázku "Antivirového řešení".  (NEVEŘEJNÝ BOD PROGRAMU) 

Předkladatel: Martin Motl  

Pan předseda konstatoval, že žádný host z řad veřejnosti není na dnešním jednání přítomen a 

vyzval pana Ondřeje Tondla, který zastává pozici manažera IT bezpečnosti, na odboru 

informatiky MČP1, aby se ujal slova. Pan Tondl, na začátku své prezentace předal účastníkům 

jednání seznam technických požadavků, na antivirové řešení, které budou posuzovány při 

výběrovém řízení na antivirový programu. Členové komise měli tedy možnost nahlédnout do 

technické části zadávací specifikace, na výběrové řízení antivirového programu, a případně 

jednotlivé technické parametry připomínkovat, doplňovat a vznášet dotazy k jednotlivým 

bodům. Tuto příležitost v hojné míře členové KINF využili, vznášeli dotazy a žádosti o 

doplnění, některých bodů a pan Tondl jim odpovídal a vysvětloval problematiku spojenou 

s různými antivirovými řešeními. Následně proběhla diskuze, na jejímž základě byla 
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naformulována pane předsedou Motlem následující usnesení, o kterých nechal následně komisi 

hlasovat 

 

 

Usnesení KINF č.5a/3/2022: 

KINF bere na vědomí parametry pro zadávání dokumentace k podání nabídky výběrového 

řízení na veřejnou zakázku antivirového řešení. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

Usnesení KINF č.5b/3/2022: 

Komise pro informatiku doporučuje Radě městské části Prahy 1 v parametrech pro zadávací 

dokumentaci pro podání výběrového řízení veřejné zakázky antivirového řešení poupravit tyto 

tři body: 

a) Upřesnění váhy jednotlivých parametrů a celkové upřesnění způsobu hodnocení 

veřejné zakázky 

b) V bodě číslo 2 „Vlastnosti a funkce ochrany fyzických koncových bodů Windows a 

Linux“, doplnit Windows 10 a vyšší 

c) V bodě číslo 2 vyškrtnut protokoly SMTP a POP3 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

Pan předseda Motl po hlasování ještě vznesl dotaz, jestli má ještě někdo ze zúčastněných nějaký 

podnět k k tématu IT bezpečnosti. 

Ke slovu se přihlásil pan vedoucí Pavliš, a sdělil svůj názor, ohledně zařazení manažera IT 

bezpečnosti, v organizační struktuře MČP1, přímo pod pana tajemníka úřadu, aby reportoval 

stav IT bezpečnosti přímo jemu, neboť takto mají tuto pozici – roli, v organizační struktuře, 

zařazenou i jiné úřady městských Pražských částí, a toto řešení mu přijde logičtější. 

Pan předseda se poté vznesl dotaz do pléna, jestli členové KINF chtějí vytvářet k tématu 

zařazení manažera IT bezpečnosti nějaké usnesení, a tím apelovat na Radu MČP1. Proběhla 

diskuze a její závěr byl, že nikoliv. Sdělení pana vedoucího Pavliše je bráno, jako apel, k řešení, 

do budoucna.  

 

6. 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. 

Pan radní Bureš sdělil následující informace k tomuto tématu:  

 Po přechodu na Národní standard došlo k zpomalení systému, proto byla svolána 

schůzka s dodavateli, na nejvyšší úrovni. Správci dodavatele Marbes zapracovali 

úpravy, a další úpravy jsou nyní na dodavateli ICZ, který dodává spisovou službu E-

spis. Řešení bude probíhat i na úrovni úprav toků elektronických spisů mezi systémy 
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VPV – dopravní přestupky a E-spisu. Z důvodu obrovského množství spisů bude řešeno 

novým serverem a novým rychlejším datovým úložištěm. Neboť OINF má zkrácený 

rozpočet v oblasti investic, bude se řešit s největší pravděpodobností převodem 

finančních prostředků z odboru, Dopravně správního. 

 Kamery, které budou v brzké době instalovány na 6. a 7. patro budou připojeny na 

systém kamer, které jsou v pasáži Úřadu městské části, protože je škálovatelný. Dojde 

k úpravě prostoru ve vrátnici, tak aby mohly být přidělány, aby se tam vešly, další 

náhledové monitory, na niž budou pracovníci ochranky sledovat náhledy ze 

všech nainstalovaných kamer.  

 Pokračujeme v práci na datových skladech, proběhlo další jednání s dodavatelem, 

budou vytvářeny další standardizované dotazy do databáze – dashboardy všech 

opakovaných dotazů.  

Paní Sklenářová vznesla dotaz ohledně odtahování automobilů neoprávněně stojících před 

poliklinikou v Palackého a fungování automatického systému hlídání parkovací doby.  

 Pan radní odpověděl, že systém funguje bezchybně, proběhlo jednání s panem ředitelem 

Městské policie, ze strany Městské Policie došlo k ověření právních skutečností, došlo 

k jasnému vyslovení stanoviska ministerstvem dopravy, že zařízení je skutečně 

dopravní zařízení, které relevantně automaticky hlídá čas parkování, a tím fungování 

celého systému a procesů spojeným s pokutováním odsouhlaseno všemi zúčastněnými 

stranami – institucemi.  

 

Následně proběhla diskuze, a na jejím základě bylo zformulováno usnesení.  

Usnesení KINF č.6/3/2022: 

Komise pro informatiku rady MČP1 se seznámila s informacemi od pana radního Bureše, který 

má v gesci informatiku a Smart Cities a bere je na vědomí. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

 

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

informatiky MČ Praha 1 

Předkladatel: Martin Motl  

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

k tomuto bodu následující informace, vypsané v bodech níže: 

 Národní standard - máme všechny spisy v národním standardu, v agendách, i ve spisové 

službě. A jsme tedy čistí vůči legislativě, i novým SW upgrade. Rychlost aplikací se po 

úpravách administrátorů Marbesu zlepšila. Problémy se přesouvají nyní na ICZ. 

Připravujeme doimplementaci VITA a RŽP na Národní standard, a na spisovou službu. 

 Stav investičních prostředků Odboru informatiky MČP1 je ke dni 17. 3. 2022 0,- Kč. 

 Možný nákup diskového pole a A3 tiskárny - z rámcové smlouvy, bude muset 

proběhnout za peníze odborů OTMS  a VPV. 

 Řešení bezpečnostní situace (Praha 5) Exchange 1Q 2021, důvod útoku neznámý, je 

potřeba mít správně nastavené procesy v rámci IT bezpečnosti, a edukovat uživatele, 

aby dodržovali zvýšenou pozornost při práci s emaily.  
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 Zprovoznění kamerového systému v pasáži, příprava 6. a 7. patra (bez finanční 

náročnosti) 

 Odchod lidí OINF ze mzdových důvodů, apeluji na všechny zúčastněné, aby tuto 

skutečnost vzali na vědomí, a pokud budou mít v budoucnu příležitost nějakým 

způsobem se zasadit o zvýšení mezd pracovníků IT, u nás na úřadě, aby se o to pokud 

možno zasadili.   

 

Následně proběhla diskuze. 

K bodu č. 7 nebylo komisí vytvářeno žádné usnesení. 

 

 

8.  Robotizace ve školství 

Předkladatel: Olga Sklenářová 

 Téma Robotiky, jako předmětu na základních školách, a potřeby zafinacování učeben 

Robotiky bylo předneseno na jednání Komise pro školství rady Městské části Prahy 

jedna. 

 Toto téma je předneseno i zde, neboť tento předmět úzce souvisí s IT. 

 Potřeba vytvoření učeben, nebo případně jedné společné učebny je vysoká, neboť 

Robotika se za nedlouho stane povinně zařazeným předmětem do výuky na základních 

školách, a MČP1, jako zřizující statní organizace základních škol na Praze 1, bude 

muset v rámci své role pomoci, jak finančně tak i procesně, tento projekt „nastartovat“ 

a následně dohledovat. 

 Průmyslová výroba se ve velké míře automatizuje – robotizuje, a proto děti, již na 

základních školách musí získávat povědomí, vědomosti, a dovednosti s robotikou 

spojené, a na základě těchto zkušeností, jim pomoci s výběrem jejich budoucích profesí, 

a tímto způsobem zjistit, jestli právě odvětví robotizace, programování ovládacích 

aplikací robotů, atd. je pro některé z nich, tou správnou cestou do budoucna, jestli by je 

tato profese bavila, jestli je tento obor na nějaké úrovni oslovuje, jestli některé z nich 

mají přímo talent na programování robotů, jejich výrobu, apod.  

 Potřeba pracovníků v plánovaném průmyslu 4.0 a 5.0 je již nyní velká, a je tedy potřeba 

zvýšit rapidně povědomí dětí o tomto odvětví, a popularizovat ho, aby byl dostatek 

pracovníků, odborníku pro toto odvětví. 

 

Usnesení KINF č.8/3/2022: 

Komise pro informatiku Rady městské části Prahy 1 doporučuje Radě MČP1, aby vytvořila 

plán, pro přípravu Robotické učebny, pro vyučování základních škol Městské části Praha 1, 

včetně zajištění lektorů. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 
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9. Různé 

Do bodu „Různé“ přednesl pan předseda Motl skutečnost k projednání, a to, že tajemník 

Komise pro informatiku, nebude přítomen dalšímu jednání, jehož termín je 9.6.2022, neboť 

bude mít plánovanou dovolenou. A je tedy potřeba projednat, jakým způsobem bude tato 

situace vyřešena, neboť z jednání musí být vytvořen oficiální zápis.  

K tomuto tématu proběhla diskuze a následně pan předseda M. Motl zformuloval usnesení a 

nechal o něm hlasovat. 

Usnesení KINF č.9/3/2022: 

Komise pro informatiku Rady městské části Prahy 1 se usnesla, že zápis z dalšího jednání 

komise,  naplánovaného na 9.6.2022, vytvoří člen komise, pan Michal Slovák. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:0 

Usnesení bylo přijato 

 

10. Diskuze 

Do bodu Diskuze nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

 

11. Závěr 3. jednání KINF  

Pan předseda komise pro informatiku Motl poděkoval všem zúčastněným za účast na 3. jednání 

komise pro informatiku v roce 2022. 

Příští řádné jednání komise pro informatiku je ve čtvrtek 9.6.2022 od 18:00 v jednací místnosti 

č. 212, s největší pravděpodobností prezenční formou. 

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: PREZENČNÍ LISTINA č. 3/2022 

Zápis sepsán dne: 25.5.2022 

Předáno k ověření dne: 26.5. 2022 

Zapsal: Jan Turek 

Ověřovatel zápisu: Josef Ludvíček                                        Předseda KINF: Martin Motl 


