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Zápis z jednání komise pro transparentnost a informatiku 

č. 4 

Datum jednání: 30. 07. 2020 

Místo jednání: Lipanská 9, zasedací místnost č. 301 

Začátek jednání:  16.36 h 

Konec jednání:  18.32 h 

Jednání řídil: Štěpán Štrébl 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Alexander Bellu (do 17.55 h), 

 Liam Bibikov, 

 Roman Nováček, 

 Petra Sedláčková, 

 Tomáš Štampach, 

 Štěpán Štrébl, 

 Jakub Vyplel. 

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 

přístup. 

Omluveni: Michal Červený, 

 Josef Šmída, 

Přítomní hosté: Jan Bartko, 

 Rudolf Zahradník, 

Počet stran: 3 

Tajemník: Tomáš Hilmar 

Ověřovatel zápisu: Tomáš Štampach  
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Program jednání: 

1. Termíny setkávání komise  

2. Informace o připravenosti k práci z domova 

3. Informace o naplňování přijatých opatření ke kyberbezpečnosti 

4. Elektronické úkony v rámci úřadu, podpora strojově čitelných dat 

5. Zveřejnění obsahu intranetu 

6. Úkoly radnice v oblasti informatiky 

7. Školení digitálních kompetencí zaměstnanců úřadu 

8. Různé 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Bod jednání Termíny setkávání komise  

Byly projednány následující termíny jednání komise do konce roku 2020, jednání se uskuteční: 

24.9.2020 

29.10.2020 

26.11.2020 

17.12.2020 vždy od 17.30 h. 

Usnesení 

Komise pro transparentnost a informatiku souhlasí s navrženými termíny jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

2. Bod jednání Informace o připravenosti k práci z domova  

p. Hilmar a p. Zahradník informovali členy komise o rozsahu připravenosti práce z domova. 

Usnesení 

Bez přijatého usnesení. 

3. Bod jednání Informace o naplňování přijatých opatření ke kyberbezpečnosti 

a Školení digitálních kompetencí zaměstnanců úřadu 

V rámci projednávání bodu vyplynula skutečnost sloučit body programu 3 a 7. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno sloučení bodů  

Usnesení 

Komise pro transparentnost a informatiku doporučuje RMČ uložit tajemníkovi ÚMČ provedení 

penetračních testů informačního systému MČ Praha 3 do konce kalendářního roku 2020. 
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Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Usnesení 

Komise pro transparentnost a informatiku doporučuje RMČ zajistit pravidelná praktická školení 

digitálních kompetencí zaměstnanců ÚMČ. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. Bod jednání Elektronické úkony v rámci úřadu, podpora strojově čitelných 

dat  

Usnesení 

Komise pro transparentnost a informatiku doporučuje RMČ schválit usnesení v následujícím znění: 

 

I. RMČ ukládá 

1. Tajemníkovi 

1.1 zajistit, aby veškeré zápisy z komisí a výborů od 1. 1. 2019 do současnosti, jakož i nově 

zveřejňované, byly k dispozici na webu MČ ve strojově čitelné podobě, umožňuje-li to povaha 

dokumentu, s termínem do 31. prosince 2020 

1.2 vložit do spisového řádu ustanovení v tom smyslu, aby, umožňuje-li to povaha dokumentu, 

písemná korespondence v rámci úřadu probíhala elektronickými prostředky ve strojově čitelné 

podobě a bez nutnosti tisknout, s termínem do 31. prosince 2020 

1.3 zajistit, aby veškerá usnesení RMČ a podklady, jejichž původcem je úřad, byly do RMČ 

předkládány ve strojově čitelné podobě, umožňuje-li to povaha dokumentu, s termínem do 31. 

prosince 2020 

2. Tajemníkům komisí a výborů 

2.1 připravovat zápisy ve strojově čitelné podobě a v případě komisí zajistit, že pokud ověřovatel i 

předseda ověří originál zápisu emailem, tak že originál zápisu existuje pouze ve strojově 

čitelné podobě, s termínem 20. srpna 2020 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Usnesení 

Komise pro transparentnost a informatiku souhlasí s ukončením jednání, následné body programu 

budou projednány na dalším jednání komise. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Zapsal Tomáš Hilmar, tajemník komise  

Ověřil Tomáš Štampach, ověřovatel  

Schválil Štěpán Štrébl, předseda komise  
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