
Jana Kopřivová 

Chýně 18 

25301 Praha Hostivice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Kopřivová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Irena Čecháková 

Sochorova 37 

26601 Beroun 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Čecháková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Petra Maierová 

Pražská 12 

26601 Beroun 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Maierová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Cyril Puk 

Heyrovského 12 

26751 Zdice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Puk, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Norbert Sekanina 

Karlovo náměstí 69 

33821 Osek u Rokycan 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Sekanina, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Pavla Rašková 

Španělská 15 

33901 Klatovy 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Rašková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Jitka Bajerová 

Partizánská 17 

34401 Domažlice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Bajerová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Alena Hedvábná 

Masarykovo nábřeží 14 

34401 Domažlice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Hedvábná, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Norbert Zahrádko 

Krásná 13 

34401 Domažlice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Zahrádko, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Kateřina Horáková 

Olomoucká 41 

34531 Babylon 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Horáková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Osvald Treska 

Bučina 13 

35201 Aš 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Treska, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Magda Malá 

Novina 350 

35601 Sokolov 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Malá, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Otakar Středa 

Štefánikova 15 

36001 Karlovy Vary 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Středa, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Hugo Kaštan 

Liberecká 1 

36004 Karlovy Vary 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Kaštan, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Zuzana Krasňáková 

Kainarova 4 

36004 Karlovy Vary 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Krasňáková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Olga Stoklásková 

U hvězdárny 18 

36464 Bečov nad Teplou 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Stoklásková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Karel Lipták 

Nám. Svobody 54 

37001 České Budějovice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Lipták, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Alice Černá 

Čapkova 5 

37007 České Budějovice 7 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Černá, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Jakub Hudos 

Uherská 41 

37007 České Budějovice 7 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Hudos, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Veronika Dostálová 

U parku 6 

38301 Prachatice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Dostálová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Marek Boháček 

Svornosti 15 

39701 Písek 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Boháček, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Lenka Čermáková 

Žirafí 18 

40001 Ústí nad Labem 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Čermáková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Marek Palička 

Jablonského 53 

40001 Ústí nad Labem 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Palička, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Petr Blaštík 

Kozí 36 

41501 Teplice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Blaštík, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Miroslav Polák 

Třída TGM 37 

41501 Teplice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Polák, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Petr Novotný 

Křižanská 

46010 Lieberec 10 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Novotný, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Kamil Hezký 

Strojnická 7 

51101 Turnov 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Hezký, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Matilda Horská 

Pod Hradem 22 

51101 Turnov 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Horská, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Oldřich Červenka 

Spálov 8 

51301 Semily 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Červenka, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Dora Malá 

Žižkovo nám. 15 

53825 Nasavrky 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Malá, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Soňa Hrubá 

Ostravská 9 

56002 Česká Třebová 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Hrubá, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Josef Němec 

Interbrigadistů 6 

56002 Česká Třebová 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Němec, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Oskar Novák 

Svobodova 41 

56002 Česká Třebová 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Novák, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Hana Benešová 

Bitvy u Slavkova 53 

56201 Ústí nad Orlicí 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Benešová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Lucie Švestková 

Petrské náměstí 45 

56201 Ústí nad Orlicí 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Švestková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Libor Pánek 

Haštalská 10 

58282 Golčův Jeníkov 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Pánek, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Jaroslav Horák 

Osvaldova 20 

58601 Jihlava 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Horák, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Patrik Pařík 

Otakarova 1 

58601 Jihlava 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Pařík, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Hana Pokorná 

Trojská 4 

58601 Jihlava 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Pokorná, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Tomáš Polívka 

Křivá 5 

58601 Jihlava 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Polívka, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Martin Čech 

Stanislavova 5 

59101 Žďár nad Sázavou 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Čech, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Patrik Hovorka 

Orlická 9 

59101 Žďár nad Sázavou 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Hovorka, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Josef Pilka 

Náb. Gen. Janouška 3 

66901 Znojmo 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Pilka, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Pavlína Svobodová 

Zámecká 15 

66901 Znojmo 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Svobodová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Petr Jemelka 

Dlouhá 8 

67401 Třebíč 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Jemelka, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Dana Nejedlá 

Potůčková 31 

67401 Třebíč 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Nejedlá, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Martin Pospíšil 

Dukelských hrdinů 50 

67401 Třebíč 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Pospíšil, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Oliver Andrejský 

Myslíkova 66 

67971 Blansko 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Andrejský, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Lukáš Bartůšek 

Modrá 18 

68764 Uherské Hradiště 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Bartůšek, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Oldříška Červená 

Masarykova třída 76 

69501 Hodonín 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Červená, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Oto Jehový 

Ostravská 5 

70030 Ostrava Hrabůvka 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Jehový, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Petronela Čiháková 

U Hráze 15 

70200 Ostrava Mariánské hory 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Čiháková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Lea Kočová 

Náb. E. Beneše 6 

70800 Ostrava Poruba 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Kočová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Andrea Kadeřávková 

Buková 8 

71500 Ostrava 15 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Kadeřávková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Tomáš Horký 

Zelená 3 

73301 Karviná 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Horký, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Květoslav Pražák 

Želátovská 15 

73306 Karviná Nové Město 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Pražák, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Vanda Pokličková 

U Žebračky 10 

73401 Karviná 4 Ráj 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Pokličková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Ludmila Řeháková 

Nám TGM 35 

73901 Jablunkov 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Řeháková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Bohuslav Vykoupil 

Sokolská 1 

73947 Kozlovice 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Vykoupil, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Martin Vlasák 

Za mlýnem 1 

73961 Třinec 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Vlasák, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Radovan Sobotka 

Otčenáškova 21 

73966 Třinec 9 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Sobotka, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Radek Čejka 

Slovenská 34 

75103 Brodek u Přerova 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Čejka, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Elena Matelová 

K potoku 18 

75122 Osek nad Bečvou 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Matelová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Vilma Jasná 

Pařížská 35 

76001 Zlín 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Jasná, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Jitka Molavcová 

Rovná 4 

76001 Zlín 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Molavcová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Martina Češková 

Měkká 15 

77900 Olomouc 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Češková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Karel Holoubek 

Osmek 7 

77900 Olomouc 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Holoubek, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Vendula Hošková 

Trávník 33 

77900 Olomouc 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Hošková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Jana Nováková 

Kasárenská 55 

78335 Horka nad Moravou 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Nováková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Patrik Zlámal 

Bludov 24 

78961 Šumperk 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Zlámal, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Irena Modrovská 

Holotova 38 

79001 Jeseník 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Modrovská, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Petra Hošková 

Tučkova 16 

79201 Bruntál 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Hošková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Vladimíra Matelová 

Nám. míru 21 

79201 Bruntál 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Matelová, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Lucie Vosádková 

Krátká 9 

79201 Bruntál 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Vážená paní Vosádková, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 



Václav Karhánek 

Modrá 2 

79807 Brodek u Prostějova 

 

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE 

 

Važený pane Karhánek, 

dne 12. 4. 2021 od 00:00 do 12. 4. 2021 04:00 probíhá plánovaná 
odstávka systému mojeID.  

V průběhu odstávky není možné zakládat nové účty a přihlásit se do 
editoru profilu. V některých momentech může být krátkodobě (v rozsahu 
jednotek minut) nedostupné i přihlašování k jiným poskytovatelům služeb, v 
takovém případě prosím zkuste přihlášení za chvíli. 

Děkujeme za pochopení, 

mojeID s.r.o. 

 

 

 

 

 


