Zápis z jednání
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina č. 3/2017
konaného dne 12. 6. 2017
Přítomni:

1. Koch Josef

8. Průša Václav

3. Antonů Jiří

10. Prošek Vladimír (místopředseda)

5. Pokorný Jiří (předseda)

12. Ondrušek Roman

7. Švec Pavel

14. Pavlinec Petr (tajemník)

2. Lempera Jaroslav
4. Říšský Miroslav

6. Drahoš Jaroslav

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr
Hosté:

1. Běhounek Jiří (hejtman Kraje Vysočina)
2. Holý Petr (ORR)

9. Sedláček Tomáš
11. Homolka Josef

13. Veleba Vojtěch

2. Šurnický Milan
3. Hošek Radim (OSH)

4. Dominik Marek (OAPŘ)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Seznámení se způsobem zajištění bezpečnosti informací;
4. Informace z konference eGovernment development 2017;
5. Energetický management kraje ve vazbě na aktualizaci Územní energetické koncepce Kraje
Vysočina);
6. Výstupy Pracovní skupiny pro Smart Cities při MMR;
7. Diskuze, různé;
8. Závěr.
1. Zahájení
Ing. Jiří Pokorný, předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
(dále jen „KiSr“) přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je KiSr usnášeníschopná.

2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 13 hlasy schválen. K zápisu
(včetně příloh) z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 13 hlasy schválen.
Jiří Běhounek pozdravil členy komise a popřál úspěšné jednání. Přednesl aktuální informace
v oblasti IT na úrovni Kraje Vysočina a na úrovni Asociace krajů České republiky.
3. Seznámení se způsobem zajištění bezpečnosti informací
Dominik Marek, pracovník krajského úřadu, přednesl podrobnou prezentaci na téma
kybernetická bezpečnost, rizika, bezpečnostní opatření a další.
Členové komise podepsali prohlášení, že byli seznámení se způsobem zajištění bezpečnosti
informací a s jejich nakládáním.
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4. Informace z konference eGovernment development 2017
Jiří Pokorný, předseda komise, připravil pro členy velmi podrobnou prezentaci o obsahu a
výstup z konference eGovernment development 2017:
 informace z pracovní cesty 13. – 25. 4. 2017, Taiwan;
 spolupráce Kraj Vysočina versus Taiwan, klíčové projekty;
 workshop – podrobné informace, mezinárodní výměna zkušeností, 30 účastníků z 22
zemí, příklady projektů, inspirace: spolupráce veřejného a privátního sektoru, strategie
rozvoje, přínosy a výsledky: další rozvojové projekty, studijní cesty studentů středních
škol, mezinárodní spolupráce;
 Kraj Vysočina má v rámci této odborné oblasti velmi dobré jméno.
5. Energetický management kraje ve vazbě na aktualizaci Územní energetické
koncepce Kraje Vysočina
6. Výstupy Pracovní skupiny pro Smart Cities při MMR
Petr Holý sloučil oba dva body č. 5 a č. 6 do jedné podrobné prezentace.
 metodika MMR (CDV): https://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99756194f6531d/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf
 metodika pro financování SC: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7c9d6985-f29544e4-a859-0d774a7d6b98/Metodika-financovani-Smart-City-projektu.pdf
 zmapování činnosti krajů v oblasti zakládání Smart (chytrých) regionů
 z metodiky pro SC jsou pro SR využitelné 3 úrovně:
o projekty využití smart technologií na krajském majetku
o kraj plní roli metodického vedení pro ostatní SC
o finanční podpora na aktivity v rámci SC
 vedle SC existuje MA21 jako samostatný přístup, který má svoji tradici, již zavedený
systém a vhodně se se SC doplňují.
 setkání krajů a výsledky setkání 5. 5. 2017 v Jihlavě za účasti devíti krajů
 popis konkrétní situace a řešení v jednotlivých krajích, na úrovni krajů je tato
problematika zastřešena Komisí Rady AKČR pro chytré regiony, životní prostředí a
energetiku - vede ji primátorka hlavního města Praha Adriana Krnáčová
 většina krajů po volbách v roce 2016 teprve začíná tuto problematiku rozvíjet
 ojediněle již také započaly práce na vytváření strategických dokumentů, ale některé kraje
touto cestou jít nechtějí.
 témata pro Kraj Vysočina, konkrétní výstupy z jednotlivých resortních odborů, Kraj
Vysočina připravuje aktualizaci Územní energetické koncepce KV, již realizované
projekty Smart
 závěry a postup dalších kroků – výsledek komunikace mezi kraji
Úkol: přiložit k zápisu prezentaci. Zajistí Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana.

Předseda komise připomněl, že existuje i metodika pro financování smart city projektů a je
k dispozici ke stažení na stránkách MMR. Vlastní financování projektů obsahují výzvy
v operačních programech. Mrzí ho, že z prezentace vyplývá, že není vůle krajů na společném
postupu v této problematice.
Blíže o výzvách a operačních programech viz přiložená prezentace: „MMR-koncept smart
cities.pdf“.

Jiří Antonů poznamenal, že při tvorbě karty pro Veřejnou dopravu Vysočina (VDV) je třeba, aby
na tom spolupracoval celý kraj.
Usnesení 08/03/2017/KiSr
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bere na vědomí
informace o Energetickém managementu kraje ve vazbě na aktualizaci Územní energetické
koncepce Kraje Vysočina a výstupy Pracovní skupiny pro Smart Cities při MMR.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuze, různé
Předseda komise doplnil, že pracovní cesta na Taiwan byla plně hrazena z hostitelské strany
(letenka, ubytování, stravování, cestovní pojištění), tedy nikoliv z Kraje Vysočina. Dále sdělil, že
existují rozvojové a podpůrné fondy taiwanské strany na společné projekty – neleží to tedy
ekonomicky zcela na Kraji Vysočina. Společné projekty jsou vnímány jako aktivita pozitivní a
jako unikátní v rámci České republiky. Poděkoval odboru informatiky za přípravu odborných
prezentací a podkladových materiálů pro výše uvedenou pracovní cestu.
Předseda komise dále pohovořil o komunikaci s městem Třebíč – mají zájem o projekt „chytrá
Třebíč“. Kraj Vysočina slíbil pomoc a podporu této iniciativě. K tomuto tématu v rámci města
vznikla pracovní skupina. Pavel Švec požádal, zda by se mohl jako host této pracovní skupiny
účastnit.
Předseda uvedl, že na některém z příštích zasedání by rád na program zařadil téma
elektromobilita.
Jiří Antonů požádal, aby na příští zasedání komise byly připraveny informace o účasti kraje na
evropských projektech – připraví Petr Pavlinec, v letošním roce se za oblast IT podávají projekty
za necelých 200 milionů Kč.
Petr Pavlinec informoval, že na příštím zasedání bude do programu zařazen bod týkající se
projednání a přijetí stanoviska ke kapitole Informatika v rámci přípravy rozpočtu Kraje Vysočina
na rok 2018. Na dalších zasedáních se pak bude komise zabývat přípravou grantových
programů - nastavení alokace a věcného zaměření grantu. OI považuje za zásadní diskusi o
věcném obsahu a uvítá náměty, názory a zpětnou vazbu.
Úkol: Přílohou k zápisu budou podkladové materiály - ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE – který byl schvalován pro letošní rok, aby si je mohli členové komise
prostudovat a čerpat inspiraci. Úkol provede Petr Pavlinec, odbor informatiky.

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 18. září 2017 od 16.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
8. Závěr
Jiří Pokorný poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.
Ing. Jiří Pokorný
předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina

Ing. Petr Pavlinec
tajemník Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Kateřina Svobodová 13. 6. 2017.
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