Zápis z jednání
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina č. 4/2017
konaného dne 18. 9. 2017
Přítomni:

1. Antonů Jiří

7. Homolka Josef

3. Pokorný Jiří (předseda)

9. Ondrušek Roman

5. Švec Pavel

11. Veleba Vojtěch

2. Říšský Miroslav

4. Drahoš Jaroslav

6. Prošek Vladimír (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr

2. Lempera Jaroslav
Hosté:

1. Běhounek Jiří (hejtman Kraje Vysočina)
2. Fryšová Iveta (ORR)

8. Koch Josef

10. Šurnický Milan

12. Pavlinec Petr (tajemník)
3. Průša Václav

4. Sedláček Tomáš
3. Hošek Radim (OSH)

4. Pacal Pavel (náměstek hejtmana)

Program:

1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Jiří Pokorný);

3. Koncept Smart Region Vysočina, (doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.);
4. Grantové programy – vyhodnocení, monitoring, (Ing. Petr Pavlinec);

5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru informatiky, (Ing. Petr Pavlinec);

6. Projednání koncepce grantových programů v oblasti IT Fondu Vysočiny pro rok 2018, (Ing.
Petr Pavlinec);

7. Příprava záměru ICT strategie 2018+, (Ing. Petr Pavlinec);
8. Diskuze, různé;
9. Závěr.

1. Zahájení
Ing. Jiří Pokorný, předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
(dále jen „KiSr“) přivítal všechny přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných
členů konstatoval, že je KiSr usnášeníschopná.

2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu
(včetně příloh) z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, pozdravil členy komise a popřál úspěšné jednání.
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3. Koncept Smart Region Vysočina
Členové komise dostali s předstihem podrobný podkladový materiál.
Iveta Fryšová přímo na jednání připravila podrobnou powerpointovou prezentaci k tématu.
Uvedla, že předkládaný koncept Smart Regionu rozpracovává klíčové oblasti pro aplikaci
technologií a inovací v oblastech dopravy, energetiky, životního prostředí, kultury a památkové
péče, cestovního ruchu, zdravotnictví a školství. Podstatou a současně významným
předpokladem připravovaného konceptu je, aby nasazování moderních technologií v uvedených
oblastech nepřinášelo pouze izolovaná řešení pro jednotlivé subjekty či malé skupiny, ale
vyvolávalo synergické efekty s dopadem na region jako celek.
Základním východiskem pro dosažení zamýšlených synergických efektů je především sběr,
analýza a pečlivé vyhodnocování dat o infrastruktuře kraje, a na nich založená optimalizace
provozních systémů a jejich řízení.
Jde o postupný a dlouhodobý proces, který vyžaduje vzájemně koordinovat mechanismus
strategického plánování při přípravě a aktualizaci různých oborových koncepcí i územních
rozvojových strategií a aktivně do těchto činností zapojovat klíčové územní partnery, odborníky i
širokou veřejnost.
Z pohledu typových řešení, kterými by se Kraj Vysočina v rámci konceptu Smart Region zabýval,
se jedná především o zavedení moderních řešení na infrastruktuře. Pro projekty v oblastech
dopravy, energetiky, ale i životního prostředí je typický dlouhý životní cyklus předpokládající
ekonomickou návratnost v delším období a je třeba zajistit úzkou provázanost na procesy a
dokumentaci územního plánování.
K tématu se rozvinula diskuse.
Členové komise mají možnost se k předloženému konceptu Smart Regionu vyjádřit – a toto
vyjádření zaslat do 14 dnů Ivetě Fryšové. Následně přijme komise k materiálu usnesení –
hlasování proběhne elektronicky.
4. Grantové programy – vyhodnocení, monitoring
Petr Pavlinec připravil na jednání komise podrobnou prezentaci k vyhodnocení a monitoringu
grantových programů Fondu Vysočiny v letech 2015 – 2017 v oblasti informatiky. Jedná se o
grantové programy zaměřené na infrastrukturu ICT a dále o informační a komunikační
technologie.
Závěrem své prezentace Petr Pavlinec konstatoval, že o grantové programy v oblasti informatiky
je stabilní zájem ze strany žadatelů.
5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru informatiky
Petr Pavlinec připravil na jednání komise podrobnou prezentaci a pohovořil o přípravě rozpočtu
na rok 2018 – konkrétně se jedná o kapitolu „Informatika“.
Konkrétně popsal jednotlivé položky připravovaného rozpočtu.

Předseda komise vznesl dotaz, zda jsou zvláštní požadavky do rozpočtu k ochraně osobních
údajů, a to v souvislosti s problematikou GDPR. Petr Pavlinec uvedl, že toto je v rámci kraje
dobře nastavené, neočekává žádné extrémní výdaje. Tuto otázku je třeba řešit i u příspěvkových
organizací.
6. Projednání koncepce grantových programů v oblasti IT Fondu Vysočiny pro rok
2018
Petr Pavlinec připravil na jednání komise podrobnou prezentaci.
Pohovořil o koncepci grantových programů Fondu Vysočiny v oblasti IT na rok 2018, podrobně
popsal navrhované programy, strukturu, nyní probíhá jednání o výši alokace jednotlivých
programů.
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Návrhy grantových programů Fondu Vysočiny na rok 2018 budou připojeny k zápisu jako
příloha.
Iveta Fryšová uvedla, že na téma Smart Region se pro rok 2018 nechystá se žádný speciální
dotační titul, ale bude se intenzivně pokračovat v současných aktivitách.

7. Příprava záměru ICT strategie 2018+
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Petr Pavlinec podrobně popsal přehled IT projektů Kraje Vysočina na rok 2018, názvy projektů,
celkový rozpočet, věcnou náplň a další.
Petr Pavlinec pohovořil o Strategii ICT Kraje Vysočina 2018 – 2020 – probíhá aktualizace
stávajícího dokumentu, odbor na tom intenzivně pracuje, popisuje současný stav a plán do
budoucna. Iveta Fryšová dále podala informace o Energetickém managementu kraje ve vazbě
na aktualizaci Územní energetické koncepce Kraje Vysočina a výstupy Pracovní skupiny pro
Smart Cities při MMR.

Usnesení 09/04/2017/KiSr
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
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 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuze, různé
Předseda komise pohovořil o dalším konkrétním výsledku pracovní cesty na Taiwan – a tou je
možnost výjezdů pro studenty z Kraje Vysočina na Taiwan (poznávací a vzdělávací cesta,
kterou hradí hostitelská strana).
Předseda komise dále komentoval další studentské iniciativy v oblasti ICT a Smart Regionu.
Navrhl, aby byly podporovány např. studentské práce nebo soutěže na výše uvedená témata.
Členové komise diskutovali o tématu nové budovy krajského úřadu a přijali následující usnesení:
Usnesení 10/04/2017/KiSr
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
doporučuje
aby nová budova krajského úřadu maximálně využívala nové informační a bezpečnostní
technologie.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Předseda komise otevřel diskusi k problematice VDV. Členové komise se jednomyslně shodli,
aby na příští jednání komise byl přizván zástupce ODSH, který by představil a pohovořil o
aktuální podobě VDV.
Předseda komise požádal zástupce odboru informatiky a odboru regionálního rozvoje, aby
členům komise byly na vědomí zasílány pozvánky na akce, kde se kraj prezentuje v oblasti IT
nebo Smart Region, aby se v případě zájmů mohli členové komise zúčastnit.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 11. prosince 2017 od 16.00 hodin
v prostorách hotelu Gustav Mahler.
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9. 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 22. 9. 2017.
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