Zápis z jednání
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina č. 3/2019
konaného dne 11. 6. 2019
Přítomni:
1. Pospíchal Petr

8. Průša Václav

2. Schiller Jan

9. Sedláček Tomáš

3. Antonů Jiří

10. Prošek Vladimír (místopředseda)

4. Říšský Miroslav

11. Homolka Josef

5. Pokorný Jiří (předseda)

12. Koch Josef

6. Drahoš Jaroslav

13. Ondrušek Roman

7. Švec Pavel

14. Pavlinec Petr (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Šurnický Milan

2. Veleba Vojtěch

Hosté:
1. Holý Petr (ORR)
Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Informace o aktuálním stavu projektů OI, (Ing. Petr Pavlinec);
4. SMART na Vysočině – školení MAS a Kraje Vysočina, (doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.);
5. Diskuze, různé;
6. Závěr.
1. Zahájení
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 upraven do následující podoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení;
Schválení programu a zápisu;
SMART na Vysočině – školení MAS a Kraje Vysočina, (doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.);
Informace o aktuálním stavu projektů OI, (Ing. Petr Pavlinec);
Diskuze, různé;
Závěr.

Takto upravený návrh programu byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
3. SMART na Vysočině – školení MAS a Kraje Vysočina
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavili členové komise Pavel Švec, Miroslav Říšský, Václav
Průša a Josef Homolka.
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Petr Holý seznámil členy komise se školením k problematice Smart řešení v Kraji Vysočina.
Celkem by se jednalo o sérii osmi tematických školení, zahájení je v plánu v měsíci září 2019 a
ukončení duben 2021. Cílem školení je zvýšení informovanosti obcí o této problematice a
vytvoření seznamu sdílení dobré praxe. První školení je zaměřeno na principy Smart, druhé
školení Smart úřad a veřejná správa, třetí školení Smart úspory a zdroje energie, čtvrté školení
Smart sociální služby a zdravotnictví, páté školení Smart veřejné prostory, šesté školení Smart
voda, zeleň, lesy, krajinné úpravy, sedmé školení Smart doprava, mobilita a osmé školení Smart
bezpečnost a odpadové hospodářství. Dále pohovořil o nově zařazené kategorii v soutěži
Vesnice roku, a to Inovativní obec. Toto ocenění pro rok 2019 získala obec Vír v okrese Žďár
nad Sázavou. Jiří Pokorný vznesl dotaz, zda ke každému tématu bude probíhat jedno školení.
Petr Holý odpověděl, že některá témata jsou navzájem propojena. Budou vyhlášena jednou a
budou k nim přizváni příslušní starostové.
4. Informace o aktuálním stavu projektů OI
Petr Pavlinec seznámil členy komise s aktuálním stavem projektů za OI.
„Fond Vysočiny Informační a komunikační technologie 2019“
Podprogram A: Elektronické služby veřejné správy s alokací – celkem bylo zaevidováno 79
žádostí v celkové výši 2,4 mil. Kč. Řídicí výbor podpořil 22 žádostí
Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace – celkem bylo zaevidováno 25 žádostí v celkové
výši 3 mil. Kč. Řídicí výboru podpořil šest žádostí
Podprogram C: Síťová infrastruktura – celkem bylo zaevidováno 40 žádostí v celkové výši 7 mil.
Kč. Řídicí výbor podpořil 15 žádostí
Podprogram D: Digitální gramotnost – celkem bylo zaevidováno šest žádostí v celkové výši 250
tis. Kč. Řídicí výbor podpořil pět žádostí
Pro příští rok bude navrhována celková alokace Programu Fondu Vysočiny Informační a
komunikační technologie ve výši 7 mil. Kč.
„Služby technologického centra KV“ – v současné době byla dodána infrastruktura do budov D a
C Krajského úřadu Kraje Vysočina, Nemocnice Jihlavy a záložního pracoviště na ul. Karolíny
Světlé v Jihlavě. Dále probíhají dodávky softwarového řešení, jehož předmětem jsou sdílené
služby pro příspěvkové organizace kraje.
Zakázka „Facility management“ (jedná se o pořízení a zavedení SW pro správu nemovitostí objektů i zařízení užívaných zadavatelem a jeho zřizovanými organizacemi, za účelem získat
průběžné informace k plánování nákladové i časové optimalizace oprav, údržby, revizí,
modernizace apod.). Je vedena diskuze, do jaké míry bude systém povinný pro organizace kraje
a pro kraj v souvislosti se správou energetického managementu.
Zakázka „Metadatový editor“ (jedná se o pořízení a zavedení, údržba software (SW) pro
pořizování popisných údajů – tzv. metadat – pro digitalizované objekty, a to zejména pro objekty,
u nichž není možné metadata získat z textové reprezentace daného objektu. Klíčovým
pracovištěm bude digitalizační pracoviště, ale popis by měl být dostupný i vzdáleně
prostřednictvím webového prohlížeče (přes Internet) pro následné vytvoření/obohacení popisu).
Ve větší části se jedná o digitalizaci kronik. V současné době bylo zdigitalizováno cca 3,5 tisíce
kronik v Kraji Vysočina.
NIX-ZD“ – jedná se o vybudování Národního kontaktního místa (brány) pro eHealth pro Českou
republiku a zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických
dat pro službu pacientský souhrn (patient summary) jako země přijímající i poskytující. Dne
21. 6. 2019 bude spuštěn ostrý provoz.
„NIS“ - Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina. Jedná se o
pořízení jednotného Nemocničního informačního systému (dále jen „NIS“) cílově provozovaného
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celkem v pěti nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. V současné době je v přípravě nová
veřejná zakázka.
„WIFI4EU“ – jedná se o zavádění bezplatného wi-fi připojení pro občany a návštěvníky ve
veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska
nebo muzea v celé Evropě. Obce mají díky této iniciativě možnost požádat o poukázku
v hodnotě 15 000 EUR na financování instalace wi-fi sítě. Zařízení bezdrátové sítě musí být
umístěno ve veřejných prostorách dané obce, které ještě nejsou vybaveny bezplatným wi-fi
připojením (tzv. hotspotem). Technické požadavky evropské komise jsou pro obce velice
náročné. Kraj Vysočina obcím nabídne možnost využít služeb sítě ROWANet.
Dále byli členové komise pro informatiku a Smart region pozváni na seminář „Internet v Telči“,
který se uskuteční dne 8. srpna 2019. Tématem bude využití IoT v Kraji Vysočina.
Jiří Pokorný vznesl dotaz na projekt NIS. Zdali by nebylo vhodné zakázku rozdělit do několika
podzakázek a soutěžit každou zvlášť. Petr Pavlinec odpověděl, že stížnosti, které byly podány,
byly na procesní postup. Na technické požadavky žádné stížnosti podány nebyly. V případě
dalších problémů může být řešeno rozdělení na několik podzakázek. Dále vznesl dotaz na
projekt „NIX-ZD“, v jakém rozsahu bude ostrý pilotní projekt realizován, kdy bude běžná výměna
dokumentace v rámci ČR a zda se bude projektu účastnit i Slovenská republika. Petr Pavlinec
vyjmenoval, které země se pilotního provozu účastní. Tento projekt je zaměřen na výměnu
zdravotní dokumentace v celé Evropě a projekt stanovuje standardy pro přenos této
dokumentace, s tím, že nemocnice by měly být schopny v definovaném formátu předávat
dokumentaci od 1. 1. 2021. Slovensko v projektu zatím zapojeno není, ale pravděpodobně se
v budoucnu zapojí. Mezi nemocnicemi Kraje Vysočina je možná výměna zdravotní dokumentace
již deset let. Jiří Antonů pohovořil o odborné konferenci Technické fórum Kraje Vysočina a o
veletrhu URBIS SMART CITY FAIR. V této souvislosti bude na příští zasedání pozván zástupce
města Pelhřimov ke službě „Portál občana“.
Z jednání odešel člen komise Jiří Antonů.
5. Diskuze, různé
Jiří Pokorný pohovořil o konferenci Jarná ITAPA 2019 v Bratislavě. Dále vznesl dotaz na stálé
zastoupení kraje ve formě stánku na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR. Petr Pavlinec
odpověděl, že se o tomto podnětu zatím neuvažuje.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 16. září 2019 od 15.30 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
6. 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: Eva Oulehlová 12. června 2019.
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