Zápis z jednání
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina č. 3/2018
konaného dne 11. 6. 2018
Přítomni:

1. Pospíchal Petr
2. Schiller Jan

8. Prošek Vladimír (místopředseda)

9. Homolka Josef

3. Antonů Jiří

10. Koch Josef

5. Pokorný Jiří (předseda)

12. Veleba Vojtěch

4. Říšský Miroslav

6. Drahoš Jaroslav
7. Švec Pavel

Nepřítomni (omluveni):
1. Průša Václav

2. Sedláček Tomáš

11. Ondrušek Roman

13. Pavlinec Petr (tajemník)

3. Šurnický Milan

Hosté:

1. Matoušková Lenka (ORR)
Program:
1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Informace o aktuálním stavu projektů OI, (Ing. Petr Pavlinec);

4. Výsledky dotačních programů FV pro ICT 2018, (Ing. Petr Pavlinec);

5. Aktuální stav naplňování Akčního plánu konceptu Smart region Vysočina na roky 2018 –
2019, (Ing. Lenka Matoušková);

6. Výstupy Pracovní skupiny pro Smart Cities při MMR, (Ing. Lenka Matoušková);

7. Evropský region Dunaj Vltava – příprava střednědobé strategie pro oblast hospodářského
růstu a inovací, (Ing. Lenka Matoušková);

8. Diskuze, různé;
9. 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. Přivítal nového člena komise Jana Schillera.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 12 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 12 hlasy schválen.
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3. Informace o aktuálním stavu projektů OI
Petr Pavlinec seznámil členy komise s aktuálním stavem projektů za OI.
„Služby technologického centra KV“ - centrum je zřizováno Krajem Vysočina a jeho služby jsou
zaměřeny primárně na obce, příspěvkové organizace kraje a Krajský úřad Kraje Vysočina. TCK
je rozloženo do dvou lokalit (krajský úřad v Jihlavě a Nemocnice Jihlava), přičemž mezi
lokalitami vedou dvě nezávislé trasy optických kabelů. Technologické centrum využívá pro
síťové úlohy vysokorychlostní optickou síť Kraje Vysočina – ROWANet. Jedná se o projekt
s celkovou alokací ve výši 100 mil. Kč. Byly vysoutěženy trasy sítě ROWANET, a to: Velká
Bíteš, Telč a Humpolec, které jsou již hotovy. Další část projektu „Služby softwarové pro
příspěvkové organizace“ je ve fázi ukončení veřejné zakázky. Bude pořízen software na
centrální nákup, software na E-learning.
„NIS“ - Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina. Jedná se o
pořízení jednotného Nemocničního informačního systému (dále jen „NIS“) cílově provozovaného
celkem v pěti nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina.
Cíl projektu:
- Dosažení jednotného vedení zdravotnické dokumentace v kraji
- Jednodušší správa systému vzhledem k možnosti vzájemných konzultací mezi správci ICT
kraje
- Efektivnější podpora informačního systému ze strany jednotného dodavatele
- Znalost jednotného informačního systému a zastupitelnost zdravotnického personálu v
rámci systému zdravotnických zařízení v kraji – stále bude pracovat ve stejném NIS
- Nový a moderní NIS umožní rozvoj elektronizace zdravotnictví v kraji – elektronizace
medikací, elektronizace vedení dokumentace atd.
V současné době rada kraje schválila výběr nejvhodnější nabídky, běží lhůta na odvolání.
Projekt by měl být spuštěn na podzim v jihlavské nemocnici.
„VDV“ – Veřejná doprava Vysočiny (dále jen „VDV“). Je řešena problematika dispečinku a
monitoring jednotlivých linek. Odbavovací systém bude řešen online – karty, mobilní aplikace
atd.. Kraj nebude stavět vlastní karetní systém. Odbavovací zařízení bude hrazeno dopravci na
základě specifikace kraje.
„NIX-ZD“ – je 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. Cílem
projektu je navržení, implementace, testování a ostrý provoz Národního kontaktního místa pro
eHealth včetně návazností do standardizace, legislativy a technických opatření na národní
úrovni. Pro vybudování Národního kontaktního místa bude použita stávající metodika a
infrastruktura Národního centra pro výměnu zdravotní dokumentace (NIX-ZD), jejímž
provozovatelem je Kraj Vysočina, bude navazovat na Národní strategii elektronického
zdravotnictví, mezinárodní i národní infrastrukturu elektronických identit dle nařízení eIDAS a
základních registrů ČR. V roce 2019 by bylo možné vyzvednuté e-receptu v zemích EU.
„Podpora technického vzdělávání na školách v Kraji Vysočina“ – ve spolupráci s taiwanskou
stranou by se jednalo o výstavbu systému autonomního řízení.
„IoT technologie (internet věcí) v muzeích“ – jedná se o instalaci čidel v muzeích, která budou
sbírat data o vlhkosti, teplotě atd. pomocí IoT technologií.
Členům komise bude zaslána pozvánka na seminář „Internet v Telči“, který se uskuteční dne
9. 8. 2018 v rámci folkového festivalu Prázdniny v Telči.
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4. Výsledky dotačních programů FV pro ICT 2018
Petr Pavlinec okomentoval podkladový materiál, který bude zaslán společně se zápisem.
GP „Infrastruktura 2018“ – celková alokace činila 3,5 mil. Kč. Počet došlých žádostí bylo 23,
počet uspokojených žadatelů bylo 15.
GP „Informační a komunikační technologie 2018“ – celková alokace činila 2,5 mil. Kč. Počet
došlých žádostí bylo 88, počet uspokojených žadatelů bylo 66.

5. Aktuální stav naplňování Akčního plánu konceptu Smart region Vysočina na roky
2018 – 2019
Lenka Matoušková okomentovala powerpointovou prezentaci, která bude součástí zápisu, a
stav naplňování Akčního plánu, který zastřešuje tyto tematické oblasti a typové aktivity:
1) Marketing – medializace tématu Smart Region Kraje Vysočina
2) Cestovní ruch - monitoring cyklistů a pěších na páteřních cyklostezkách a cyklotrasách v
Kraji Vysočina
3) Doprava - zlepšení přepravy osob, monitoring využívání dopravní infrastruktury
4) ICT - infrastruktura, služby
5) Energetika - osvětlení, energetický management
6) Zdravotnictví - zavedení elektronické evidence pacientů
7) Vzdělávání - mezinárodní aktivity, smart školství
8) Životní prostředí - čistota ovzduší, GIS a monitoring v lesnictví a ve ZCHÚ
9) eGovernment - zavádění elektronizace výkonu veřejné správy
6. Výstupy Pracovní skupiny pro Smart Cities při MMR
Lenka Matoušková okomentovala prezentaci, která bude zaslána společně se zápisem. Minulý
týden proběhlo další zasedání pracovní skupiny. Má metodickou a koordinační roli při zavádění
a uplatňování Smart řešení a dále medializaci a propagaci této problematiky. Klíčovým úkolem
pracovní skupiny pro rok 2018 je aktualizace metodiky Smart Cities.

7. Evropský region Dunaj Vltava – příprava střednědobé strategie pro oblast
hospodářského růstu a inovací
Lenka Matoušková okomentovala prezentaci, která bude zaslána společně se zápisem. Členství
kraje v ERDV je již od r. 2012. Jedná se o pracovní společenství regionů ze třech zemí.
Mezi témata spolupráce patří:
 výzkum a inovace
 vysoké školy
 spolupráce podniků
 trh práce a zaměstnanost
 cestovní ruch
 energetika
 doprava.
V loňském roce se politické vedení (prezidium) ERDV usneslo, že další vývoj ERDV by měl
směřovat ke zpracování střednědobých rozvojových strategií v oblastech:
1) Atraktivní životní prostor pro mladé i starší obyvatele
2) Posílení a propagace společného hospodářského prostoru ERDV
V oblasti Posílení a propagace společného hospodářského prostoru ERDV byla dosud
vydefinována 4 prioritní témata (energetika a smart grids, eHealth a Telemedicína, Průmysl 4.0,
automotive). Aktuálním úkolem do září 2018 je podrobné rozpracování definovaných témat ve
spolupráci s odborníky napříč ERDV a návrhy konkrétních aktivit a opatření k trvalé podpoře
meziregionální inovace, vč. nákladů a organizačního zajištění.
Jiří Pokorný vznesl dotaz na finanční zajištění z rozpočtu kraje. Lenka Matoušková odpověděla,
že na aktivity jsou vyčleněny finanční prostředky z kapitoly ORR. V letošním roce byla položka
na ERDV navýšena, neboť Kraj Vysočina je v roce 2018 předsedající.
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8. Diskuze, různé
Jiří Pokorný si vyžádal podklad návrhu rozpočtu za OI na rok 2019. Tento návrh bude členům
komise zaslán během letních měsíců.

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 17. září 2018 od 15.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
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: Eva Oulehlová 14. června 2018.
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