Zápis z jednání
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina č. 5/2017
konaného dne 11. 12. 2017
Přítomni:

1. Pospíchal Petr

8. Sedláček Tomáš

2. Antonů Jiří

9. Prošek Vladimír (místopředseda)

4. Pokorný Jiří (předseda)

11. Koch Josef

6. Švec Pavel

13. Šurnický Milan

3. Říšský Miroslav

5. Drahoš Jaroslav
7. Průša Václav

Nepřítomni (omluveni):
1. Lempera Jaroslav
2. Veleba Vojtěch
Hosté:

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

3. Jiráková Klára (OI)

10. Homolka Josef

12. Ondrušek Roman

3. Pavlinec Petr (tajemník)

4. Strnadová Hana (ODSH)

5. Bartoš Pavel (ODSH)

Program:

1. Zahájení;

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

3. Vyhodnocení činnosti komise za rok 2017, (Ing. Jiří Pokorný);
4. Plán činnosti komise na rok 2018, (Ing. Jiří Pokorný);
5. Koncepce Smart regionu, (Ing. Petr Holý);

6. Návrh konceptu VDV z pohledu jednotného jízdného a zákaznické karty, (ODSH);
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 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, pozdravil členy komise a popřál úspěšné jednání.
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3. Vyhodnocení činnosti komise za rok 2017
Jiří Pokorný informoval, že komise vznikla ve volebním období 2016 - 2020 poprvé. Poděkoval
zástupcům OI, ORR za celoroční přípravu podkladů pro jednání komise, členům za spolupráci a
cenné připomínky k předkládaným dokumentům Kraje Vysočina. Zástupci OI a ORR také
poděkovali za spolupráci.
Během jednání se dostavili členové komise Pavel Švec, Tomáš Sedláček a Milan Šurnický.

4. Plán činnosti komise na rok 2018
Členové komise obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti komise na rok 2018. Jiří Pokorný
uvedl, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2017. K návrhu plánu
činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění. V této podobě a struktuře
bude plán činnosti předložen radě kraje dne 19. 12. 2017 ke schválení.
Usnesení 11/05/2017/KiSr
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
schvaluje
předložený plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok
2018.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Koncept Smart Region Vysočina
Petr Holý okomentoval podkladový materiál. Kraj Vysočina dlouhodobě usiluje o vyvážený rozvoj
svého území. Pro úspěšné naplňování svých cílů musí maximálně využívat moderní technologie
a rozvíjet pomocí nich komplexní inovativní řešení, která směřují k zajištění vyšší kvality života
obyvatel a zároveň zohledňují principy udržitelného rozvoje a efektivní správy věcí veřejných.
Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s ostatními odbory připravil návrh základního
konceptu, který zohledňuje aktuální stav v této problematice a Akční plán, který rozpracovává
klíčové oblasti pro aplikaci technologií a inovací v oblastech dopravy, energetiky, ICT, životního
prostředí, kultury a památkové péče, cestovního ruchu, zdravotnictví a školství v Kraji Vysočina.
Na realizaci některých řešení se bude kraj podílet finančně, a to prostřednictvím projektů
financovaných z různých dotačních titulů, ale také v rámci aktivit financovaných přímo z rozpočtu
kraje. Na činnost kraje v této oblasti by měla navazovat chytrá řešení na území měst – tzv.
Smart Cities. Kraj proto v rámci konceptu plní roli iniciátora a koordinátora, který stanovuje
základní rozvojové směry a priority, zastřešuje spolupráci s klíčovými partnery v území, a také
podporuje jejich vzájemnou interakci tak, aby na sebe chytrá řešení smysluplně navazovala.
S tímto základním konceptem bude dále pracováno při aktualizaci Programu rozvoje Kraje
Vysočina, v rámci kterého bude koncept Smart regionu Vysočina zapracován do strategického
dokumentu kraje a bude v něm pravidelně aktualizován. Jiří Pokorný doplnil, že bude pro
jednotlivé roky vytvořen akční plán, který bude následně realizován. Jiří Drahoš vznesl dotaz na
Aktivitu 4.2.1 Rozvoj veřejné wifi ve školách. Klára Jiráková odpověděla, že se jedná o budování
školské sítě v rámci Rowanetu a poskytování hotspotů.
Jiří Pokorný doplnil, že s ohledem na skutečnost, že v kapitole 3 konceptu je poslední odrážka
označena jako: Inteligentní veřejná správa (eGovernment): zavádění elektronizace výkonu
veřejné správy., by měla v příloze 2 mít tato aktivita také odkaz a to například v následující
podobě:
-

podpora eGovernment a elektronizace výkonných agend krajského úřadu a krajem
zřizovaných organizací,
podpora aktivit Otevřeného úřadu (Open Data),
podpora anaytického využití dat pro řízení Kraje
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Usnesení 12/05/2017/KiSr
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s předloženým konceptem Smart regionu a
doporučuje
radě kraje koncept ke schválení.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Návrh konceptu VDV z pohledu jednotného jízdného a zákaznické karty
Pavel Bartoš okomentoval podkladový materiál, který bude rozeslán společně se zápisem.
Veřejná doprava Vysočiny (dále jen „VDV“) je rozdělena do dvou částí, a to: dopraví
optimalizace a tarifní integrace. Kraj Vysočina musí z důvodu evropské legislativy do roku 2019
vysoutěžit linkové dopravce. Aby se mohlo soutěžit, je třeba připravit oběhy (jízdní řády). Kraj
Vysočina rozhodl, že v rámci tohoto bude řešena i návaznost na drážní dopravu. V rámci celého
konceptu vyřešit i tzv. tarif. Bylo rozhodnuto, že Kraj Vysočina bude mít zónově relační tarif.
Projekt je zpracováván firmou KPM CONSULT, a.s., Brno.
Rada kraje doposud rozhodla např. o těchto koncepčních materiálech:
- Řešení tarifu – zónově relační tarif;
- Schválení ceníku;
- Systém komunikace s dopravci;
- Požadavky na odbavovací zařízení;
- Přístup k Mapkartě;
- Smlouva s linkovými dopravci (autobusy) bude na 8 let;
Pavel Švec vznesl dotaz na koupi kuponu u řidiče. Pavel Bartoš odpověděl, že v případě
prodloužení platnosti ano, ale problém vyvstane u pořízení předplatného pro novou relaci a to z
důvodu časových prostojů řidiče. Pavel Bartoš dále doplnil, že v současné době se neuvažuje o
elektronické peněžence. Jednorázové jízdné cestující může hradit v hotovosti anebo bankovní
kartou. Dále se s OI řeší problematika zaměření GPS souřadnicemi zastávek, a to hlavně jako
podklad pro připravovaný dispečink. Jiří Pokorný vznesl dotaz, kdo bude správcem softwaru.
Pavel Bartoš odpověděl, že kraj. Odbavovací zařízení ve vozidlech a informačních kancelářích
si dopravci vybaví na základě podmínek ve veřejné zakázce sami. Pavel Švec vznesl dotaz na
vytíženost linek. Pavel Bartoš odpověděl, že jsou páteřní linky (jezdí 7 dní v týdnu), obslužné
linky (navazují na páteřní linky, zde už může cestující využít přestupu) a významné linky. Dále
vznesl dotaz na označení autobusů. Pavel Bartoš odpověděl, že budou využity dvě možnosti –
nové autobusy a staré autobusy do 12-ti let. Nové autobusy se budou muset řídit jednotným
vizuálním stylem Kraje Vysočina. Pro všechny autobusy bude platit jednotné označení z boku,
zepředu a vzadu označení čísla linky. Akustický systém a vizuální systém uvnitř autobusů se
bude lišit u nových a starých autobusů.
7. Diskuze, různé
Jiří Pokorný vznesl dotaz na ubytování při ISSS v Hradci Králové. Tento podnět bude řešen
s hejtmanem kraje a informace bude předána na dalším zasedání komise. Dále informoval o
EGOVERNMENT THE BEST 2017 – ICZ, kde Kraj Vysočina získal ocenění v oblasti Výkazy
sociálních služeb. Jiří Antonů informoval o konané soutěži Chytrá radnice, která je určena pro
města a obce České republiky, kterou organizuje Úřad Vlády ČR, společně se společností O2 a
Českou spořitelnou. Cenu za první místo v kategorii „Individuální doprava“ získalo město Třebíč.
Bylo by vhodné tyto aktivity týkající se Smart regionu Kraje Vysočina zakomponovat např. do
bulletinu atd. Předseda komise požádal, 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 12. února 2018 od 16.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
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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

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 12. 12. 2017.
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