Zápis z jednání
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 11. 2. 2019
Přítomni:
1. Pospíchal Petr

7. Průša Václav

2. Schiller Jan

8. Prošek Vladimír (místopředseda)

3. Antonů Jiří

9. Homolka Josef

4. Říšský Miroslav

10. Koch Josef

5. Pokorný Jiří (předseda)

11. Veleba Vojtěch

6. Drahoš Jaroslav

12. Pavlinec Petr (tajemník)

7. Švec Pavel
Nepřítomni (omluveni):
1. Sedláček Tomáš

3. Šurnický Milan

2. Ondrušek Roman
Hosté:
1. Tlustoš Petr (ORR)
Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019, (doc. RNDr. Iveta
Fryšová, Ph.D.);
4. Informace o aktuálním stavu projektů OI, (Ing. Petr Pavlinec);
5. Seznámení s návrhem výzvy Zásad Pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT
vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, (Ing. Petr Pavlinec);
6. Projednání koncepce programů v oblasti IT Fondu Vysočiny pro rok 2019, (Ing. Petr
Pavlinec);
7. Diskuze, různé;
8. 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 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.
3. Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019
Petr Tlustoš na úvod z důvodu jiné naléhavé pracovní schůzky omluvil doc. RNDr. Ivetu
Fryšovou, Ph.D. a poté informoval členy komise o Akčním plánu k systému managementu
hospodaření s energií pro rok 2019. Dne 4. 12. 2018 Rada Kraje Vysočina schválila
Energetickou politiku Kraje Vysočina a rovněž schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina k systému
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managementu hospodaření s energií. Akční plán je rozpracován v 10 navržených aktivitách ve
struktuře:
- Opatření
- Cíl opatření
- Popis akce
- Předpokládané náklady
- Personální potřeby
- Změny v užití energie
- Termín dokončení akce
- Odpovědná osoba
- Indikátor naplnění
Ve vazbě na sledování spotřeb v rámci opatření č. 2 je počítáno s postupným řízeným
pořizováním čidel na bázi IoT. V této souvislosti se počítá od října roku 2019 s využitím
Centrální databáze pro ukládání a zobrazení dat z IoT systémů čidel na majetku Kraje Vysočina,
jejíž pořízení plánuje Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Usnesení 01/01/2019/KiSr
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019 dle
materiálu KiSr-01-2019-03, př.1;
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o aktuálním stavu projektů OI
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavil člen komise Jiří Antonů.
„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. V současné době byla vysoutěžena
zakázka „Cloudové řízení infrastruktury“ a „Metadatový editor“. Ukončení projektu je plánováno
na listopad 2019.
5. Seznámení s návrhem výzvy Zásad pro poskytování finančních příspěvků na
zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Petr Pavlinec informoval členy komise o návrhu 1. Výzvy „Sítě a bezpečnost“ v rámci Zásad pro
poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem
Vysočina. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění datových sítí
organizací a jejich bezpečnost. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na Výzvu jsou
3 mil. Kč a na Zásady 8 mil. Kč. V případě většího počtu žádostí, budou žádosti hodnoceny
podle specifických kritérií.
6. Projednání koncepce programů v oblasti IT Fondu Vysočiny pro rok 2019
Petr Pavlinec seznámil členy komise s programem Fondu Vysočiny za odbor informatiky pro rok
2019. Jedná se o Informační a komunikační technologie 2019. Program je rozdělen do 4
podprogramů:
Podprogram A: Elektronické služby veřejné správy s celkovou alokací 700 000 Kč
Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace s celkovou alokací 1 000 000 Kč
Podprogram C: Síťová infrastruktura s celkovou alokací 3 000 000 Kč
Podprogram D: Digitální gramotnost s celkovou alokací 300 000 Kč
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina
s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování
informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy elektronickou cestou, vzdělávání
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v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených datových sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a
zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj
tzv. NGA sítí – otevřených vysokorychlostních sítí nové generace). Zajistit spolufinancování při
budování eGovernmentu, ICT infrastruktury veřejné správy, elektronické bezpečnosti, zvyšování
ICT gramotnosti a vzdělávání a zajistit rozvoj síťové infrastruktury v Kraji Vysočina. Celková
alokace činí 5 mil. Kč. Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím
výborem. Jiří Pokorný vznesl podnět, aby o této Výzvě byli informováni starostové obcí Kraje
Vysočina.
7. Diskuze, různé
Jiří Pokorný vznesl dotaz na problematiku spojenou se společnostní Huawei. Petr Pavlinec
odpověděl, že kraj provozuje technologie od společnosti Huawei, konkrétně uložiště na
diskových polích (čtyři disková pole). Na základě zákona o kybernetické bezpečnosti musí být
provedena analýza rizik.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 8. dubna 2019 od 15.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 2.15.
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: Eva Oulehlová 12. února 2019.
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