Zápis z jednání
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina č. 3/2020
konaného dne 7. 9. 2020
Přítomni:
1. Schiller Jan

8. Prošek Vladimír (místopředseda)

2. Antonů Jiří

9. Homolka Josef

3. Říšský Miroslav

10. Koch Josef

4. Pokorný Jiří (předseda)

11. Ondrušek Roman

5. Drahoš Jaroslav

12. Piša Bohumír

6. Průša Václav

13. Veleba Vojtěch

7. Sedláček Tomáš

14. Pavlinec Petr (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr

2. Švec Pavel

Hosté:
1. Fryšová Iveta (ORR)
Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Aktualizace přílohy Národní RIS3, draft Koncepce SMART Česko, konference Smart city
FOR ARCH, (doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.);
4. Informace o aktuálním stavu projektů OI, (Ing. Petr Pavlinec);
5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru informatiky, (Ing. Petr Pavlinec);
6. Diskuze, různé;
7. 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
3. Aktualizace přílohy Národní RIS3, draft Koncepce SMART Česko, konference
Smart city FOR ARCH
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál a to především v oblastech Aktualizace
národní RIS3 Strategie a krajské přílohy národní RIS3. Aktualizace krajské přílohy probíhala ve
spolupráci s podnikatelským sektorem, akademickým sektorem, CzechInvestem, TAČR v území
apod. Mezi domény specializace kraje patří: Strojírenství a kovozpracující průmysl,
Automobilový průmysl, Energetická odvětví, IT, elektrotechnický průmysl a průmyslová
automatizace. Dále pohovořila o projektu VŠPJ „Virtuální fabrika“ a jejím možném využití pro
firmy v kraji, konceptu Smart Česko a aktuálních akcích k tématu SMART, mezi které patří
URBIS SMART CITY FAIR Brno a Smart city FOR ARCH.
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V průběhu tohoto bodu se dostavili členové komise Václav Průša, Tomáš Sedláček, Josef
Homolka.
4. Informace o aktuálním stavu projektů OI
Petr Pavlinec seznámil přítomné členy s projekty:
„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.
V současné době je projekt ze strany MMR proplacen. Budou následovat kontroly projektu.
„DTM – digitální technická mapa“ – jedná se o vytvoření a správu jednotné referenční
polohopisné mapy velkého měřítka s garancí kvality. Bude zajišťovat jednotnou správu dat,
jejich sjednocení a sdílení při činnostech spojených zejména se stavební činností, tvorbou
územních plánů obcí, správou majetku a krizovým řízením. V současné době se řeší přesný
obsah projektu.
„Kybernetická bezpečnost“ – projektové záměry ve spolupráci ze ZZS KV a nemocnicemi na
posílení kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví. Pohovořil o projektu „REACT-EU“ zaměřený
na kybernetickou bezpečnost.
5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru informatiky
Petr Pavlinec seznámil členy komise s rozpočtem kraje, zejména kapitola OI. Na základě
rozhodnutí vedení kraje byl rozpočet ponížen o 10 % roku 2020. Částečně budou omezeny
dotační tituly pro p.o. zřizované krajem v oblasti OI. Zatím by se měl ve dnech 18. 10. – 19. 10.
2020 uskutečnit seminář ISSS.
6. Diskuze, různé
Jiří Pokorný vyjádřil poděkování členům komise za účast na jednání komise a přínosnou
spolupráci pro Kraj Vysočina, zástupcům krajského úřadu za přípravu podkladů pro jednání. Petr
Pavlinec a Iveta Fryšová poděkovali členům komise za spolupráci a cenné připomínky k
předkládaným dokumentům Kraje Vysočina.
7. 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
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