Zápis z jednání
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina č. 3/2021
konaného dne 17. 5. 2021
Přítomni:
1. Říšský Miroslav

7. Komárek Štěpán (místopředseda)

2. Běhounek Jiří (předseda)

8. Danihel Jiří

3. Pokorný Jiří

9. Ondrušek Roman

4. Prchal Vojtěch

10. Hedbávný Ondřej

5. Knežik Pavel

11. Hrala Pavel

6. Kubický Pavel

12. Pavlinec Petr (tajemník)

Omluveni:
1. Drahoš Jaroslav

2. Průša Václav

Hosté:
1. Břížďala Jan (člen rady kraje)

2. Martínek Zdeněk (KOUS Vysočina, z.s.)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu, (MUDr. Jiří Běhounek);
3. Elektronické služby kraje pro veřejnost – eGoverment, (Ing. Petr Pavlinec);
4. Rozvoj krajské sítě ROWANet, (Ing. Petr Pavlinec);
5. Diskuze, různé;
6. Závěr.
1. Zahájení
Jiří Běhounek, 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 komise přednesl návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
3. Elektronické služby kraje pro veřejnost – eGoverment
V průběhu jednání tohoto bodu se dostavil člen komise Jiří Pokorný.
Petr Pavlinec okomentoval powerpointovou prezentaci, která bude zaslána členům komise
společně se zápisem.
Stěžejní kroky výstavby ICT:
 Výstavba MAN Jihlava – 2004+;
 Výstavba WAN ROWANet – 2007;
 Výstavba GIS kraje – 2003;
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V rámci služeb ROWANet je nabízen vysokorychlostní internet více než 100 organizacím, dále
veřejný WIFI internet v kombinaci s roamingem, EDUROAM, krajský TV kanál (přenos krajských
a obecních zasedání zastupitelstev).
Informační systémy:
 www služby;
 BI/DWH;
 GIS;
 GIS – Portál územního plánování.
Za oblast zdravotnictví:
 e@ambulance;
 NIX-ZD - národní kontaktní místo;
 Národní kontaktní místo pro občany (Portál občana).
Další služby pro veřejnost:
 Turistický portál - kalendář akcí;
 eDotace;
 Krajské CallCentrum;
 Krajské řešení odběrů COVID – https://covid.kr-vysocina.cz a https://odbery.krvysocina.cz;
 Digitalizace a ukládání – www.kdjvysocina.cz.
4. Rozvoj krajské sítě ROWANet
Petr Pavlinec seznámil členy komise s krajskou sítí ROWANet. Krajská páteřní optická
telekomunikační síť ROWANet je založená na soustavě tras optických vláken osazených pasivní
technologií CWDM a hustým vlnovým multiplexem DWDM napájeným výkonnými optickými
zesilovači EDFA. Síť ROWANet je vysokokapacitní transportní regionální síť. K letošnímu roku
síť propojuje všechny ORP (vlastní optikou kraje), všechna okresní města, včetně
vysokorychlostních přípojek nemocnic. Kde bylo možné, byly položeny chráničky optiky do silnic
ve vlastnictví kraje. Síť byla vybudována ve spolupráci s komerčními a akademickými partnery z
prostředků Evropské Unie (60 %), krajského (30 %) a státního rozpočtu (10 %). Je spravována
pracovníky odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci se smluvními
partnery. Ročně provoz sítě stojí 1,5 mil. Kč.
Miroslav Říšský vznesl dotaz, na jaké úrovni je šíření Open Source SW ve veřejné správě. Petr
Pavlinec odpověděl, že v KV je tento SW využíván hodně, cca čtvrtina serverů běží na této
technologii.
Štěpán Komárek vznesl dotaz na digitální technickou mapu. Petr Pavlinec odpověděl, že se
zatím čeká na oficiální přidělení dotace od MPO, poté bude VZ vypsána. KV bude
provozovatelem systému.
5. Diskuze, různé
Na příštím zasedání komise budou projednávána tato témata: Služby elektronického
zdravotnictví – eHealth a IT služby v agendě COVID-19.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 21. června 2021 od 15:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.05.
6. Závěr
Jiří Běhounek poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.
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MUDr. Jiří Běhounek
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 19. května 2021
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