Zápis z jednání
Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina č. 5/2021
konaného dne 13. 9. 2021
Přítomni:
1. Říšský Miroslav

8. Komárek Štěpán (místopředseda)

2. Běhounek Jiří (předseda)

9. Danihel Jiří

3. Pokorný Jiří

10. Ondrušek Roman

4. Drahoš Jaroslav

11. Hedbávný Ondřej

5. Prchal Vojtěch

12. Hrala Pavel

6. Knežik Pavel

13. Pavlinec Petr (tajemník)

7. Průša Václav
Omluveni:
1. Kubický Pavel
Hosté:
1. Břížďala Jan (člen rady kraje)

3. Leligdonová Eva (ORR)

2. Martínek Zdeněk (KOUS Vysočina, z.s.)
Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu, (MUDr. Jiří Běhounek);
3. Evropská cena za podporu podnikání, (ORR - Mgr. Eva Leligdonová);
4. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru informatiky, (Ing. Petr Pavlinec);
5. Výstavba telekomunikačních sítí v silničních pozemcích kraje, (Ing. Petr Pavlinec);
6. Příprava projektových záměrů ICT na období 2021-2027, (Ing. Petr Pavlinec);
7. Digitálně technická mapa kraje, (Ing. Petr Pavlinec);
8. Diskuze, různé;
9. Závěr.
1. Zahájení
J. 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. Evropská cena za podporu podnikání
Z jednání se omluvil předseda komise J. Běhounek a jednání se ujal místopředseda komise
Š. Komárek.
Během jednání tohoto bodu se dostavili členové komise O. Hedbávný a J. Pokorný.
E. Leligdonová seznámila členy komise s Evropskou cenou za podporu podnikání:
• národním koordinátorem v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu;
• soutěž probíhá ve dvou fázích;
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úspěšné subjekty vybrané v národním kole soutěže se mohou ucházet o ocenění na
evropské úrovni;
v evropském kole vybere mezinárodní porota vítěze každé kategorie a vítěze Velké ceny
poroty;
Kraj Vysočina vyhrál v národním kole Evropské ceny za podporu podnikání;
Kraj vyhrál v kategorii Zlepšení podnikatelského prostředí a podpora digitální
transformace se Kraj Vysočina ucházel s příspěvkem s názvem Průmysl 4.0;
jedná se o soubor aktivit na podporu implementace konceptu Průmysl 4.0 do
podnikatelské a vzdělávací sféry realizovaných Krajem Vysočina ve spolupráci
s regionálními a přeshraničními partnery.
souvislosti Z. Martínek pohovořil o odborném projektu VŠPJ a Národním centru Průmyslu

4. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru informatiky
P. Pavlinec informoval členy komise o přípravě rozpočtu odboru informatiky na rok 2022. Návrh
rozpočtu pro rok 2022 činí cca 53 mil. Kč, což je oproti roku 2021 nárůst cca 11 %. Nárůst je
z důvodu dvou faktorů:
• stavba nové budovy E a F sídla KrÚ - pořízení části vnitřního vybavení
• navýšení dotace pro příspěvkové organizace – dotační Zásady KV.
Následně byly okomentovány jednotlivé položky rozpočtu. Návrh rozpočtu bude projednáván na
úrovni krajského úřadu a poté v politických klubech. Na prosincovém zasedání zastupitelstva
kraje bude předložen ke schválení. Š. Komárek vznesl dotaz na Programy FV za oblast OI na
rok 2022. J. Břížďala odpověděl, že nyní se projednává celkové alokace FV na rok 2022. U
programu „Informační a komunikační technologie“ by byl finančně navýšen podprogram „Síťová
infrastruktura“. U tohoto podprogramu je největší poptávka a jedná se o investice do
dlouhodobého majetku.
5. Výstavba telekomunikačních sítí v silničních pozemcích kraje
P. Pavlinec okomentoval prezentaci týkající se výstavby telekomunikačních sítí v silničních
pozemcích kraje. Je zapotřebí pasportizovat optické sítě (byl vyvinut SW na pasportizaci optiky).
Kraj Vysočina v současné době vlastní (provozuje) několik desítek kilometrů chrániček a
optických kabelů v silničních pozemcích kraje - co úsek jiný systém (někdy byl investor kraj,
SÚS, soukromý majitel, stát atd.). Byl vytvořen materiál „Koncepce výstavby tras
telekomunikačních sítí v silničních pozemcích Kraje Vysočina“. Tento materiál byl schválen
radou kraje. Dle tohoto materiálu byla do záměru OI o další rozvoj a výstavbu sítě optických tras
propojujících města a obce Kraje Vysočina zapojena i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace (dále také "KSÚSV"). Té se tento záměr dotýká pokládkou HDPE trubek
pro optické kabely do silničních pozemků, které má ve své správě. Když se budou stavět
telekomunikační sítě v pozemcích kraje, tak tuto stavbu bude provádět KSÚSV, vlastníkem bude
kraj a kraj zároveň bude zadavatel pro KSÚSV.
6. Příprava projektových záměrů ICT na období 2021-2027
P. Pavlinec okomentoval podkladový materiál týkající se přípravy projektových záměrů ICT na
programové období 2021-2027:
• kybernetická bezpečnost Kraje Vysočina 2022;
• elektronické služby Kraje Vysočina 2022;
• elektronické služby zdravotnictví Kraje Vysočina 2022;
• rozvoj krajské sítě - ROWANet III;
• rozvoj krajské síťové infrastruktury - vysokorychlostní sítě PO.
7. Digitálně technická mapa kraje
P. Pavlinec okomentoval prezentaci „Digitálně technická mapa kraje“. Jedná se o jeden
z největších projektů OI s rozpočtem cca 250 mil. Kč, z toho dotace z OPPIK ve výši 85 %. DTM
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je mapou povrchové situace + inženýrské sítě (technická infrastruktura - TI, dopravní
infrastruktura - DI). DTM je mapou velkého měřítka s garancí nejvyšší kvality dat (geodetické
měření). Kraje jsou povinny zpřístupnit DTM k 30. 6. 2023 a zajistit průběžné aktualizace. Šest
krajů (K6) včetně Vysočiny řeší společný informační systém DTM.
J. Pokorný vznesl dotaz na metodu zaměřování. P. Pavlinec odpověděl, že měřeno bude všemi
dostupnými metodami. Součástí zadávací dokumentace na data je série kvalifikačních
předpokladů - soupis čím se bude měřit, předpoklad zaměřovacích dat a také budou probíhat
kontrolní měření a zaměřování sítí.
8. Diskuze, různé
Na příštím zasedání komise budou projednávána tato témata:
 Smart projekty v oblasti vzdělávání;
 Smart projekty v oblasti dopravy;
 Systém VDV.
Na toto zasedání budou pozváni zástupci ODSH a ORR.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 8. listopadu 2021 od 15:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.05.
9. Závěr
Š. Komárek poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Mgr. Štěpán Komárek
místopředseda 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 17. září 2021
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