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Zasedání Komise Smart Region Jižní Čechy se uskutečnilo 25. 1. 2018 v prostorách JVTP, Lipová 1789/9,
370 05 České Budějovice.
Přítomni: viz prezenční listina, příloha zápisu
Jednání zahájil p. Polanský, předseda Komise Smart Region Jižní Čechy, který na úvod představil body
programu zasedání komise a vyzval členy komise k případnému doplnění:
1)
2)
3)
4)
5)

Přehled projektů
Fungování Komise Smart Region JČ pro rok 2018
Procesní záležitosti
Digital Innovation Hub
Setkání s městy / Kulatý stůl GDPR

Program jednání:

1) Přehled projektů
 Mapování Smart City
Ve veřejné zakázce byla již vybrána nejvýhodnější nabídka. V současnosti se čeká na
uplynutí odvolacích lhůt vůči rozhodnutí. Poté bude paní hejtmankou podepsána smlouva
s dodavatelem. Konkrétně se jedná o projekt, jež vytvoří mapovací systém na konkrétním
(pilotním) městě. Tímto projektem by měl být zajištěn opět o něco otevřenější přístup
k městům a jejich zástupcům.
 Studie e-Mobility
Stav zakázky je ve stejném stavu jako u předchozího projektu. Výstupem projektu bude
analýza, která bude odrážet stav Jihočeského kraje v následujících rovinách:
-

technická,
územní,
právní,
energetická.

V návaznosti na tuto analýzu vznikne ucelený dokument, jež navrhne podobu infrastruktury
pro potřeby Jihočeského kraje. Na základě zmiňovaného dokumentu stanový kraj podmínky
pro možnosti zapojení jednotlivých obcí do budování e-mobilní infrastruktury.
 Pilotní projekt pro využití nových technologií v krizové péči o seniory
Probíhá jednání mezi panem 1. náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje Knotem a panem
Haukem (BDO Advisory) s ohledem na jasné definování potřeb a přípravě projektové
žádosti. Dále se projektový záměr projednává společně s příslušným odborem KÚ za účelem
dodržení souladu s krajskými strategiemi. Po aktivních diskuzích a zpracování záměru bude
projekt předložen Radě kraje.
 Smart Region: e-Marketing
Odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje nyní připravuje veškerá specifika,
která by měl web splňovat. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na realizátora webu.
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Předpokládané možnosti financování z EU v roce 2018
- e-Goverment: MMR má snahu o znovuotevření této výzvy s ohledem na přetlak
projektů týkajících se daného tématu. V tuto chvíli není jasno, jestli se podaří
alokovat potřebné zdroje na otevření výzvy. Předpokládaný termín aktualizace
informací k výzvě je léto 2018.
- Rozvoj digitalizace měst a obcí: jedná se o novou prioritu MMR, které se snaží
o alokaci finančních prostředků na podporu této oblasti.
- CyberSecurity: Nyní je ve zmiňované oblasti evidován přetlak projektů s tím,
že nejsou vyčerpány alokované zdroje. Národní bezpečnostní úřad vyvíjí snahu
o udržení programu do budoucna.
 Podpora inovace ve městech - Dotační program Jihočeského kraje Smart Cities
Zpracována výzva (prochází finálními úpravami) na podporu inovací ve městech
v Jihočeského kraje, přičemž výstupem budou strategické a koncepční dokumenty, které
jsou potřebné pro jasný postup v rámci inovací celého území kraje. Oprávněnými žadateli
o finanční podporu budou municipality Jihočeského kraje. Zveřejnění výzvy je plánováno
k datu 9. 2. 2018. Rozpočet celé výzvy bude 4 mil. Kč. Finanční spoluúčast žadatelů na
podpořené projekty se bude pohybovat mezi 20% - 50% z celkového rozpočtu projektu.
Jedna municipalita bude moci do výzvy podat až 2 žádosti.
Pozn.: Výzva TAČR – Program Epsilon (4. veřejná soutěž): veřejná soutěž bude otevřena
28. 2. 2018 se zaměřením na nové materiály a technologie. Do této výzvy se chce zapojit
VŠTE.
2) Fungování Komise Smart Region JČ pro rok 2018
 Termíny zasedání Komise Smart Region JČ (1. polovina roku 2018)
Vzhledem k nízké účasti na zasedání se předseda komise rozhodl k vytvoření online
dotazníku, kde se všichni členové vyjádří k navrženým termínům. Po zpracování dotazníku
budou stanoveny pevné termíny následných zasedání, o kterých budou členové
informováni elektronickou poštou.
Odkaz na dotazník: https://doodle.com/poll/c4ug5nb3b2rb7cnr
 Změna člena komise – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vzhledem k personálním změnám na VŠTE je nutnost vyvolat Per rollam hlasování o změně
člena komise za dotčený subjekt. Navrženým členem je pan Vojtěch Stehel.
 Nominace nového člena Expertní platformy
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity nominovala paní Radku Prokešovou na
pozici člena Expertní platformy.
3) Procesní záležitosti
 Neaktivní členi Komise Smart Region JČ
Členové komise se shodli na následujícím postupu. Neaktivní členi komise (za rok 2017)
budou na tuto skutečnost upozorněni tajemníkem prostřednictvím emailu. Pokud se členi,
jmenovitě Ing. Ivan Habovčík, Ing. Pavel Maule a Ing. Jaromír Slíva, MBA, nevyjádří nebo
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bude jejich stanovisko o setrvání záporné, tak bude na Radu kraje podán návrh o jejich
vyloučení.
Za iniciativu Jihočeši 2012 zůstává členem pouze Mgr. Vojtěch Blažek. Proto bude Radě
kraje předán návrh na odvolání Mgr. Tomáše Úlehly z Komise Smart Region JČ.
 Nový tajemník Komise Smart Region JČ
Jmenování nového tajemníka Bc. Jakuba Švojgra
 Návrh nového termínu pro „Setkání Expertní platformy iniciativy Komise Smart
Region JČ“
Členům Expertní platformy bude zaslán emailem odkaz na formulář s navrženými termíny
pro náhradní zasedání platformy. Po jeho vyhodnocení budou členové informováni
emailem.
 Stálí hosté – návrh na účast zástupců měst a obcí JčK v rámci zasedání Komise Smart
Region JČ
Byl vznesen návrh na zapojení zástupců municipalit v rámci zasedání komise. O umožnění
jejich účasti proběhne hlasování Per rollam členů komise. Hlasovat je možno skrze
následující odkaz: https://doodle.com/poll/iz3z99xkesd2whe3. O výsledcích hlasování
budou zástupci municipalit informováni na plánované akci „Setkání s městy“.
4) Digital Innovation Hub
Představení společného projektu Jihočeského vědeckotechnického parku a Technologického centra Písek,
jež se zaměřuje na podporu digitalizace dotčeného regionu. Důraz na propojení aktivit Komise Smart
Region JČ a Smart Akcelerátoru v rámci realizace projektu.

5) Setkání s městy / Kulatý stůl GDPR
Témata setkání: Seznámení s mapováním Smart City, program na podporu strategických dokumentů,
informační akce směrem k GDPR (kulatý stůl), e-marketing = zapojení měst do nové podoby webu. Akce
tohoto typu bude v rámci svých činností připravovat a organizovat developer strategických projektů pro
oblast Spolupráce a technologický transfer (Smart Akcelerátor). Předseda komise shledává tuto aktivitu
jako současnou prioritu a aktivně komunikuje s 1. náměstkem hejtmanky kraje možné termíny a bližší
specifika akcí. Bezprostředně po vzájemné domluvě dojde k přípravě a realizaci.
Dotazy

Termín dalšího zasedání Komise Smart Region JČ bude stanoven na základě vyhodnocení výše
zmíněného dotazníku.
Místo konání dalšího zasedání: Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice, prostory JVTP
Zapsal: Jakub Švojgr

