
   

  

 

Zápis z 8. jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region 
 
Datum: 19. ledna 2023, 13–15:00 

Místo konání: místnost N2.903 (jednací místnost Rady KHK), KÚ Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 

Přítomni: Adam Valenta; Bc. Pavel Bulíček, RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.; Mgr. Jiří Škop; PhDr. Karel Vít, Ph.D.; Bc. Zdeněk 
Drašnar; Jana Kuthanová; Karel Rejchrt; prof. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.; Ing. Daniela Antropiusová; Mgr. Martina 
Ceplová; Mgr. et Mgr. Vendula Hájková, MBA; Mgr. Pavel Kavalír; Ing. Lenka Dušková; Mgr. Kateřina Charouzková; RNDr. 
Lukáš Zemánek, Ph.D.; Mgr. Tomáš Merta; Mgr. Pavel Doležal 

1. Zahájení jednání, přivítání přítomných 

Jednání pracovní skupiny řídil Adam Valenta, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, 
evropských grantů a dotací, který přítomné přivítal a seznámil je s účelem jednání. Radní Valenta vyzval přítomné, aby 
byli co nejvíce aktivní a diskutovali nad všemi body jednání. Poté pan Valenta předal slovo paní RNDr. Zitě Kučerové, 
Ph.D. vedoucí Oddělení rozvoje Centra investic, rozvoje a inovací. Paní Kučerová přivítala přítomné, představila program 
jednání a úvodem shrnula pokroky v naplňování pilířů Chytrého regionu, kroky jednotlivých partnerů a chystané aktivity, 
vyzvala přítomné k diskuzi nad programem.  

2. Soutěž Buďte inspirací 2022 

Paní Kučerová představila minulý ročník soutěže Buďte inspirací, který se skládal ze dvou samostatných ocenění: 
Inovativní projekt (kategorie cena RSK a cena veřejnosti) a Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ včetně 
představeni vítězů všech kategorií. Poté byly uvedeny možnosti pokračování soutěže pro ročník 2023, především nová 
ocenění s pracovními názvy „Inspirativní sociální podnik roku“ a „Inovativní firma kraje – spolupráce v oblasti VaVaI“. Paní 
Kučerová vyzvala přítomné k případnému doplnění soutěže o kategorie dle jejich zájmu.    

3. Upgrade a aktualizace portálu Chytrého regionu 

V roce 2022 proběhl velký upgrade webového portálu regionálního rozvoje www.chytryregion.cz, který plní roli hlavního 
komunikačního kanálu Chytrého regionu. Upgrade webu se zaměřil především na zpřehlednění portálu pro jeho uživatele 
jasným rozčleněním jeho obsahu na 6 dílčích sekcí: Chytrá řešení, Akademie Chytrého regionu, Rozvoj KHK, Regionální 
stálá konference, Dotace a projekty a Starostuj — rozcestník pro starosty. Zároveň web obsahuje rozcestníkovou stránku, 
ze které se uživatel pohodlně dostane do jednotlivých sekcí webu. Mimo zpřehlednění obsahu webu došlo také k jeho 
technickému rozvoji tak, aby odpovídal současným standardům z hlediska rychlosti, bezpečnosti a funkčnosti. Novou sekci 
webu, která teprve vzniká, pod pracovním názvem „Energeticky úsporná obec“ představil Mgr. Tomáš Merta. 

Mgr. Pavel Kavalír, vedoucí oddělení evropských grantů KÚ KHK, vyjádřil myšlenku, že by bylo vhodné, aby obcím v tomto 
velmi aktuálním tématu radili nezávislí poradci, jelikož aktuálně starosty zaplavují nabídky od komerčních firem, které jim 
nabízí jejich vlastní řešení. Byl by rád, aby probíhaly konzultační návštěvy především starostů obcí I. typu a aby probíhaly 
různé semináře na toto téma. Paní Kuthanová, zastupující místní akční skupiny, představila dlouhou řadu aktivit MAS 
v tomto tématu: MAS nově administrují a animují program Nová zelená úsporám Light (cca 4 tisíce žádostí, 1,5 mld. Kč 
alokace). Poradci působí v celém kraji ve všech MAS včetně města Hradec Králové (kde probíhá ve spolupráci Odboru 
rozvoje města a Technologického centra) a Trutnova (spolupráce s EKIS). Místní akční skupiny dělají také tzv. SECAP (Akční 
plán pro udržitelnou energii a klima) za území MAS včetně všech obcí. MAS Hradecký venkov již má SECAP zpracovaný od 
společnosti ENVIROS, s.r.o. Je do něj zapojeno všech 38 obcí v MAS. Na národní úrovni je aktuální výzva pro MAS na 
zpracování SECAP, aktuálně přihlášeno asi 40 MAS, výzva má alokaci cca. 15 mil. Kč. Dojde nejspíš k jejímu navýšení. 
V území MAS také působí energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS) a zároveň zakládají tzv. ENERKOMy 
- energie do komunit (venkovské komunity s cílem rozvoje komunitní energetiky). Vznikne nová organizace založená 
NSMAS, která bude síťovat ENERKOMy založené jednotlivými MAS. Organizací FrankBold mají zpracovány vzorové 
stanovy (14 ENERKOMů v celé ČR, připraveno dalších 20). V KHK se na ENERKOMy MAS připravují. Paní Kuthanová 
nastínila také problém s povolováním fotovoltaiky v památkových rezervacích a zónách. Mgr. Martina Ceplová řekla, že 
v rámci Online akademie pro starosty mají připraven ve spolupráci s UKEN (Unie komunitní energetiky) vzdělávací kurz na 
komunitní energetiku. Pořádají také online diskuzní setkání (diskuzní platforma nad dobrou i špatnou praxí) – na podzim 
proběhne právě na téma Komunitní energetika. Karel Rejchrt, zástupce SMO ČR, uvedl, že se aktuálně téma zaměřilo 
hlavně na fotovoltaiku. Důležité je však, aby zdroj energie fungoval stabilně, celý den, tedy aby se jednalo o mix různých 
obnovitelných zdrojů energie. PhDr. Karel Vít, Ph.D., vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení 
Statutárního města Hradec Králové, vyjádřil vděčnost, že může s námi sdílet zkušenosti. V oblasti tématu komunitní 
energetiky podnikají první kroky, jsou na začátku, ale budou se mu více věnovat prostřednictvím Technologického centra 
Hradec Králové. V TC HK chtějí vybudovat energetické konzultační místo, které by sloužilo jednak ke konzultacím pro 
veřejnost, ale také jako servisní organizace pro město Hradec Králové v oblasti komunitní energetiky.  

4. Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje 

Dalším bodem jednání bylo představení a diskuze nad současným stavem aktivity Akademie Chytrého regionu KHK. 
Akademie Chytrého regionu byla spuštěna 1. března 2021, v současnosti jí již prošlo více než 100 studujících a bylo 
spuštěno 14 studijních modulů. V roce 2023 dojde k rozšíření Akademie – navýšení limitů počtu studentů. Brzy bude 
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spuštěno několik dalších modulů, mezi něž patří Podpora lokální produkce, Energetické úspory v obci. Paní Mgr. Kateřina 
Charouzková představila modul „Kulturní dědictví v evropských regionech zasažených depopulací“. Paní Kučerová také 
představila proběhlé odborné semináře (téma odpovědné veřejné zadávání) a regionální workshopy v regionech.  

Více o Chytré akademii je dostupné na  www.chytryregion.cz/akademie a aktuálně spuštěné online kurzy na 
www.chytrakademie.cz.  

5. Dotační programy Královéhradeckého kraje pro rok 2023 

Členové PS byli také seznámeni s tím, jak Královéhradecký kraj podporuje rozvoj chytrých řešení a inovací. Jedním z 
nástrojů je dotační program Královéhradeckého kraje „Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje“, který kraj 
vyhlašuje již od roku 2020 a v současnosti končí již 4. výzva. Výsledky programu představila Mgr. Lenka Dušková. V 
předchozích výzvách bylo podpořeno 23 projektů v celkové výši dotační podpory 4,6 mil. Kč. Do 4. výzvy bylo podáno 
celkem 6 žádostí. Dále byly představeny programy Kreativní vouchery a Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK. 
Program Kreativní vouchery představila vedoucí Oddělení inovací CIRI Ing. Daniela Antropiusová. V rámci programu 
Kreativní vouchery mohou žadatelé z řad malých a středních podniků a živnostníků v našem kraji žádat až o 150 000 Kč 
na nákup kreativních služeb od kreativců registrovaných v Galerii kreativců na podporu inovace vlastního produktu či 
služby. V současné 4. výzvě je podáno přes 30 žádostí.  Smyslem programu Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK, 
který představila Mgr. Kateřina Charouzková, je kreativní zpracování a prezentace kulturního dědictví Královéhradeckého 
kraje, které spravují paměťové instituce v kraji. V minulé výzvě v roce 2022 bylo přijato 6 žádostí + 4 žádosti příspěvkových 
organizací. 

6. „Líheň“ chytrých řešení pro obce Královéhradeckého kraje 

Mgr. Pavel Doležal v dalším bodu jednání představil nástroj na podporu zavádění a vznik chytrých řešení tzv. „Líheň 
chytrých řešení pro obce, města a region“. Náplní líhně chytrých řešení je pomoc při zavádění chytrých řešení veřejnou 
správou – především poradenství v oblasti jejich výběru, vhodnosti použití a podpora vývoje nových řešení pro obce a 
region, kde v současnosti žádné vyhovující neexistují. Součástí líhně je i poradenství pro obce v oblasti chytrých řešení a 
jejich zavádění. Líheň chytrých řešení je v pilotním provozu od prosince 2022, v současnosti jsou přihlášeny 3 obce 
(Žernov, Nový Hrádek a Vrchlabí) do pilotního tématu Udržitelná obec – snižování uhlíkové stopy.  

7. Udržitelná obec, ESG a snižování uhlíkové stopy obce 

Právě oblast poradenství pro obce v tématu ESG a udržitelná obec je jednou z největších aktuálních výzev v pokračování 
aktivit Chytrého regionu. I vzhledem k trendům v EU a současné praxi v bankovním a finančním sektoru, se zkratka ESG a 
CSRD (nefinanční reporting) bude čím dál více týkat i obcí a měst. V současnosti se nefinanční reporting a sledování vlastní 
udržitelnosti včetně snižování uhlíkové stopy týká především firemního sektoru (již povinné pro některé velké firmy, brzy 
pro všechny firmy nad 500 zaměstnanců, přeneseně i pro firmy v jejich dodavatelsko-odběratelském řetězci). Blíží se 
doba, kdy se tato problematika bude týkat i obcí a měst. Je možné, že podmínky udržitelnosti, které bude obec sledovat 
například prostřednictvím strategie udržitelnosti, budou ukotveny v podporách EU, budou nutné pro poskytnutí úvěru 
bankou apod. I proto se Oddělení rozvoje CIRI aktuálně začíná věnovat problematice tvorby tzv. strategie udržitelnosti, 
v rámci které bude řešeno i snižování uhlíkové stopy dané obce a její adaptace na změny klimatu společně s dalšími 
faktory udržitelnosti – sociálním a oblastí řízení obce.  

Zástupce Sdružení místních samospráv ČR a starosta městyse Nový Hrádek Bc. Zdeněk Drašnar řekl, že jsou velmi rádi 
zapojeni do tvorby strategie udržitelnosti obce jako pilotní obec (spolu s Žernovem a Vrchlabím). Městys má aktuálně 
záměr na zvýšení energetické soběstačnosti, který ovšem prozatím neumožňuje platná legislativa (čeká se na zákon o 
komunitní energetice). Prof. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., zástupce PřF. UHK, ocenil, že se v rámci Chytrého regionu 
tomuto tématu věnujeme a především pak odvahu pilotních obcí se do tématu pustit. Zároveň nabídl pomoc při 
vyhodnocení dat a případně i v nastavení pasportizace sociálního pilíře. Bc. Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana KHK za 
oblast investic, IT, vědy, výzkumu a inovací, uvedl, že se ještě ladí metodika celé strategie udržitelnosti a pasportizace 
ESG. Také nadnesl, že by se univerzita mohla postarat o vývoj aplikace, do které by se zadávala data. 

Všichni účastníci PS se shodli, že je velmi vítané, když se tomuto tématu budeme věnovat a připravíme obce na možný 
budoucí vývoj. 

8. Datový portál Data KHK  

Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK představil Mgr. Tomáš Merta z Oddělení rozvoje CIRI. Portál byl spuštěn 
v listopadu 2021, od té doby získal uznání laické i odborné veřejnosti a sesbíral řadu ocenění (– 1. místo v soutěži Zlatý 
erb 2022 v kategorii nejinovativnější elektronická služba, Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě v kategorii 
Inovace zaměřená na občana, 1. místo v soutěži Chytrá města 2022 v kategorii Projekt pro region a 1. místo v národním 
kole mezinárodní soutěže Quality Innovation Award v kategorii určené pro veřejnou správu). Portál slouží jako centrální 
datové místo pro veřejnost. Obsahuje aktuálně 70 datových sad, od svého spuštění je na něm publikováno bezmála 600 
ukazatelů v interaktivních grafech. Portál je také rozcestníkem 16 krajských portálů a 40 mapových aplikací 
Královéhradeckého kraje a CIRI. Tím je umožněno široké veřejnosti čerpat informace jednoduše a rychle. V roce 2023 
dojde k dalšímu rozvoji datového portálu i ve vazbě na kandidaturu Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. 
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9. Podpora inovací ve firmách, podpora vědy a výzkumu 

Téma podpory inovací, výzkumu a vývoje ve vazbě na rozvoj chytrých řešení představila Ing. Daniela Antropiusová, 
vedoucí oddělení inovací CIRI. Paní Antropiusová prezentovala aktivity v rámci Regionální inovační strategie KHK, jako je 
podpora silných odvětví kraje, organizace Krajských inovačních platforem s klíčovými organizacemi (KIP) a finanční 
nástroje na podporu VaVaI v kraji (Kreativní vouchery, Asistenční vouchery, Digi vouchery atd). Významnou aktivitou týmu 
inovací je mapování inovačního prostředí, především mapování hodnotových řetězců a mapování inovačních kapacit 
firem v KHK. Významnou měrou se Oddělení inovací podílí na popularizaci výzkumu a inovací v kraji (např. kampaň 
Rozsviťme vědu v KrálovéVědeckém kraji, Značky sobě, …). Nově rozvíjí také služby Welcome Office na podporu 
zahraničních studentů a výzkumných pracovníků, kteří míří do našeho kraje. 

10. Role agentury CzechInvest v podpoře chytrých investic 

Mgr. Martina Ceplová představila aktivity regionální pobočky agentury CzechInvest v oblasti témat Chytrého regionu. 
Především ostatní členy pracovní skupiny seznámila s pasportizací podnikatelského prostředí, která probíhá v obcích s 
pověřeným obecním úřadem každé dva roky. Dále představila databázi investičních příležitostí, národní databázi 
brownfieldů (konzultace projektových záměrů měst pro NPO). CI spolupracuje s MMR, MVČR, SMOČR ad. na 
implementaci CI dat při tvorbě dotačních titulů, strategických dokumentů a metodik. Dále paní Ceplová představila 
aktivity směřující ke vzdělávání zástupců obcí, které mají vazbu na Akademii Chytrého regionu: Online diskuzní fóra, 
Konference Potenciál místní ekonomiky - Budoucnost veřejných projektů, příklady dobré praxe na webu CI, tržiště 
inovativních řešení pro obce, Online akademii pro starosty a hackathon v Žacléři. 

11. Aktivity Krajské sítě MAS v Královéhradeckém kraji 

Mimo již zmíněné aktivity paní Kuthanová hovořila o podpoře malých a středních podnikatelů, kterou MAS na svém území 
poskytují např. v oblasti digitalizace, kybernetizace apod. Paní Kuthanová pozvala přítomné také na Festival MAS v 
Broumově – Leaderfest 6. až 8. 6. 2023.¨ 

 

12. Aktivity města Hradec Králové 

PhDr. Karel Vít, Ph.D. zmínil mimo jiné i to, že aktuálně dokončují Strategický plán Hradce Králové, v nejbližší době je čeká 
tvorba akčního plánu. Pan Vít velmi ocenil nové téma Udržitelná obec, ESG a snižování uhlíkové stopy, do kterého se chtějí 
aktivně zapojit. Aktuálně dokončují jeden z největších projektů posledních let – inteligentní dopravní systém Hradce 
Králové. Pan Vít uvedl, že si jsou vědomi některých aktuálních nedostatků a problémů, které by měly být vyřešeny během 
několika měsíců, protože aktuálně dodavatelská firma zahajuje kalibraci celého systému. Pan Vít uvedl, že jim tento 
systém díky zpracování jako jedna zakázka umožňuje do budoucna obrovský rozvoj na poli smart city (nové funkcionality, 
instalace čidel, apod.) 

Prof. Hubálovský z UHK nadnesl možnost, že by bylo vhodné na příjezdech no města instalovat upozornění o existenci 
inteligentního dopravního systému a s ním spojeném dodržování povolené rychlosti, které povede k lepší plynulosti 
dopravy ve městě. 

13. Závěr jednání 

Na závěr jednání byly shrnuty další kroky k rozvoji Chytrého regionu a paní Kučerová poděkovala přítomným za účast a 
ukončila jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region. 

 

 
Zápis vyhotovil: Mgr. Pavel Doležal 
V Hradci Králové, dne 25. 1. 2023 

 

 

 


