
   

  

 

Zápis z třetího jednání pracovní skupiny pro Chytrý region 
 
Datum: 5. dubna 2019, 10:00–12:00 

Místo konání: Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, místnost P1.905 Karla Poláčka 

Přítomni: Bc. Pavel Hečko; Bc. Karel Klíma; Mgr. Ivana Kudrnáčová; RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.; PhDr. Karel Vít, Ph.D.; Bc. 
Zdeněk Drašnar, RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.; Mgr. Martina Ceplová; Ing. Naděžda Vojtíšková; Daniel Všetečka MSc.; Ing. 
Michal Tureček; JUDr. Lukáš Korych; Mgr. Pavel Doležal; Ing Ivana Križanová; Mgr. Jakub Semerád; Ing. Ladislav Mlejnek; Ing. 
Petra Hnátová; PaedDr. Markéta Stuchlíková 

       

1. Zahájení jednání, přivítání přítomných 

Jednání pracovní skupiny řídil radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko, který přítomné přivítal na půdě 
Královéhradeckého kraje a seznámil je s účelem jednání. Poté radní Hečko předal slovo zástupkyni Centra investic, rozvoje 
a inovací RNDr. Zitě Kučerové, Ph.D.  

 

2. Představení dosavadního postupu prací na Chytrém regionu 
Paní Kučerová ve stručnosti seznámila přítomné s průběhem zpracování koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region, 
uvedla, že v současnosti je koncepce po zapracování připomínek a pro stávající potřeby dostatečně rozpracovaná. Zároveň 
však opět zopakovala, že se jedná o živý dokument, který bude i nadále doplňován podle nově vzniklých potřeb a 
požadavků na rozvoj nových oblastí v Chytrém regionu. Dále představila další kroky, jak realizovat koncept Chytrého 
regionu: 

• Rozvoj tematických oblastí Chytrého regionu: Digitální vzdělávání, Chytrá kultura, Energetika, Cirkulární 
ekonomika, Udržitelné zemědělství a precisní zemědělství RIS3, Veřejná správa a e-služby, Chytrá nabídka 
pro investory… 

• Rozvoj konceptu Chytrý venkov v Královéhradeckém kraji (ve spolupráci s činnostmi NS MAS, SMO ČR…)  

• Společná prezentace a propagace partnerů 

• Vzdělání v Chytrém regionu 

• Příprava dotačních programů 

• Další rozvoj Síťování  

• Další identifikace potřeb veřejné správy v KHK, firem  

 
 

3. Podpora zavádění chytrých řešení – urychlení zavádění 
Dále paní Kučerová představila významný nástroj pro podporu zavádění chytrých řešení v našem kraji – „tzv. urychlovač 
Chytrého regionu“. Ten se bude skládat z několika segmentů: Vzdělávání v Chytrém regionu, Portál chytrého 
regionálního rozvoje, Chytrý venkov, Dotační podpora kraje, Sociální inkubátor, Smart inkubátor pro obce a firmy 
vyvíjející chytrá řešení a další segmenty. 
 
Diskuze: 
 
Radní Hečko se požádal o upřesnění významu a aktivit Chytrého regionu. Paní Kučerová odpověděla, že urychlovač je 
část Chytrého regionu, rámce reagující na aktuální potřeby v regionu spojující všechny prvky, které napomáhají, 
akcelerují zavádění chytrých řešení v našem kraji. Ředitel CIRI JUDr. Lukáš Korych podpořil paní Kučerovou v myšlence 
významu Chytrého urychlovače, který bude sloužit k implementaci chytrých řešení v našem kraji. Mgr. Ivana Kudrnáčová 
upřesnila, že smyslem urychlovače je být metodickou platformou, jak dostat vědomosti mezi reálné lidi, napomoci 
starostům a zástupcům firem, jak svoji obec či firmu posunout vpřed, kde mohou vzít informace o chytrých řešeních, 
kontakty na další odborníky. 
 

4. Rozvoj konceptu Chytrý venkov v Královéhradeckém kraji 
Dalším bodem programu byla potřeba rozvoje konceptu Chytrého regionu. Paní Kučerová představila možné kroky 
k rozvoji chytrého venkova v našem kraji, uvedla, že nechceme zasahovat nebo dublovat aktivity, které jsou na poli 
chytrého venkova již realizovány na národní či evropské úrovni, že nechceme objevovat objevené, ale naopak chceme 
na tyto aktivity navazovat, synergicky s nimi působit. Dále se paní Kučerová uvedla déle pozastavila u jednoho důležitého 
pilíře chytrého venkova, kterým je lokální produkce a ekonomika, podpora podnikání. Zde vidí i velkou rolu CzechInvestu, 
který by mohl poskytovat chytré poradenství firmám, chytrou nabídku pro investory. 
 
Diskuze: 
Paní Mgr. Martina Ceplová reagovala tím, že by CzechInvest chtěl podporovat místní ekonomiku na venkově, že je třeba 
zajistit, aby místní starostové pracovali více s místními firmami, aby jim pomáhali se rozvíjet a tím se pak mohlo budovat 
ekonomické prostředí, které pomůže rozvoji celé obce. Paní Kuthanová za KS MAS uvedla možná využití místních akčních 
skupin pro rozvoj malého a středního podnikání na venkově: animační činnost, administrace projektů, spolupráce 
s CzechInvestem. 
 



   

  

 

5. Udržitelné zemědělství 
Paní Kučerová ve stručnosti představila rozvoj iniciativy udržitelné zemědělství, který vzniká ve spolupráci s Výzkumným 
a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousech, který je součástí krajské výzkumné platformy (vazba na krajskou 
doménu specializace RIS3 KHK Pokročilé zemědělství a lesnictví) a dalšími partnery ze segmentu precizního zemědělství 
a zástupci chytrého venkova. Další jednání pracovní skupiny pro Chytrý region se bude významněji věnovat tomuto 
tématu a přišla nabídka, že bychom jej mohli uspořádat právě na půdě VŠÚO v Holovousech. 
 
Diskuze: 
Radní Hečko by rád téma udržitelného zemědělství v Chytrém regionu rozšířil o segment hospodaření v chráněných 
krajinných oblastech, kde především v periferních oblastech často dochází ke střetu zájmů mezi ochranou životního 
prostředí a rozvojem zemědělství. Právě udržitelné zemědělství by mohlo pomoci tento problém vyřešit. 
 

6. Podpora vysokorychlostního internetu na venkově 
Paní Kučerová se zastavila nad možnostmi podpory infrastruktury pro rozvoj chytrých řešení na venkově – především se 
jedná o rozvoj vysokorychlostního internetu. Paní Kudrnáčová uvedla, že přišla nabídka na participaci krajů při zavádění 
vysokorychlostního internetu do obcí a domácností formou voucherů pro kraje a obce, že je v současnosti kraj součástí 
pracovní skupiny, která má za cíl, jak co nejrychleji dostat evropské dotace do regionů, možnou formou by mohl být 
systém kotlíkových dotací.  
 
Diskuze: 
Radní Hečko navázal, že by podobnou formou mohl kraj přerozdělovat i jiné dotace. Paní Kudrnáčová ještě uvedla, že 
pro kraj je to zároveň velká zodpovědnost a finanční riziko. Zástupce UHK docent Hubálovský upozornil, že by se neměla 
opomíjet ani problematika dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. 
 

7. Akademie Chytrého regionu 
Dále paní Kučerová představila jednu z cest, jak realizovat Chytrý region – Akademii Chytrého regionu 

v Královéhradeckém kraji, která by měla sloužit ke zvýšení informovanosti a vědomostí mezi zástupci veřejné správy ve 

spletité problematice smart řešení a přístupů. Tato aktivita by neměla konkurovat již zaběhnutým nebo se formujícím 

vzdělávacím aktivitám na národní úrovni, bude zacílena na území našeho kraje, jeho specifika a bude nastavena dle jeho 

potřeb. Akademie Chytrého regionu se bude skládat z následujících modulů: Modul práce s regionálními daty (včetně 

open dat, Chytrá prognóza pro region: práce s demografickými daty, Modul pro inovační brokery MAS v KHK, Modul e-

learning v jednotlivých tématech Chytrého regionu, E-learning pro žadatele krajských voucherů, Modul „Jak založit, 

rozvíjet i provozovat sociální podnik“, Modul Sdílení dobré praxe, stáže v ČR a další vzdělávání ve SMART problematice 

v regionu. 

 

Diskuze: 
Radní Hečko vyzval k diskuzi nad akademií Chytrého regionu. Paní Kuthanová upřesnila některé okolnosti ohledně 
projektu Vzdělávání center společných služeb, který bude brzy končit. Paní Kudrnáčová doplnila, že se v brzké době bude 
jednat o jeho pokračování. Paní Križanová z Ministerstva pro místní rozvoj vyjádřila souhlas s možným rozvojem 
vzdělávacích aktivit pod hlavičkou Chytrého regionu, jelikož podpora vědomostí v oblasti chytrých řešení je jednou 
z priorit MMR na poli smart city a regionů.  
 

8. Společná prezentace partnerů a další rozvoj partnerství 
Paní Kučerová představila další postup při propagaci a prezentaci Chytrého regionu: Připravuje se propagace Chytrého 

regionu na veletrhu URBIS 2019, kde funguje spolupráce CIRI, KHK, Hradce Králové, CzechInvest, UHK, ITI Hradecko-

pardubické aglomerace, KS MAS. Proběhla prezentace v tisku, konkrétně v časopise Obec a finance, časopise PRO města 

a obce, v přípravě prezentace v časopise Inovační podnikání a transfer technologií. Také byl Chytrý region uváděn při 

jednání dalších regionálních i národních platforem (NSK, RSK KHK, pracovní skupiny RSK, RVVI, v rámci Strategie rozvoje 

kraje, při PS k tvorbě SRR, …). Dále uvedla již proběhlou prezentaci v periodikách partnerů Chytrého regionu (Zpravodaj 

SMO ČR, Region Report, Newsletter CIRI) a vyzvala všechny přítomné k prezentaci v jejich periodikách, na jejich 

stránkách atd. 

 

Diskuze: 
Paní Križanová z MMR se v souvislosti s prezentací na URBIS vyjádřila, že MMR by chtělo na této akci uspořádat nějaké 
setkání zástupců chytrých měst a regionů, odborníků na smart problematiku. Dále pozvali zástupce na PS smart cities, 
která proběhne 11.dubna. Paní Vojtíšková regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR reagovala na výzvu o 
prezentaci v periodikách nabídkou, že by mohli vydat krátkou zprávu o Chytrém regionu v jejich časopise Spektrum a 
zároveň i přidat nějaké informace na jejich webové stránky. 
 

9. Reakce na hodnocení KHK v Analýzu aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu SMART city a SMART region 
Závěrem setkání paní Kučerová představila analýzy aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu SMART city a SMART region: 
• Dle naplnění kritérií PDCA implementace konceptu Smart region je KHK na 5. místě 

• Nejlepší výsledky ve fázi INICIACE, 3. nejlepší výsledky ve fázi PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE 



   

  

 

• KHK zaostává ve fázi KONTROLY a KOREKCE - vzhledem k délce období, po které se kraj zabývá implementací 

konceptu SMART, ještě neproběhl celý cyklus PDCA, ještě není nastaven model evaluace  

• Krajské město HK je na 3. místě (opět nižší míra kontroly a korekce) 

• Nízké hodnocení okresních měst, ve kterých se v našem kraji moc prvky smart city neprojevují, v žádném není 

nastaven ani ve zpracování plán smart city a moc se tato problematika ani neodráží v jejich platných strategiích 

rozvoje 

Za možná řešení vidí zástupci Chytrého regionu zajištěním implementace Chytrého regionu realizací aktivit Akčního plánu 

Chytrého regionu, nastavením modelu evaluace aktivit Chytrého regionu a systému využívání získaných poznatků z 

realizace pro zdokonalování implementace. Dále je třeba iniciovat rozvoj smart city strategií a celkově posílit 

implementaci smart projektů a řešení v bývalých okresních městech. 

10. Ukončení třetího jednání PS pro Chytrý region 
Radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko ukončil jednání PS pro chytrý region, poděkoval všem přítomným a 
oznámil, že další jednání Řídícího výboru Chytrého regionu se uskuteční 28. května 2019 14:00 v Holovousech, možné 
téma je Chytrý venkov. 

 
 
 

 

 
Zápis vyhotovil: Mgr. Pavel Doležal 
V Hradci Králové, dne 15. 4. 2019 

 


