Zápis z jednání ke koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region
Datum: 8. ledna 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; Mgr. Václav Řehoř; Bc. Karel Klíma; Mgr. Martina Berdychová; Mgr. Ivana Kudrnáčová; RNDr. Zita
Kučerová, Ph.D.; Mgr. Kateřina Churtajeva; Kateřina Tůmová, DiS.; Jana Kuthanová; Josef Bezdíček; Ing. Dušan Šustr; doc.
RNDr. Jan Kříž, Ph.D.; RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.; Mgr. Martina Ceplová; Ing. Naděžda Vojtíšková; Daniel Všetečka MSc.;
Bc. Radek Zelenka; Mgr. Alena Scátková; PaedDr. Markéta Stuchlíková; Ing. Michal Tureček; JUDr. Lukáš Korych; Mgr. Pavel
Doležal; Mgr. Kateřina Pourová; Ing. Ladislav Mlejnek
1.
Zahájení jednání, přivítání přítomných
Jednání pracovní skupiny řídil radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko, který nejprve uvítal přítomné a seznámil
je s účelem jednání, vyzdvihl důležitost konceptu Chytrého regionu pro Královéhradecký kraj a zmínil již dosažené pokroky
a úspěchy. Dále zdůraznil, že výstupy koncepce a navrhovaná chytrá řešení musí být uchopitelná i pro starosty malých
obcí kraje.
2.
Představení Chytrého regionu, dosavadního postupu prací na koncepci Chytrého regionu
Vedoucí Oddělení rozvoje a inovací Zita Kučerová seznámila přítomné s konceptem Chytrého regionu a s postupem prací
a průběžnými výstupy. Cílem jednání bylo zjistit názory aktérů zapojených do Chytrého regionu, jejich možnou úlohu
zapojení v rámci Chytrého regionu, jejich kompetence a zkušenosti s chytrými řešeními. Za tímto účelem byly přítomným
položeny 3 otázky:

Jaké jsou Vaše současné aktivity a plány v oblasti SMART?

Jaká jsou Vaše prioritní témata v konceptu Chytrý region?

Jakou vidíte svou roli a kompetence v konceptu Chytrý region?
3.

Názory účastníků jednání
Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK:
Paní Kudrnáčová uvedla, že odbor regionálního rozvoje se v současnosti zabývá především možnostmi
implementace Chytrého regionu, k čemuž bude sloužit i Regionální inovační fond, pod nímž je v současnosti
připraven koncept 2 dotačních programů: program „Chytrý region v KHK“ zaměřený na obce a program kreativní
voucher určený na pomoc malým a středním podnikům.
Mgr. Václav Řehoř, radní Královéhradeckého kraje:
Pan radní Řehoř upozornil na racionální zavádění chytrých řešení do všech sektorů, projekty musí mít návaznost na
tvrdou infrastrukturu a její údržbu, vše musí fungovat komplexně a mít výsledný pozitivní efekt.
Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje:
Odbor školství se intenzivně věnuje hledání možností přenesení inovací do vzdělávání, k tomu slouží například
podpora digitálního vzdělávání, kde bude mít svoji roli i krajský dotační titul.
Mgr. Alena Svátková, vedoucí oddělení projektů a vzdělávání odboru školství KÚ KHK:
Paní Svátková uvedla, že ve školách je v současnosti na zavádění digitálního vzdělávání nedostatek prostředků,
především v některých specifických lokalitách a skupinách obyvatel. Informovala o projektu kraje zaměřeném na
digitálně vyloučené občany. Odbor školství tvoří webovou stránku, která bude propojovat firmy s přebytky staré
techniky a školská zařízení.
PaedDr. Markéta Stuchlíková, vedoucí odboru školství:
Roli odboru školství vidí v podpoře digitálních technologií na školách, rozvoji kompetencí v digitálním vzdělávání,
tvorbě aplikace sloužící k informovanosti o školském systému, školách a oborech, možnostech dalšího vzdělávání.
Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚ KHK:
Jedním z velkých témat současného rozvoje na poli smart je kreativní průmysl. Je potřeba zajistit systémové
nastavení, jak využívat kreativní průmysl v kraji, posílit kreativní centra.
Bc. Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory KHK:
Uvedl, že doposud konkrétní aktivity v oblasti smart nemají. Krajskou komoru si dovede představit v roli iniciační
i v roli prostředníka, který bude předávat členům krajské komory a zpětně informace. Také uvedl, že by se Krajská
hospodářská komora mohla podílet na zmapování prostředí – problematiky smart ve firmách.
Ing Naděžda Vojtíšková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR:
Stejně jako Krajská hospodářská komora bude i Svaz průmyslu a dopravy zprostředkovávat přenos informací své
členské základně. Dále nabídla, že by mohl svaz zmapovat, co by členské subjekty na poli smart očekávaly, jaké mají
v tomto směru potřeby a zda již chytrá řešení používají při své činnosti.
Mgr. Martina Ceplová, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest:
Problematikou smart přístupů se již několik let aktivně zabývají, mají oddělení pro výzkum a vývoj, uvedla některé
aktivity na poli smart, například pasport podnikatelského prostředí, program na podporu inovačních start-upů,
chytré smart nabídky jednotlivých regionů našeho kraje pro investory.

RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a vnější vztahy PřF UHK:
UHK se smartu věnuje 2 způsoby: výzkumem a přípravou odborníků. Vzniklo centrum pokročilých technologií, které
vytváří pokročilé aplikace zabývající se problematikou chytrých řešení. Univerzita se snaží o zavedení nového
studijního oboru, který připraví budoucí odborníky na smart technologie a řešení, kteří budou pomáhat obcím
orientovat se v smart problematice.
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., prorektor pro strategii a rozvoj UHK:
Pan docent doplnil, že v otázce vědy a výzkumu se ubírají dvěma směry. Jednak spolupracují s firmami a nabízejí
jim, co umí, na druhou stranu se věnují i předaplikačnímu výzkumu.
Kateřina Tůmová, DiS., zástup za PhDr. Karla Víta, statutární město Hradec Králové:
Město již pracuje na projektech: inteligentní dopravní systém HK, portál občana, specifický agendový systém města,
kybernetická bezpečnost. Ve fázi přípravy je strategický plán udržitelné mobility, elektromobilita organizací města,
infrastruktura pro elektromobilitu. Jako významnou výzvu vidí možnost předávání zkušeností dalším městům
i malým obcím Královéhradeckého kraje.
Jana Kuthanová, KS MAS KHK, předsedkyně krajské organizace SMS ČR:
MAS se cítí být v chytrém regionu v roli inovačního brokera, jejich cílem je obce spojovat s dalšími subjekty. Místní
akční skupiny mají zástupce i na evropské půdě, kde se problematika chytrého venkova velmi intenzivně řeší. SMS
funguje na národní úrovni, kde již působí PS SMART villages.
Josef Bezdíček, čestný předseda Komory obcí, SMS ČR:
Svaz měst a obcí se smart problematikou zabývá na celostátní úrovni, v současné době má projekt Chytré město.
Velké možnosti zavádění chytrých řešení vidí u malých obcí v oblasti komunikace, bezpečnosti a energetiky. Za další
významnou oblast vidí spojení jednotlivých samospráv, především pak propojení měst a venkova.
Ing. Dušan Šustr, předseda Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje:
Aby obce mohly aplikovat chytrá řešení, musí být v jejich kompetenci oblast života, kde se tato chytrá řešení dají
aplikovat – malé obce mají těchto oblastí samozřejmě méně než větší obce a města. Nesmějí se však smart
problematice zavírat, jinak to ublíží jejich konkurenceschopnosti a atraktivitě pro setrvání obyvatel. Roli SPOV vidí
v přenosu informací členským obcím.
Bc. Karel Klíma, radní Královéhradeckého kraje:
Radní Klíma uvedl, že kraj se prostřednictvím CIRI snaží kultivovat prostředí tak, aby v něm později mohla vzniknout
půda pro zavádění chytrých řešení. Z tohoto jednání si nikdo neodnese hotové řešení pro svoji oblast, svůj problém,
ale může získat spojení, může získat inspiraci.
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje a inovací CIRI:
Paní Kučerová uvedla, že rolí CIRI je v Chytrém regionu propojování aktérů, koordinace činností v rámci Chytrého
regionu a koordinace zpracování koncepce Chytrého regionu. CIRI tvoří jakési zázemí pro tvorbu partnerství,
napomáhá zajištění vzájemné komunikace. Dále vyzdvihla význam jednání, za cíl aktivit označila především předání
informací mezi subjekty navzájem, sdílení dobré praxe a problémů v oblasti chytrých řešení. Paní Kučerová také
vyzvala významné partnery, aby se zapojili do redakční rady webu, aby sdíleli své zkušenosti a poznatky z oblasti
smart na webu Chytrého regionu – www.chytryregion.cz/zapojte-se.
4.
Závěrečné shrnutí
Paní doktorka Kučerová shrnula závěry jednání: Výsledky jednání a diskuze jsou v souladu s vytyčenými cíli Chytrého
regionu. Za vhodné se jeví nadále pokračovat ve workshopech, další z řady workshopů by bylo vhodné zaměřit na veřejnou
správu – oblast komunikace s občany. Vhodnými tématy pro další workshopy se jeví i bezpečnost a problematika energie
a energetiky. Další významnou myšlenkou je pomoc při mapování potřeb obcí, mapování potřeb firem, sdílení dobré
praxe. Důležitým krokem je setkání se zástupci UHK ohledně témat aplikovaného výzkumu, sdílení informací a ohledně
přípravy nového oboru studia. Za velmi zajímavý podnět jednání paní doktorka vidí propojení měst a obcí, především pak
vzájemnou komunikaci obce a města, aglomerace a jejího zázemí.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Prezentace jednání ke koncepci Chytrého regionu
Zápis vyhotovil: Mgr. Pavel Doležal
V Hradci Králové, dne 10. 1. 2019

