
   

  

 

Zápis ze 7. jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region 
 
Datum: 27. října 2020, 13–15:00 

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

Přítomni: Mgr. Ivana Kudrnáčová; RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.; Bc. Zdeněk Drašnar; Jana Kuthanová; doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.; 
doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Vendula Hájková; Ing. Lenka Bacovská; Mgr. Jana Žaludová; Mgr. Martina 
Ceplová; Mgr. Lucie Potůčková; Ing. Lucie Rovenská; Kateřina Tůmová, DiS.; Mgr. Tereza Nyklíčková; Mgr. Pavel Doležal; Mgr. 
Tomáš Merta; Mgr. Michaela Havelková 

1. Zahájení jednání, přivítání přítomných 

Jednání pracovní skupiny řídila vedoucí odboru Regionálního rozvoje, grantů a dotací Mgr. Ivana Kudrnáčová, která 
přítomné přivítala, představila jim hosty a seznámila je s účelem jednání. Poté paní Kudrnáčová předala slovo paní RNDr. 
Zitě Kučerové, Ph.D. z 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.  

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky  

2. Upgrade a aktualizace portálu Chytrého regionu 

První aktivitu Chytrého regionu za poslední období představil Mgr. Pavel Doležal. Chytrý region i nadále pokračuje 
v rozvoji své hlavní komunikační platformy, tedy webového portálu www.chytryregion.cz. V prezentaci byly sděleny 
informace o upgradu a nových funkcionalitách webu – přidání sekce rozvoj Královéhradeckého kraje, přesunutí webu 
Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje na web Chytrého regionu, rozvoj sekce Akademie Chytrého regionu 
a sekce Rozcestník pro starostu.  

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky 

3. Workshop Odpadové hospodářství měst a obcí 

Mgr. Pavel Doležal také představil závěry z již 9. workshopu Chytrého regionu, tentokrát na téma: Odpadové hospodářství 
měst a obcí – změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky, který proběhl 29. června 2021. Workshopu se 
účastnilo 60 zástupců obcí, krajského úřadu a firem nejenom z Královéhradeckého kraje. Workshop proběhl v dobré 
atmosféře účastníci se aktivně zapojovali do diskuze a závěrem by doporučili setkání se svozovými firmami nad možnostmi 
optimalizace svozu odpadu nejenom za použití chytrých technologií. 

Diskuze: Paní Kuthanová, zastupující místní akční skupiny, poděkovala za workshop, kterého se také zúčastnila a uvedla, 
že v našem kraji obce zaspaly se zaváděním chytrých řešení v této oblasti a jsou v současnosti výrazně ovlivněny silnou 
pozicí svozových firem. Bc. Zdeněk Drašnar navázal s myšlenkou, že pro starosty bude situace se změnami odpadového 
zákona velmi obtížná, protože budou, vzhledem k zachování finančně rozumných služeb pro občany, pravděpodobně mít 
problém se novým pravidlům přizpůsobit. Paní Kudrnáčová řekla, že je třeba hledat správné cesty především formou 
motivace. 

4. Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje 

Čtvrtým 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 50 studujících a aktuálně je 
spuštěno 8 studijních modulů: 

• Akademie lokální ekonomiky  

• Úvod do sociálního podnikání  

• Základy integračního sociálního podnikání  

• RSK a územní dimenze v kraji 

• Úvod do Chytrého regionu – díl 1: Od chytrých měst k chytrým regionům  

• Dotace EU pro obce a města 

• Informační systém projektových záměrů  

• Chytrá demografická prognóza 

 V současnosti je pracovně uvažováno vytvoření dalších modulů: 

• Chytřejší práce s regionálními daty 

• Úvod do Chytrého regionu (další díly) 

• Podpora lokální produkce 

• Energetický management kraje 

• Komunitní energetika 

• Dostupné bydlení  

• Role MAS 

http://www.chytryregion.cz/


   

  

 

Aktuálně jsme spustili modul Chytrá demografická prognóza, který je určen pro zástupce SO ORP. Více o Chytré akademii 

naleznete na www.chytryregion.cz/akademie a aktuálně spuštěné kurzy jsou dostupné na www.chytrakademie.cz.  

Diskuze: Mgr. Martina Ceplová z agentury CzechInvest odkázala na možnou spolupráci v oblasti sociálního podnikání 
s Pardubickým krajem, kde rozvíjí sociální podnikání krajský úřad ve spolupráci s regionální kanceláří agentury 
CzechInvest, RRA PK a P-PINK. V rámci sociálního podnikání funguje v Pardubickém kraji online vzdělávání pro oblast 
sociálního podnikání, a bylo by tedy vhodné se s nimi spojit. Paní Kučerová odpověděla, že jsme se zástupci Pardubického 
kraje v kontaktu, vzájemně o svých aktivitách víme a sdílíme informace. Paní Kuthanová navázala na téma vzdělávání 
v oblasti lokální ekonomiky a místní produkce a poděkovala především zástupcům Královéhradeckého kraje za propagaci 
webu regionysobě.cz. Krajská síť MAS je v tomto projektu nejúspěšnější napříč celou republikou. 

Dotační programy Královéhradeckého kraje pro rok 2022 

V další části jednání byly představeny dotační programy Královéhradeckého kraje související s oblastí chytrých řešení. 
Prvním je dotační program na podporu Chytrých řešení v Královéhradeckém kraji, který je vyhlašován od roku 2020 a 
v roce 2022 bude vyhlášena již třetí výzva. Dotační program je určen pro obce Královéhradeckého kraje s počtem obyvatel 
pod 3 000, místní akční skupiny a dobrovolné svazky obcí v Královéhradeckém kraji. Výše alokovaných prostředků je 2 mil. 
Kč, maximální podíl dotace 70 %, dotace na účel 1 činí maximálně 200 tis. Kč, na účel 2 činí 500 tis. Kč. V první výzvě (v 
roce 2020) byl podpořen 1 projekt za 240 000 Kč. V druhé výzvě (tedy v roce 2021) bylo podpořeno 8 žadatelů a rozděleny 
2 mil. Kč. Podpořeny byly jak projekty systémového charakteru (více provázaných oblastí chytrých řešení, tvorba 
koncepčních dokumentů), tak i projekty zacílené na specifické oblasti, například na chytrá řešení v dopravě, komunikaci 
s občany či veřejné osvětlení. Dále byl představen dotační program Kreativní vouchery Královéhradeckého kraje pro rok 
2022, který bude již třetí výzvou tohoto programu. Předmětem programu je jednorázová finanční podpora určená pro 
malé a střední podniky z Královéhradeckého kraje s cílem podpořit smysluplnou spolupráci mezi kreativci a firmami. 
V první výzvě v roce 2020 bylo podáno 26 žádostí, z toho 13 žádostí (tedy 50 % žadatelů) bylo podpořeno a celková výše 
dotace tvořila 1 194 000 Kč. V roce v roce 2021 (druhá výzva) bylo podpořeno 10 žadatelů, kterým byla udělena dotace 
882 tis.  Kč. Nakonec byly představeny nové dotační programy: Program podpory lokální ekonomiky 2022, Příprava 
investičních projektů 2022, Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK 2022 a Program podpora sociálního podnikání 
v KHK. 

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky 

5. Rozcestník pro starosty 

Mgr. Pavel Doležal představil nový nastroj na webu Chytrého regionu – Rozcestník pro starosty. Jedná se o jednu z 
nejvýznamnějších novinek tohoto roku. Rozcestník byl tvořen týmem Centra investic, rozvoje a inovací a odboru 
regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK, kde velký kus dobré práce odvedla Ing. Martina Saláková Šafková, která je 
zároveň neuvolněnou starostkou malé obce, a proto pomohla svými zkušenostmi z praxe. Rozcestník je určený zejména 
starostům a místostarostům malých obcí v regionu (především obce I. typu) a to jak pro nové začínající starosty, tak i ty 
stávající. Smyslem Rozcestníku je sdružit veškeré informace o tom, co je starosta povinen znát, co má v obci zajistit apod. 
Snahou je nezahltit začínající starosty přemírou informací, ale seznámit je s tím, co je opravdu na začátku funkce důležité 
a potřeba vědět. Rozcestník ale neslouží pouze začínajícím starostům, je tu pro všechny, kteří hledají aktuální a 
srozumitelné informace, ať už se jedná o zákony o obcích, evidenci obyvatel, volby, veřejné zakázky, krizové plány atd. 
„Naším cílem bylo vytvořit Rozcestník pro starosty tak, aby v něm jednoduše nalezli všechny informace, které momentálně 
potřebují, proto i řazení jednotlivých témat není abecedně, ale v závislosti na potřeby starostů.“ vysvětlila vedoucí 
Oddělení rozvoje doktorka Zita Kučerová. Rozcestník naleznete na www.starostuj.cz.  

Diskuze: Paní Kudrnáčová poděkovala všem, kteří se na tvorbě rozcestníku podíleli a vyzvala přítomné k případným 
podnětům, co dalšího do rozcestníku zařadit. Paní Kuthanová poznamenala, že rozcestník pro starosty je vhodný nejenom 
pro začínající a stávající starosty, ale kohokoli, kde chce kandidovat do obecních zastupitelstev. 

6. „Líheň“ chytrých řešení pro obce Královéhradeckého kraje 

V dalším bodu jednání představila paní Kučerová nové, právě vznikající, aktivity Chytrého regionu. V první řadě se jedná 
o nástroj na podporu zavádění a vznik chytrých řešení s pracovním názvem „Líheň chytrých řešení pro obce“. 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. 
V současnosti probíhá výběr vhodných témat, kterým se bude tento nástroj věnovat a navázání spolupráce s experty na 
daná témata. Mezi první identifikovaná témata patří: 

• Komunitní / Komunální energetika 

• Dostupné bydlení 

• Společensky odpovědné veřejné zadávání 

• Green deal - zelená a modrá infrastruktura, bezuhlíková Evropa, cirkulární ekonomika, aplikace nových 

enviromentálních kritérií v projektech EU (taxonomie) 

• Brownfields 

• Internet a komunikační sítě, vč. místního rozhlasu 

• Regionální marketing 

http://www.chytryregion.cz/akademie
http://www.chytrakademie.cz/
http://www.starostuj.cz/


   

  

 

• Digitalizace a kyberbezpečnost ve veřejné správě 

• Komunitní péče o venkovské prostředí a nápadité využití veřejných prostranství - participativní příklady PPP 

projekty 

• Dopravní řešení 

• Podpora lokální ekonomiky 

 

Diskuze: V rámci diskuze vyzvala paní Kučerová přítomné k možné spolupráci, ať už na identifikaci služeb a témat líhně 
chytrých řešení, ale i na samotné realizaci této aktivity, například jako experti na daná témata. Zástupci Univerzity Hradec 
Králové vidí možnou spolupráci v této aktivitě a též v Akademii Chytrého regionu v tématech kybernetické bezpečnosti a 
umělé inteligence. Paní Ceplová potvrdila, že regionální marketing je vysoce akcentovaným tématem z řad obcí, které se 
účastnily jimi pořádaných regionálních fór. 

7. Soutěž "Buďte Inspirací" 2020, 2022 

Dále byly prezentovány výsledky minulého ročníku soutěže „Buďte inspirací“, jejíž první ročník proběhl v roce 2020. 
Představeny byly vítězné projekty jednotlivých kategorií: 

• Inspirace pro Chytrý region KHK: vítězný projekt O krok napřed (MAS Hradecký venkov o.p.s.) 
• Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje: vítězný projekt Sdílená učebna informatiky a robotiky (Město 

Dvůr Králové nad Labem) 
• Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj: vítězný projekt Muzeum východních Čech 

– revitalizace budovy (Statutární město Hradec Králové) 
• Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje: Vítězná obec Vrchlabí 

V roce 2021 soutěž bohužel neproběhla z důvodu pandemie COVID-19, další kolo bude probíhat začátkem roku 2022. 

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky 

8. Podpora inovací ve firmách, podpora vědy a výzkumu 

Téma podpory inovací, výzkumu a vývoje ve vazbě na rozvoj chytrých řešení představila Mgr. Jana Žaludová, vedoucí 
oddělení inovací CIRI. Paní Žaludová nejprve představila koncepční a komplexní přístup pro podporu inovací 
v Královéhradeckém kraji – možnost vzniku Krajského inovačního centra, které by zastřešovalo aktivity na podporu 
podnikání a výzkumu. Aktivitou centra bude expertní poradenství, vzdělávání, DigiHUB, networking, služby pro KHK a 
marketing VaVaI v kraji. V současnosti probíhá také zpracování žádosti do výzvy Evropské komise pro vznik evropského 
digitálního inovačního hubu (eDIH), kam se oddělení inovací hlásí v rámci konsorcia partnerů výzkumného, veřejného i 
podnikatelského prostředí z Královéhradeckého a Libereckého kraje. V rámci této aktivity probíhá úzká spolupráce 
s Univerzitou Hradec Králové. 

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky 

9. Datový portál Data KHK  

Předposledním bodem jednání bylo spuštění Datového portálu Královéhradeckého kraje, které je naplánované na 
5.11.2021. Tento portál, na kterém ve spolupráci s Královehradeckým krajem pracovalo CIRI, umožní veřejnosti 
přehlednější přístup k otevřeným datům. Datový portál podrobně představil Mgr. Tomáš Merta z oddělení rozvoje na 
CIRI, který se jeho rozvoji intenzivně věnuje už od jeho úplného začátku. Portál řeší problém s roztříštěností informací pro 
občany z hlediska statistik, dat, analýz, výstupů z projektů, výstupů veřejných dat a otevřených dat. Součástí portálu je 
Katalog otevřených dat – 3. stupeň otevřenosti dat, s možností exportu datových sad v různých formátech, který je 
napojen na Národní katalog otevřených dat (NKOD). V NKOD publikujeme nejvíce otevřených sad dat mezi kraji v ČR, 
portál obsahuje přes 250 ukazatelů v grafech v 10 tematických oblastech, 15 krajských portálů (webů) a 29 webových 
aplikací v rozcestníku. Dále je jeho součástí strategická mapa kraje a datové karty. 

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky 

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. Setkání se starosty obcí 
s pověřeným obecním úřadem budou probíhat od listopadu 2021 do února 2022. Budou sbírána data týkající se 
podnikatelského prostředí a připravované investiční akce měst. Dotazník bude vyplňován v online prostředí, které umožní 
tazateli nejen zanést odpovědi, ale zapsat si i relevantní poznámky. Aktuálně vytvářený online nástroj usnadní nejen 
zanesení odpovědí, ale i veškerou následnou práci se získanými daty. Zároveň bude sloužit jako datový sklad a v rámci 
veřejně přístupné části umožní analýzy vybraných území. Získaná data z pasportizace budou sloužit jednak starostům 
dotčeným obcí, neboť vytvoří robustní metodiku, díky které budeme schopni poměřovat jednotlivá území mezi sebou, 
ale bude s nimi pracováno i vůči zahraničním investorům s cílem chytré lokalizace investic. Dále paní Ceplová představila 
koncept Chytrá lokalizace investic – území musí být na daný typ investice připravené (infrastrukturně i socio-
demograficky), ochotné a současně musí mít investice pozitivní dopad do regionu.  

 



   

  

 

Diskuze: k tomuto bodu nebyly žádné připomínky 

11. Závěr jednání 

V posledním bloku jednání byly shrnuty další kroky k rozvoji Chytrého regionu (pokračování vzdělávacích modul, další 
rozvoj webu, vytvoření líhně chytrých řešení), představeny plánované akce v Chytrém regionu ze strany 
Královéhradeckého kraje (zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých – 8. 11. 2021 v HK, Krajský úřad KHK v 9:00, 
seminář „Odpovědné zadávání veřejných zakázek pro obce“ – 13. 1. 2022 v HK, Krajský úřad KHK, workshop pro obce na 
téma „Brownfieldy v kraji“ – únor/březen 2022, workshop na téma komunitní energetika) a další aktivity. Doktorka 
Kučerová srdečně pozvala přítomné na tyto akce a vybídla je ke sdílení vlastních akcí na stránkách www.chytryregion.cz, 
která je společnou komunikační platformou všech partnerů Chytrého regionu.  

K dosažení větší spolupráce všech členů pracovní skupiny bylo koncem jednání navrhnuto zástupci Univerzity Hradec 
Králové setkávání v častějších intervalech a online. Tento návrh podpořili i další členové pracovní skupiny. 

Závěrem paní Kudrnáčová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region. 

 
 

Zápis vyhotovil: Mgr. Pavel Doležal 
V Hradci Králové, dne 3. 11. 2021 

 

 

 

http://www.chytryregion.cz/

