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Zasedání Komise Smart Region Jižní Čechy se uskutečnilo 20. 6. 2019 od 13:30 v prostorách 

Jihočeského vědeckotechnického parku, Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice. 

Přítomni: viz prezenční listina, příloha zápisu 

Jednání zahájil p. Polanský, který přivítal všechny přítomné, představil témata jednání, kdy informoval 

členy, že během zasedání dojde k prohození bodu 2) a 3). 

Program zasedání: 

1. Aktuální informace z činnosti Expertní skupiny – Obce (Smart City) 
2. Shrnutí informací z krajského dotačního programu Smart City 
3. Aktuální informace o stavu Studie rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje – příprava procesu 

připomínkování 
4. Diskuze 

1) Aktuální informace z činnosti Expertní skupiny – Obce (Smart City) 

V úvodním bodu jednání p. Polanský představil činnost aktivní Expertní skupiny – Obce (Smart City). Ta 

vznikla v rámci činnosti Komise Smart Region Jižní Čechy na podzim minulého roku. Aktuálně je složena 

z 12 aktivních členů, zástupců měst a obcí Jihočeského kraje a dále se rozrůstá. Platforma slouží pro 

sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci a pro sběr informací pro regionální rozvoj. Představuje 

prostředí pro propojování měst a obcí s akademickou sférou a s komerčnímu subjekty s cílem 

podporovat pilotní projekty. 

2) Shrnutí informací z krajského dotačního programu Smart City 

Dále pak pí. Dlouhá z Odboru regionálního rozvoje představila Dotační program: Podpora chytrých 
měst a obcí (Smart City/Smart Village), jehož cílem je podpora zpracování koncepčních a strategických 
dokumentů, ale také pořízení smart technologií ve městech a obcích JčK. Oblastmi podpory jsou 
doprava, odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika, dobíjecí stanice, inteligentní osvětlení, 
energie, sociální služby, a další problematické oblasti jihočeských měst a obcí. Program byl v roce 2019 
vyhlášen podruhé s celkovou alokací 4 mil. Kč. 

V porovnání první výzvy (rok 2018), kdy bylo hodnoceno 11 žádostí, z čehož 10 jich bylo schváleno. 
Z programu bylo podpořeno 8 měst s projekty o celkových nákladech cca 4,7 mil. Kč. V roce 2018 tedy 
Jihočeský kraj podpořil 10 projektů celkovou částkou cca 2,7 mil. Kč. V roce 2019 vzrostl zájem ze strany 
měst a obcí, zapojilo se jich 14, tedy nárůst o 6 měst a obcí. Počet hodnocených i schválených projektů 
se více jak zdvojnásobil (25 hodnocených / 23 schválených). Města a obce žádala o podporu projektů 
v celkových nákladech necelých 10 mil. Kč, požadované prostředky byly cca 6 mil. Kč, což přesáhlo 
alokaci a bylo nutné podporu projektům krátit. 

Obsahově bylo v roce 2018 podpořeno 5 neinvestičních projektů, zaměřených na zpracování 

koncepčních a strategických materiálů měst a obcí, sloužících k jejich efektivnímu zapojení do aktivit 

smart cities, a 4 investiční projekty, v rámci kterých města řešila dálkové odečítání vodoměrů, IoT 

v oblasti smart meteringu, smart technologie v oblasti dopravy a cykloturistiku. 

V roce 2019 se města od koncepcí a vytváření strategických dokumentů přesouvají k realizaci. Byly 

podány žádosti o 4 neinvestiční projekty a o 19 investičních projektů. Realizace by měla proběhnout 
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do konce roku 2019 a města a obce se zaměřila v projektech na budování dobíjecí infrastruktury, 

parkování, car sharing, cestovní ruch, odpadové hospodářství, dálkové odečty, IoT, tísňová péče 

a systémy pro komunikaci s občany a další, více v příloze zápisu č. 2 Prezentace DP SC. 

Po prezentaci následovala diskuze, kdy členové hovořili o tematické šíři krajského dotačního programu, 

ten je mnohem pružnější a rychlejší. Jeho cílem není nahrazovat evropské dotační programy, kterých 

je na podporu smart city témat celá řada. Krajský program vyplňuje určitou mezeru mezi vlastními 

městskými investicemi a evropskými dotačními programy. Zájem o program roste, uvidíme, zda se 

podaří alokaci v dalších letech navyšovat. 

Podněty na rozšíření dotačního programu je možné zasílat na pí. Lucii Jakubcovou, Odbor regionálního 
rozvoje, případně na pí. Charvátovou (charvatova@jvtp.cz), a to do konce listopadu 2019. 

3) Aktuální informace o stavu Studie rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje – příprava procesu 

připomínkování 

V rámci představení aktuálních informací o stavu Studie rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje, 

představil p. Polanský základní strukturu dokumentu (viz příloha zápisu č. 1 PwC - Smart Region):  

- Analytická část – obsahuje popis stávající situaci (sběr dat - dotazníkové šetření, analýza veřejně 

dostupných zdrojů, konkrétní schůzky se zástupci kraje a stakeholdery) – je dokončena 

- Návrhová část – obsahuje strategické priority, strategického osy a navrhuje konkrétní opatření 

v daných strategických osách – dokončuje se 

- 3. část dokumentu obsahuje témata z oblasti komunikace, propagace a další kroky 

V průběhu července začne připomínkové řízení a bude trvat cca do konce září. Dokument dostanou 

k připomínkování i členové Komise. Zároveň v září proběhne další zasedání, kde bude prostor ještě 

k dokumentu diskutovat. 

V další fázi představil p. Polanský 6 strategických priorit a jejich strategické osy. V prioritě Doprava 

budou řešeny 4 osy, tedy integrovaný systém dopravy, datová centralizace a sdílení informací – 

propojování, rozvoj dopravních a telematických systémů, zvýšení atraktivity veřejné hromadné 

dopravy. 

V prioritě eGovernment byly identifikovány 4 následující strategické osy, služby eGovernmentu, 

digitalizace – služby zaměřené do úřadu, ale i do měst – návaznost na již realizované digitalizační 

projekty (např. RPA – digitalizace procesů), práce s daty (Big Data, Open Data) – otevírání dat 

a nastavení prostředí (pravidla, atp.), rozvoj komunikační infrastruktury – vysokorychlostní 

komunikační infrastruktury – propojování napříč organizacemi kraje, rozvoj geinformatiky – návaznost 

na aktivity kraje – digitální dopravní model, digitalizace územních plánů, … 

V prioritě Energetika se dokument zaměřuje na 3 strategické osy, energetické úspory – úspory na 

majetku kraje – EPC, energetický management – vychází z požadavků měst a obcí – zavádění 

energetických manažerů měst, komunikace mezi krajem a městy s cílem výměny zkušeností (krajský 

energetik), rozvoj OZE – využívání OZE na majetku na kraje. 

Další strategickou prioritou je Životní prostředí se 3 osami, sběr a zpracování enviro dat – sběr, 

zpracování, otevírání, podpora elektromobility – návaznost na Studii proveditelnosti Rozvoje nabíjecí 

infrastruktury v Jihočeském kraji, udržitelné hospodaření s vodou – monitoring, … 

mailto:charvatova@jvtp.cz
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V strategické prioritě Sociální a zdravotní služby se dokument zaměřuje také na 3 osy, informovanost 

o sociálních službách – centralizace dat o sociálních službách na jednom místě, nastavení sběru dat od 

poskytovatelů služeb, výměna dat mezi poskytovateli a další, moderní technologie v sociálních 

službách, digitalizaci a inovace ve zdravotnictví – snaha vytvořit pilotní projekty (např. naváděcí 

systémy v areálech nemocnic, elektronizace zdravotnictví, …) 

Poslední strategickou prioritou je Efektivní správa území, ta se ve svých 4 strategických osách zaměřuje 

na podporu Smart City iniciativ – sdílení zkušeností, podporu Industry 4.0 – Jihočeský digitální hub, 

spolupráce měst a vysokých škol – podpora, výměna zkušeností, transfer z jiných krajů a ze zahraničí, 

podpora MSP – návaznost na aktivity JVTP (propagace inovativních firem v zahraničí, vytvoření 

infrastruktury). Oblast cestovního ruchu je pak rozpracována napříč všemi osami i ve výše uvedených 

prioritách. 

4) Diskuze 

V závěrečném bodu programu představil p. Polanský téma vypracování cirkulárního scanu v oblasti 

odpadového hospodářství. Toto téma bylo diskutování na zasedání Expertní skupiny – Obce (Smart 

City). Více k tématu představil p. Klecanda, jedná se o zmapování zpracovatelských cyklů v oblasti 

zpracovávání odpadů. Cirkulární scan byl již vypracován v Praze, města Jihočeského kraje jsou 

samostatně pro takovou studii malá, vhodné by bylo scan vypracovat na úrovni větší oblasti, či celého 

Jihočeského kraje. P. Polanský doplnil informace o již vzniklých a probíhajících aktivitách a pracovních 

skupinách k řešení odpadů v Jihočeském kraji. Scan má potenciál, je však potřeba to propojit s již 

fungujícími skupinami, následně by Komise Smart Region JČ zpracování scanu mohla podpořit. 

Dále p. Polanský předal slovo p. Haukovi, který ve zkratce představil aktivity v oblasti inovací 

v sociálních službách. Projekt zahájen v říjnu 2018, cílem je popsat potřebnost tzv. chytrých náramků 

v sociálních službách v Jihočeském kraji. Nyní se již blíží ke konci projektu, podrobněji ke studii pak 

bude mít p. Hauk prezentaci na dalším zasedání Komise. Dokument obsahuje popis technického řešení, 

organizačně procesní řešení, vazba chytrých technologií s pečovatelskou službou a zapojení složek IZS. 

Směřují k implementaci, tedy k zapojení měst a obcí (pilotní projekt v 2 – 3 městech Jihočeského kraje 

– města různé velikosti). Identifikováno cca 1,5 tis. potenciálních uživatelů. V plánu dalšího rozvoje 

projektu je cca 100 - 200 uživatelů ročně v následujících 3 letech (investice na nákup + provoz). Ve 

srovnání s pobytovými službami představuje služba tísňové péče měsíčně provozní náklady cca stovky 

korun vs. pobyt je cca 40 tis. Kč + investice pro výstavbu jednoho lůžka je 1,5 – 1,8 mil. Kč. 

Následovala diskuze ohledně překážek nasazení moderních technologií v sociálních službách (stávající 

technologie spojené s bytem – vyřešeno náramky, financování, edukace, motivace uživatele, a další). 

Technologie lze využít např. v překlenovacím období mezi nástupem do pobytových služeb, ideální pro 

lidi, kteří chtějí zůstat ve svém přirozeném prostředí, pro handicapované, a další. Důležitá je návaznost 

na IZS. Trendem jsou dále také systémy monitoringu různých životních funkcí (zdravotnictví) – přenos 

hodnot k lékařům, nelze však všec skloubit do jednoho zařízení – technologie jsou, ale problém je, jak 

s tím dále pracovat (legislativa, …) 

 

Další zasedání Komise Smart Region Jižní Čechy proběhne ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 13:30 v JVTP. 

Členům komise bude rozeslána pozvánka. Na programu jednání bude hlavně diskuze k dokumentu 
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Studie rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje, prezentace ke studii k tématu sociálních služeb od p. 

Radovana Hauka a případně další informaci z oblasti odpadového hospodářství, viz cirkulární scan. 

Místo konání dalšího zasedání: Lipová 1789/9, České Budějovice, prostory JVTP. 

Přílohy zápisu: 

- Prezenční listina 

- Prezentace Studie rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje 

- Prezentace Dotační program Smart City 

Zapsala: Eva Charvátová 


