
Zápis č. 2  
z jednání Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj  

ze dne 12. 1 2021 

 

Přítomni: Mgr. Michael Kašpar, Jakub Rejzek, Ing. Tomáš Zmuda, Ing. Drahomír Blažej, 
  MBA, Jiří Jirout, Mgr. Martin Kadrnožka, Lubomír Kocman, Mgr. Jan  
  Konvalinka, Ing. Gabriel Kovács, Tomáš Kutil, Ing. Miloslav Nič, Ph.D.,  
  Tomáš Novák, Ing. Josef Švandrlík, Jan Korbel, Jan Prokop 

Hosté:  Mgr. Bc. Daniel Rokos – vedoucí odboru informatiky  
  Ing. Jiří Havelka – vedoucí oddělení strategie a koncepcí Odbor regionálního  
           rozvoje 
  Michal Bláha – poradce hejtmanky pro digitalizaci a inovace    
 
 
1. Úvod a volba ověřovatelů zápisu  
 
Předseda Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj (dále jen „Výbor“) Mgr. Michael Kašpar 
přivítal přítomné členy a vážené hosty. Následně konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný. 
 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: pan Lubomír Kocman a Ing. Gabriel Kovács.  
Zapisovatelka: Kristýna Oršulová – KHT-ORG   
 
 
 
Usnesení č. 14-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021 
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání 
s ch v a l u j e jako ověřovatele zápisu Lubomíra Kocmana a Ing. Gabriela Kovácse  
a jako zapisovatelku Kristýnu Oršulovou – KHT-ORG  
 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:12  PROTI:0  ZDRŽELI SE:0 
SCHVÁLENO 
 
 
 
2. Schválení programu  
 
Předseda Výboru Mgr. Michael Kašpar představil členům Výboru program jednání a dotázal 
se, zda má někdo připomínky, či námět k doplnění.  
Pan Jan Korbel navrhl přidat jako další bod jednání Kyberbezpečnost nemocnic, s čímž 
členové Výboru souhlasili. 
 

Na jednání se dostavil Ing. Drahomír Blažej, MBA  

 

Program:  
 

1. Úvod a volba ověřovatelů zápisu 



2. Schválení programu  
3. Jmenování členů pracovní skupiny “Středočeský platební portál“ 
4. Jmenování členů pracovní skupiny “Digitální technická mapa“ 
5. Jmenování členů pracovní skupiny “Digitální infrastruktura“ 
6. Krajská kuchařka – podněty pro životní situace – aktuální stav  
7. Plán práce Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj na rok 2021  
8. Návrhy na úpravu rozpočtu SK  
9. Nové oddělení digitalizace – vznik a VŘ na vedoucího 
10. Kauza “tablety“ na ZZS SK 
11. Schválení termínů Výboru pro rok 2021 
12. Kyberbezpečnost nemocnic 
13. Různé 
14. Závěr jednání  

 
 

 
Usnesení č. 15-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021 
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání  
s ch v a l u j e program jednání dne 12. 1. 2021  
 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:13  PROTI:0  ZDRŽELI SE:0 
SCHVÁLENO 
 
 
 
3. Jmenování členů pracovní skupiny “Středočeský platební portál“ 
Tisk č. 01(2020)  
 
Předseda Výboru Mgr. Michael Kašpar krátce popsal náplň práce pracovní skupiny.  
Následně představil možné budoucí členy, kteří nebyli na jednání Výboru účastni, jmenovitě: 
Ing. Petru Dankovou, případně zastoupenou Mgr. Emilem Hejlem a Ing. Radomíra Boteka, 
případně zastoupeného Janem Knotkem.  Poté oslovil nominanty z řad Výboru, aby krátce 
okomentovali svou nominaci a sdělili názor na danou problematiku a případná řešení.  
Svou vizi přednesl Ing. Gabriel Kovács, který zároveň usiloval o vedení pracovní skupiny, 
čímž vznesl protinávrh k původnímu návrhu usnesení. Dále se představil pan Tomáš Novák.  
 
 
 
Návrh usnesení 
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání  
j m e n u j e vedoucím pracovní skupiny Středočeský platební portál Ing. Gabriela Kovácse 
 
 
 
HLASOVÁNÍ:   PRO: 5  PROTI:4  ZDRŽELI SE:4 
NESCHVÁLENO 
 
 



Usnesení č. 16-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021 
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání 
j m e n u j e vedoucím pracovní skupiny “Středočeský platební portál“ pana Tomáše Nováka 
 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:8   PROTI:0  ZDRŽELI SE:5 
SCHVÁLENO 
 
 
 
Usnesení č. 17-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021 
 
I. j m e n u j e členku pracovní skupiny “Středočeský platební portál“ za RDK Ing. Petru 
Dankovou, může být zastupována Mgr. Emilem Hejlem  
 
II. j m e n u je člena pracovní skupiny “Středočeský platební portál“ za IT KÚSK Ing. 
Radomíra Boteka, může být zastupován Janem Knotkem   
 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:13  PROTI:0  ZDRŽELI SE:0 
SCHVÁLENO 
 
 
 
4. Jmenování členů pracovní skupiny “Digitální technická mapa“ 
Tisk č. 01(2020) 
 
Tento bod jednání okomentoval pan Jakub Rejzek: 

 poděkoval členům Výboru za zvolení vedoucím pracovní skupiny na minulém jednání 
 nutnost vzniku PS od roku 2023 je zákonná povinnost DTM  
 důležitá spolupráce s Prahou kvůli čerpání fondů 
 možnost čerpat dotace z Kohezních fondů EU  
 na každé další jednání Výboru připraví zprávu o činnosti PS  

 
Mgr. Bc. Daniel Rokos nabídl pomoc Odboru informatiky.  
 
Ing. Tomáš Zmuda představil nominantku do PS Mgr. Báru Soukupovou. Dalším zájemcem 
byl Ing. Gabriel Kovács.  
 
 
 
Usnesení č. 18-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021 
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání 
j m e n u j e členy pracovní skupiny “Digitální technická mapa“ ve složení: Jakub Rejzek, 
Mgr. Bára Soukupová a Ing. Gabriel Kovács 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:13  PROTI:0  ZDRŽELI SE:0 



SCHVÁLENO 
 
 
 
5. Jmenování členů pracovní skupiny “Digitální infrastruktura“ 
Tisk č. 01(2020)  
 
Předseda Výboru Mgr. Michael Kašpar otevřel diskuzi, které se zúčastnili: Jakub Rejzek, 
Michal Bláha a Ing. Tomáš Zmuda: 

 PS se na minulé jednání Výboru zřídila pod vedením pana Jakuba Rejzka  
 nominace pana Michala Bláhy jako člena PS  
 Ing. Tomáš Zmuda byl již do této PS nominován za Výbor pro regionální rozvoj  

 
 
 
Usnesení č. 19-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021 
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání 
j m e n u j e členy pracovní skupiny “Digitální infrastruktura“ ve složení: Jakub Rejzek  
a Michal Bláha  
 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:13  PROTI:0  ZDRŽELI SE:0 
SCHVÁLENO 
 
 
 
 
6. Krajská kuchařka – podněty pro životní situace – aktuální stav 
Tisk č. 02(2020)  
 
K aktuálnímu stavu projektu Krajská kuchařka podal informace Ing. Tomáš Zmuda: 

 jedná se o návody pro občany/starosty/firmy k nejběžněji řešeným agendám  
 momentálně probíhá dotazování v ostatních krajích ČR, pracuje se na rozšíření 

informací 
 bude součástí nového webu KÚSK, přehlednost pro občany 

 
Následné diskuze se zúčastnili: Mgr. Bc. Daniel Rokos, Michal Bláha, Ing. Miloslav Nič, 
Ph.D., Lubomír Kocman a Mgr. Michael Kašpar. Předmětem diskuze byla propagace dat 
pro třetí strany a proprietární uzamčení, tzv. vendor lock-in.  
 
 
 
Usnesení č. 20-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021 
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání 
b e r e  n a  v ě d o m í aktuální stav projektu Krajská kuchařka – podněty pro životní situace 
 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:12  PROTI:0  ZDRŽELI SE:1 



SCHVÁLENO 
 
 
 
7. Plán práce Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj na rok 2021  
Tisk č. 03(2020) 
 
Předseda Výboru Mgr. Michael Kašpar představil plán práce Výboru spolu s jeho 
programovým prohlášením. Poté otevřel diskuzi. 
Ing. Gabriel Kovács navrhl zařadit do každého kvartálu souhrnnou zprávu činnosti pracovních 
skupin.  
 
 
 
Usnesení č. 21-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021  
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání 
I. s o u h l a s í s plánem práce Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj pro rok 2021  
 
II. d o p o r u č  u j e plán práce Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj pro rok 2021  
ke schválení Zastupitelstvu Středočeského kraje  
 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:13  PROTI:0  ZDRŽELI SE:0 
SCHVÁLENO 
 

 

Na jednání se dostavili Jan Prokop a Jiří Jirout.  

 
 
 
8. Návrhy na úpravu rozpočtu SK 
Tisk č. 04(2020) 
 
Materiál představil Mgr. Michael Kašpar, který byl osloven hejtmankou Středočeského kraje 
Mgr. Petrou Peckovou a náměstkem hejtmanky Ing. Věslavem Michalikem, CSc. k sestavení 
návrhu rámcového rozpočtu pro digitalizaci. V návrhu je zahrnuto nejen to, čím  
se bude zabývat Výbor, popřípadě nově vznikající oddělení pro digitalizaci, ale celý rámec  
na digitalizaci Krajského úřadu.  
K tématu rozpočtu proběhla rozsáhlá diskuze, ve které vystoupili Mgr. Bc. Daniel Rokos, 
Mgr. Michael Kašpar, Ing. Gabriel Kovács a Michal Bláha    
 
Ing. Gabriel Kovács  

1. upozornil na neprovázanost návrhu úprav rozpočtu na rozpočet a plán investic 
2. upozornil na potřebu řešit financování údržby IS ve vazbě na plán investic  

 
 
 
Usnesení č. 22-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021  
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání  



s o u h l a s í s předložením návrhu úprav rozpočtu Středočeského kraje Zastupitelstvu 
Středočeského kraje   
 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:11  PROTI:0  ZDRŽELI SE:4 
SCHVÁLENO 
 
 
 
9. Nové oddělení digitalizace  
Tisk č. 05(2021)  
 
Tento bod jednání okomentoval předseda Výboru Mgr. Michael Kašpar: Nové oddělení 
digitalizace bude zřízeno, od zastupujícího ředitele KÚSK Mgr. Vítězslava Kaliby, MPA 
obdržel potvrzení o vypsání výběrového řízení na vedoucího oddělení.  
 
 
10. Kauza “tablety“ na ZZS SK  
Tisk č. 06(2021) 
 
Informace k tomuto bodu jednání podal Ing. Tomáš Zmuda. Jedná se o nákup 70 kusů tabletů 
a 69 kusů tiskáren, pro ZZS SČK p.o., a to k tvorbě elektronické výjezdové dokumentace. 
Zařízení však nebyla nikdy využita. V roce 2015 byla tato zařízení součástí projektu za 75 165 
000,00 Kč, přičemž zařízení (tablety a tiskárny) i se softwarem vyšla na cca 3 100 000,00 Kč. 
Celý dotační titul se bral primárně na sanitky.  
Nadále by měl toto řešit Výbor pro zdravotnictví.  
 
Usnesení č. 23-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021  
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání  
b e r e  na  v ě d o m í aktuální stav tabletů, důvod jejich nenasazení do provozu a vyjádření 
Odboru legislativně právního a krajského živnostenského úřadu KÚSK 
 

  

 
HLASOVÁNÍ:  PRO:15  PROTI:0  ZDRŽELI SE:0 
SCHVÁLENO 
 
 
 
11. Schválení termínů Výboru pro rok 2021 
Tisk č. 07(2021)  
 
Předseda Výboru Mgr. Michael Kašpar navrhl na zasedání Výboru vždy 2. úterý před 
jednáním Zastupitelstva Středočeského kraje, tedy: 9. 2., 16. 3., 13. 4., 18. 5. a 15. 6. 2021.  
 
 
 
Usnesení č. 24-02/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021  
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání  



s ch v a l u je termíny zasedání Výboru pro první polovinu roku 2021: 9. 2., 16. 3., 13. 4., 18. 
5. a 15. 6. 2021  
 
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:15  PROTI:0  ZDRŽELI SE:0 
SCHVÁLENO 
 
 
 
12. Kyberbezpečnost nemocnic  
 
K tomuto bodu jednání podal informace pan Jakub Rejzek: 
 

 žádná Středočeská nemocnice nesplňuje normu ISO  
 pro nemocnice neexistuje směrnice, která by se kyberbezpečností zabývala 
 vzhledem ke splnění ISO normy bude směrnice vypracována (odhad 150-160 tis. korun) 
 směrnice bude sloužit IT oddělením nemocnic, aby mohli kyberbezpečnost vynucovat 

na zaměstnancích, což teď nesmí 
 nemocnice si budou moci směrnici upravovat pouze zpřísněním pravidel 
 podle průzkumu v ostatních krajích ČR na tom nikde nejsou lépe, pouze kraj Vysočina 

připravuje návrh strategie, nikoliv normu  
 měla by se vysoutěžit firma, která kyberbezpečnost nemocnic sepíše  
 otevřel otázku, jak bezpečnost testovat  
 udělat průzkum trhu a techniky, projít si zkušenosti s technologiemi jiných společností, 

př. banky 
 
Následné diskuze se zúčastnili: Jakub Rejzek, Jan Korbel, Ing. Josef Švandrlík a Lubomír 
Kocman  
 
 
 
13. Různé  
Mgr. Bc. Daniel Rokos požádal o zařazení problematiky MISu, manažerský informační systém 
používaný úřadem, na další jednání Výboru.   
 
 
 
Vakcinace 
  
Prohlášení o připravenosti podílet se na informační kampani. 
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj vnímá potřebu informační kampaně, podporující vyváženou 
informovanost obyvatel o strategii očkování obyvatelstva proti působení viru SARS-CoV-2, 
dostupnosti vakcíny a v neposlední řadě k rozptýlení jejich obav z očkování. 
 
Vakcinace široké části populace se jeví jako vhodný prostředek vedoucí k potlačení pandemie 
onemocnění Covid 19. Výbor pro digitalizaci je proto připravený podpořit tvorbu takové 
informační kampaně a podílet se na jejím šíření prostřednictvím digitálních médií.  
 
 



Usnesení č. 25-01/2021/VDCHK ze dne 12. 1. 2021  
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj po projednání  
s o u h l a s í s  uvedeným prohlášením: Prohlášení o připravenosti podílet se na informační 

kampani. Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj vnímá potřebu informační kampaně, podporující 

vyváženou informovanost obyvatel o strategii očkování obyvatelstva proti působení viru SARS-

CoV-2, dostupnosti vakcíny a v neposlední řadě k rozptýlení jejich obav z očkování. Vakcinace 

široké části populace se jeví jako vhodný prostředek vedoucí k potlačení pandemie onemocnění 

Covid 19. Výbor pro digitalizaci je proto připravený podpořit tvorbu takové informační 

kampaně a podílet se na jejím šíření prostřednictvím digitálních médií.  

  
 
 
HLASOVÁNÍ:  PRO:15  PROTI:0  ZDRŽELI SE:0 
SCHVÁLENO 
 
 
 
14. Závěr jednání  
 
Předseda Výboru Mgr. Michael Kašpar poděkoval přítomným za účast na jednání.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datum příštího jednání Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj bylo stanoveno na 9. 2. 
2021 od 14:00 hod. V budově Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Lubomír Kocman 

     

 

 

 

     

    Ing. Gabriel Kovács  

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Michael Kašpar 
        předseda Výboru pro digitalizaci 

        a chytrý kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kristýna Oršulová  
   Odbor Kancelář hejtmanky  
   oddělení organizační       


