
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

5. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie 

konaného dne 14.5.2018 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Petr Vrba, Ing. Kropáček,  Antonín Lebeda, Mgr. Čermák, 

Ing. Kubičko, Ing. Růžek, Lukáš Jadlovský,  Mgr. Borka 

 

 

Omluveni:  Ing. Pixová, Bc. Petra Vaněk 

 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Janů, Ing. Adamec, Karel Kolařík, Martin Rais, Ing. Korandová 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:30 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání. 

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Stav dotací - příprava na plnou elektronizaci procesu 

5. GDPR - Informace k implementaci nařízení GDPR v podmínkách krajského úřadu 

a příspěvkových organizací 

6. Příprava setkání s nově založenou Komisí pro Smart Region Ústecký kraj 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 

hlasování: 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 

3. Kontrola plnění usnesení  

 
Komise bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení komise Rady Karlovarského 

kraje ke dni  14. 5. 2018  

 

Bez usnesení. 



   

 

4. Stav dotací - příprava na plnou elektronizaci procesu 

 

Karel Kolařík informoval členy komise o stavu a dalším postupu elektronizace dotací. Ke 14.5.2018 

bylo přijato 2 540  žádostí ve 44 dotačních programech. Nejvíce žádostí přijaly odbory: investic, 

školství a kultury. 

Dalším cílem je přechod na výhradní elektronické podávání žádostí a to i včetně příloh. 

 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

5. GDPR - Informace k implementaci nařízení GDPR v podmínkách krajského úřadu a 

příspěvkových organizací 

  

Martin Rais a Ing. Adamec informovali členy komise o stavu implementace nařízení GDPR na 

Krajském úřadě Karlovarského kraje a  příspěvkových organizací KK. 
 

Implementace nařízení GDPR v rámci KÚKK 

 

 Jmenován pověřenec pro Krajský úřad  

 Vypracována vstupní analýza 

 Harmonogram implementace projednán Radou Karlovarského kraje 

 Zahájen audit týkající se nakládání s osobními údaji prováděný u všech zaměstnanců (nejprve 

rizikové oblasti OSV, OZ, OŠMT, OKŘÚ) 

 Zpracování plánu opatření v rámci výboru kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. 

 

 

U příspěvkových organizací 

 

 

 Poskytnutá metodická pomoc 

 Poskytnuté vzory dokumentace 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

6. Příprava setkání s nově založenou Komisí pro Smart Region Ústecký kraj 

 

 

Proběhla diskuse o plánu na společné zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou 

společnost a nové technologie s nově založenou Komisí pro Smart Region Ústecký kraj. Byl 

navržen termín setkání na září nebo říjen roku 2018. 

Pan předseda Michal Šťovíček se pokusí kontaktovat předsedy podobně zaměřených komisí 

Plzeňského a Středočeského kraje, aby mohlo dojít ke společnému setkání za účelem výměny 

zkušeností. 
 

 

Bez usnesení. 

 

 

 



   

 

7. Různé 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 11. 6. 2018 od 15:00 hodin. 

  

 

                

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

 

 

V Karlových Varech dne 14. 5. 2018 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


