
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

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

konaného dne 10.9.2018 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Mgr. Čermák, Bc. Petra Vaněk, Petr Vrba, Antonín Lebeda, 

Ing. Kubičko, Ing. Pixová, Ing. Růžek, Ing. Kropáček (příchod v 15:10) 

 

 

Omluveni:  Mgr. Borka, Lukáš Jadlovský 

   

 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Janů, Ing. Kulda, Ing. Korandová 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:10 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. Web Karlovarského kraje – cesty k vytvoření nového webu 

5. Příprava setkání se smart komisemi Plzeňského a Ústeckého kraje 

6. Sumarizace zadaných úkolů komise 

7. Komunikace Karlovarský kraj - města Karlovarského kraje - návrh na vytvoření 

smart komisí měst 

8. Různé 

9. Závěr 

 

hlasování: 

 

pro: 8 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  10. 9. 2018  

 

Bez usnesení. 



   

 

4. Web Karlovarského kraje – cesty k vytvoření nového webu 

 
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky, informoval členy komise o tom, jakým způsobem by měl 

vznikat nový web Karlovarského kraje. 

Je nutné vytvořit web nový, který bude vznikat nezávisle na současném. Navrhl použít agilní metodiku 

řízení tohoto projektu, která se používá v případech kdy: 

 charakter projektu je tak inovativní, že nejsou dostupné podklady pro jeho naplánování, 

 podklady poskytnuté zadavatelem projektu nestačí pro stanovení odhadu nákladů a času projektu, 

 je pravděpodobné (například v důsledku výše uvedených bodů), že projekt přinese velké množství 

změn v projektu. 

Nutné kroky ke vzniku webu: 

 

1. Strategie: Co je cílem – obecně například vyšší přehlednost, vyšší návštěvnost, rozšíření o nová 

témata, rozšíření cílových skupin. Jak se pozná, že toho bylo dosaženo. Vytvoření týmu, který toto 

určí. Relevantní složení bude z nejen z úředníků, ale i politiků, technického týmu, marketingového 

týmu (tiskový odbor) atd. 

2. Audity: návštěvnosti, složení návštěvníků, vstupní analýza, poznání, čeho se další aktivity budou 

týkat. 

3. Analýza klíčových slov 
4. Uživatelský průzkum: zeptat se skutečných lidí, pro jaké informace si na web chodí, v jaké formě 

je očekávají, co jim pomáhá a co ne. 

5. Prototyp 
6. Copywriting – příprava textů a infografiky. 

7. Grafika: testování a spuštění.  

 

 
Veřejná zakázka by měla být vyhlášena na délku spolupráce s někým, kdo tuto metodiku ovládá a je  schopen 

vést tým, který web vytvoří – v celkové době 10 sprintů.  

Jednotka délky spolupráce bude 2 týdny =1 sprint. 

Alespoň 3 sprinty musí být popsány podrobně a 2 přibližně, upřesňovat se bude podle potřeby. Bude 

stanovena strategie, udělá se audit a analýza klíčových slov. Bylo by dobré, kdyby zbyl čas na uživatelský 

průzkum. 

 

Usnesení č.19/09/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje podporu agilního přístupu k vytvoření nového 

webu Karlovarského kraje. 

 

hlasování: 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

5. Příprava setkání  se smart komisemi Plzeňského a Ústeckého kraje 

 
Předseda Komise Michal Šťovíček informoval členy komise o komunikaci s předsedy smart komisí 

Plzeňského a Ústeckého kraje. Bylo rozhodnuto o pozvání zástupců komisí krajů Plzeňského a Ústeckého 

na listopadové zasedání Komise Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie. 

 

 

 

Bez usnesení. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Scope


   

 

 

6. Sumarizace zadaných úkolů komise 

 

Členové komise provedli kontrolu plnění plánu Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou 

společnost a nové technologie na rok 2018 a konstatovali, že práce pokračují a úkoly jsou průběžně 

plněny. 
 

Bez usnesení. 

 

 

 

7. Komunikace Karlovarský kraj - města Karlovarského kraje - návrh na vytvoření smart   

komisí měst 
 

Vzhledem k dřívějšímu odchodu Ing. Janů byl tento bod přesunut na některé z dalších zasedání. 

 

Bez usnesení. 

 

 

 

8. Různé 

 
V tomto bodě nebyla projednána žádná témata. 

 

Bez usnesení. 

 

 

 

9. Závěr 
 

Příští jednání komise se uskuteční 8. 10. 2018 od 15:00 hodin. 

 

  

                

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

V Karlových Varech dne 10. 9. 2018 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


