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Usnesení 

z 1. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro inovace, vědu a výzkum, smart region  

a informační technologie, 

 

konaného dne 26. 1. 2021 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

 

 

Přítomni:  Ing. Šimon Barczi, MDP, Bc. Marek Frisch, Lucie Hostašová, 

Mgr. Adam Klsák, Mgr. Ondřej Štych, Petra Našová, Jan Růžička, 

Ing. Jan Stehlík, Michal Šťovíček, Karel Vít (příchod v 15:15), 

Ing. Jan Vrba (videokonferenčně) 

 

Omluveni:  Bc. Ondřej Behina, Zdeněk Süssenbeck 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. arch. Vojtěch Franta (videokonferenčně), Ing. Jiří Heliks, 

Ing. Michaela Korandová 

  

 

 

Jednání zahájil v 15:05 hodin a ukončil v 17:30 hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie Ing. Šimon Barczi, MDP. 

Členové Komise Rady Karlovarského pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační 

technologie schválili následující program:  

 

 

1) Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2) Schválení programu zasedání 

3) Představení členů komise a hostů, organizační záležitosti 

4) Seznámení s jednacím řádem komise 

5) Plán práce na rok 2021 

6) Možnost distribuce otevřených dat kraje 

7) Rozklikávací rozpočet 

8) Spolupráce s vysokými školami 

9) Eliminace Vendor Lock 

10) Různé 

11) Závěr 

 

hlasování: 

 

pro: 10     

 

Schváleno 

 

Program jednání: 
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3. Představení členů komise a hostů, organizační záležitosti 

 

Členové komise vzali na vědomí vzájemné informace o profesním vztahu k informačním a 

komunikačním technologiím a o aktuálním pracovním působení členů. Jednotliví členové převzali 

jmenovací dekrety. 

 

Bez usnesení 

 

 

4. Seznámení s jednacím řádem komisí Rady Karlovarského kraje 

 

a) Komise Rady Karlovarského pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie 

vzala na vědomí jednací řád komisí Rady Karlovarského kraje včetně dodatků č. 1. až 4.  

 

 b) Volba místopředsedy 

 

Usnesení 01/01/21 

 

Členové Komise Rady Karlovarského pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační 

technologie zvolili navrženého Mgr. Adama Klsáka místopředsedou komise. 

 

hlasování: 

 

pro: 9     

 

Schváleno 

 

 

5. Plán práce na rok 2021 

 

Komise Rady Karlovarského pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie  

vzala na vědomí předložené informace. Proběhla diskuse o definitivní podobě plánu práce, který bude 

dopracován a předložen ke schválení na 2. zasedání. Do 2. 8. 2021 předloží členové komise své 

návrhy na doplnění plánu. 

 

Bez usnesení 

 

 

6. Možnost distribuce otevřených dat kraje 

 

Usnesení 02/01/21  

 

Komise navrhuje provést prověření současné metodiky otevřených (OD) kraje, koordinaci upravené 

metodiky s národním katalogem OD – data.gov.cz a pověření odboru informatiky přípravou 

pilotního programu OD. V návaznosti na tyto akce komise navrhuje zadat odboru projektového 

řízení zjistit možnosti dotačního financování projektu. 

 

Doprovodné info: 

 

OP zaměstnanost v rámci prioritní osy 4 - Efektivní veřejná správa financuje aktivity viz 

https://cutt.lv/Ui2wCdN 

https://cutt.ly/Uj2wCdN
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hlasování: 

 

pro: 11     

 

Schváleno 

 

 

7. Rozklikávací rozpočet 

 

Usnesení 03/01/21  

 

Komise navrhuje implementovat rozklikávací rozpočet dostupný na platformách PC, IOS a Android. 

 

Doprovodné info: 

Rozklikávací rozpočet je moderní a transparentní forma vizualizace dat. Příklad dobré praxe je k nahlédnutí 

zde - https://rozpocet.kraj-lbc.cz. Aplikace je vyvíjena s MF ČR. 

 

hlasování: 

 

pro: 11     

 

Schváleno 

 

 

8. Spolupráce s vysokými školami 

 

Usnesení 04/01/21  

 

Komise navrhuje navázat spolupráci v rámci pilotního programu s NF VŠE a motivovat studenty 

VŠ psát své diplomové práce na důležitá krajská témata. V návaznosti na tyto akce komise navrhuje 

odboru projektového řízení zadat úkol zjistit možnosti dotačního financování návazného projektu. 

Komise konstatuje, že bude činit kroky navázání spolupráce i s jinými univerzitami a ostatními 

vzdělávacími institucemi v Karlovarském kraji, zejména se ZČU. 

Doprovodné info: 

 

V lednu 2021 byla předjednána pilotní spolupráce NF VŠE s doc. Pěluchou vedoucím katedry 

regionálních studií. Myšlenkou je vyzkoušet spolupráci VŠ s krajem, kdy studenti píšou své 

diplomové práce na témata, která vzešla z Krajského úřadu jako důležitá. Jako motivační faktor 

navrhuji za kvalitní práce udělit stipendium. Dopad na rozpočet max. 100 000 Kč ročně. V případě 

úspěchu projektu je možné rozšíření spolupráce na další VŠ. 

 

hlasování: 

 

pro: 11     

 

Schváleno 

https://rozpocet.kraj-lbc.cz/
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9. Eliminace Vendor Lock 

 

Usnesení 05/01/21  

 

Komise navrhuje vypracovat přehled aktuálních softwarových řešení a připravit harmonogram 

obnovování licencí. V rámci obnovy SW licencí pak preferovat řešení bez vendor lock-in a 

případně open-source. 

 

Doprovodné info: 

 

Proprietární uzamčení (vendor lock-in), nebo také uzamčení zákazníka, činí zákazníka závislým na 

produktech a službách konkrétního dodavatele tím, že vytváří značné náklady a překážky proti 

přechodu k produktům a službám jiných dodavatelů. Toho lze dosáhnout například použitím 

nestandardizovaných součástí produktu, které jsou chráněny patentem nebo vynucením jednacího 

řízení bez uveřejnění. Rigidní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem zakázky má znaky minimální 

konkurence a vyšší ziskovosti dodavatele (ROI průměrně o polovinu vyšší). Přípravou a auditem 

otevíráme cestu pro značné úspory a agilnější SW. 

 

 

hlasování: 

 

pro: 11     

 

Schváleno 

 

 

10. Různé 

 

V tomto bodě proběhla další diskuse o podobě plánu práce na rok 2021 a o stanovení termínů zasedání 

pro rok 2021. 

 

 

11. Závěr 

 

Termín dalšího zasedání komise 15. 2. 2021 od 15:00 

 

V Karlových Varech dne 26. 1. 2021 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 

 

 

 

 

 

              Ing. Šimon Barczi, MDP v. r. 
 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro inovace, vědu a výzkum, smart region 

  a informační technologie  


