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Úvodem  

 

Využívání moderních chytrých technologií, využívání velkého množství již dostupných nebo nově 

vznikajících dat a jejich inteligentní správa a sdílení – to jsou logické trendy současné doby, které nám 

mohou pomoci ušetřit zdroje nebo finanční prostředky a zrychlit či zlepšit celou řadu agend nebo služeb. 

Moderní správa majetku či území a opodstatněné rozhodování samosprávy nebo státní správy bude čím 

dále více založena právě na těchto přístupech. A to jak v dobách klidných, tak zejména pak v dobách krizí 

– ať už zdravotních, energetických, nebo například při nedostatku zdrojů. 

A právě to je cílem Koncepce Chytřejší Kraj pro Liberecký kraj - nasměrování aktivit kraje jako instituce 

v oblasti využívání chytrých technologií tak, aby docházelo k co nejefektivnější správě majetku  

a kompetencí a zároveň tyto kroky pozitivně ovlivňovaly život obyvatel v regionu. Koncepce nezahrnuje 

veškerá témata, ve kterých je možné využití „chytrých řešení“, ale je zaměřena především na oblasti, ve 

kterých může kraj v krátkém čase připravit a realizovat konkrétní projekty.  

Samotná koncepce identifikuje nejdůležitější oblasti, priority a problémy, k jejichž řešení lze využít chytrá 

řešení a moderní technologie.  

Akční plán je prováděcí dokument koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj pro oblasti, ve kterých lze 

v letech 2020–2022 dosáhnout konkrétních viditelných výsledků: naplnit výše uvedené cíle koncepce, 

nastartovat inovativní směry a přispět tak k vyšší atraktivitě regionu, pomoci zvrátit trend odcházení 

mladých a talentovaných lidí, přilákat nové firmy do kraje. 

Akční plán byl projednán 4. 2. 2020 v Radě Libereckého kraje a následně schválen Zastupitelstvem 

Libereckého kraje dne 25. 2. 2020 (usnesení č. 50/20/ZK).   

  

https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/koncepce-chytrejsi-liberecky-kraj
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/koncepce-chytrejsi-liberecky-kraj/akcni-plan
https://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/page808/tiskove-zpravy-2020/koncepce-chytrejsi-kraj-ma-zelenou-usnadni-zivot-obyvatelum-a-navstevnikum-regionu-n850082.htm


 

5 

 

Naplňování Akčního plánu v roce 2021 

 

1. Sledování trendů a zkušeností 

Sdílení zkušeností, vzájemná inspirace a informovanost je důležitou součástí koncepce a akčního plánu. 

Proto je veden a průběžně doplňován zásobník zdrojů (odkazů) na zajímavé zdroje informací týkající se 

problematiky SMART – Databáze zdrojů SMART, které jsou vázány na vlajkové projekty. Odkazy jsou 

zatříděny podle oblastí tj.: doprava, ekonomický rozvoj a cestovní ruch, životní prostředí, vzdělávání, 

veřejná správa, technická a datová infrastruktura a odolnost, ostatní. Funkčnost odkazů je pravidelně 

kontrolována a aktualizována (čtvrtletně). Ke konci roku 2021 je v databázi celkem 165 záznamů.  

Databáze zdrojů je veřejně k dispozici na webových stránkách 1012+. Tato webová prezentace má za cíl 

běžný přístup k informacím v daných oblastech pro zájemce z řad laické i odborné veřejnosti nebo 

obecních či městských samospráv. 

V rámci sledování trendů se účastníme odborných seminářů, konferencí, webinářů nebo konzultací. Zde 

jsou zejména získávány důležité informace a odkazy na zajímavé zdroje. 

Součástí agendy je i vyhledávání nových příležitostí nebo námětů pro nové projekty postavené na užívání 

SMART technologií. Jako nové potenciální projekty byly v roce 2021 identifikovány tři nové náměty  

k dalšímu rozpracování do Akčního plánu. Jedná se o projekty z oblasti podpory chytrých 

podnikatelských řešení: 

• „eRecepční“ Zpracován investiční záměr pro unikátní technologické zařízení, které nahradí 

služby stávající fyzické recepční zejména v době její nepřítomnosti a pomůže urychlit  

a zefektivnit služby recepce v objektu Evropského domu. 

• Přeshraniční propojení dat z varovných systému. Na české straně existuje rozsáhlá síť 
varovných systémů před povodněmi. V Sasku jsou systémy varování do určité míry 
podobné. Ale to, že nebezpečí vzniká už na české straně a povodňové vlny přitékají z Čech, 
saské systémy automaticky zpracovat neumí. A české systémy zase neumí včasné varování 
odeslat. Cílem je proto včasné předávání informací o blížícím se nebezpečí „saské“ straně 
tak, aby mohla být včas organizována ochrana - stavba povodňových hrází, evakuace 
apod. 

• Výroba vodíku díky přebytkům elektrické energie z FVE jako způsob uchování této energie. 
Jedná se o námět, jehož cílem je uložení nespotřebované energie z FVE v době vysoké 
nadvýroby pro období s vysokou spotřebou, přesahující kapacitu dané FVE. Typické 
uplatnění této kombinace technologií tak může být například ve školách, kdy v období 
letních prázdnin bude vyšší výroba elektrické energie z FVE než její spotřeba. Následně pak 
v zimních měsících, kdy je poměr mezi výrobou a spotřebou opačný, je pak možné 
elektrickou energii dovyrobit pomocí uschovaného vodíku za minimálních ztrát. 

 
Byla navázána užší spolupráce s Královéhradeckým krajem týkající se přípravy Datového portálu 
otevřených dat Libereckého kraje, který již datový portál realizoval: www.datakhk.cz.  
 
  

https://1012plus.cz/cs/projekt/chytrejsi-kraj-pro-liberecky-kraj
http://www.datakhk.cz/
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V roce 2020 byly jako nové náměty na SMART projekty uvedeny dva projekty z oblasti zdravotnictví: 
• Aliance nemocnic Libereckého kraje 
• Vytvoření SMART systému centrálního urgentního příjmu v KNL 

 
Tyto náměty nebylo možné z důvodu pandemie COVID-19 dále rozpracovat do podoby projektové fiše. 
 

V roce 2020 byla navázána komunikace s obcemi a městy Libereckého kraje, kde i nadále probíhá 

poskytování informací o naplňování akčního plánu „Chytřejší kraj pro Liberecký kraj“ a realizaci 

zajímavých SMART projektů na území obce nebo města. 

 

2. Komunikace a budování partnerství 

2.1. Komunikace tématu 

Součástí aktivit je i prezentace tématu a dosažených výsledků či plánovaných aktivit. Smyslem těchto 

kroků je jednak podpořit informovanost napříč regionem, ale i popularizovat tyto trendy a v neposlední 

řadě vytvářet avízo o příležitostech pro podnikatelský sektor. 

Prezentace byly realizovány prostřednictvím sociálních sítí, tiskových zpráv – ať už vyloženě k danému 

tématu nebo příležitostně k tématům souvisejícím. Rovněž proběhly prezentace v rámci souvisejících 

aktivit – informace v rámci účasti na seminářích či konferencích. Hlavním komunikačním kanálem jsou 

webové stránky inovační značky Libereckého kraje 1012+ a Libereckého kraje.  

Realizované mediální prezentace: 

• Liberecký kraj se vydává cestou chytrých technologií 

Informace o realizaci akčního plánu koncepce „Chytřejší kraj pro liberecký kraj“  

a jednotlivých projektech. Zároveň uvedena informace o získání ocenění v soutěži Chytrá 

města v kategorii Vize Smart City. 

*Prezentováno na: Facebook 

 

• Veřejné budovy v regionu vybaví kraj chytrými technologiemi 

Efektivnější hospodaření pomocí chytrých technologií, využívání čistých zdrojů energie či 

zamezení plýtvání s vodou, realizovaný pilotní projekt na Obchodní akademii v České Lípě.  

* Prezentováno na: web 1012plus, Facebook, Linkedin 

 

• O záchranu pokladů Libereckého kraje se postarají chytré technologie 

Příklad využití chytré technologie, která může pomáhat ve veřejném prostoru / archivace 

sbírkových předmětů příspěvkových kulturních organizací.  

* Prezentováno na: web 1012plus, Facebook, Linkedin 

 

• V Liberci poprvé zasedla expertní skupina pro digitalizaci regionu  

Prezentace Akčního plánu koncepce „Chytřejší kraj pro Liberecký kraj“ 

* Prezentováno na: web 1012plus  

 

• Digitální technologie v řízení a v rozvoji obcí a měst dne 30.11.2021 

Prezentace Akčního plánu koncepce „Chytřejší kraj pro Liberecký kraj“ na konferenci. 

https://1012plus.cz/
https://www.kraj-lbc.cz/
https://iresa-cz.cz/eventy/digitalni-technologie-v-rizeni-a-rozvoji-ceskych-mest-a-obci/
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Během roku 2021 byla navázána úzká spolupráce s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, 

Odborem analýz a podpory řízení kraje týkající se konzultací ohledně Datového portálu, otevřených dat 

a pořádání soutěže „Hackathon“. K tomuto tématu v tomto období také proběhla osobní návštěva  

u společnosti Operátor ICT, která má na starost projekt GOLEMIO (soubor technických nástrojů pro práci 

s daty).  

 

 

Obrázek: Cena v soutěži Chytrá města 2021 

 

Dalším krokem k propagaci a komunikaci tématu byla opětovná účast v soutěži Chytrá města 2021 

s projektem „Hospodaření s vodou v Libereckém kraji“ kde byla udělena 𝗭혃𝗹�́�혀̌혁𝗻𝗶 ́ 𝗰𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗿𝗼혁𝘆 𝘇𝗮 

𝗽�̌�𝗶 ́𝗻𝗼혀 혃 𝗼𝗯𝗹𝗮혀혁𝗶 𝗵𝗼혀𝗽𝗼𝗱𝗮�̌�𝗲𝗻𝗶 ́ 혀𝗲 혀𝗿�́��̌�𝗸𝗼혃𝗼혂 𝗮 혀̌𝗲𝗱𝗼혂 혃𝗼𝗱𝗼혂. Více o projektu na webu 1012plus.  

V Liberci dne 24. 11. 2021 poprvé zasedla expertní skupina pro digitalizaci regionu, na které byl 

prezentován Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. Tato platforma má potenciál při 

získávání aktuálních informací, trendů a potřeb v oblasti digitalizace. Více na webu 1012 plus.  

Na konci listopadu proběhla prezentace Akčního plánu také na konferenci Digitální technologie v řízení 

a v rozvoji obcí a měst. 

V prosinci byl Akční plán a zejména jeho části týkající se energií a vody představen na semináři 

Modrozelená městská infrastruktura, který se zaměřoval právě na hospodaření s energiemi a vodou 

v sídlech a na budovách, tedy v městském prostředí. Tento seminář na konkrétních realizovaných 

příkladech ukázal, že téma je velmi aktuální nejen pro obce a města jako vlastníky majetku, ale i pro 

stavební firmy jako realizátory.  

Určitý potenciál představuje i oborové prolínání chytrých technologií do dalších koncepcí a aktivit nejen 

Libereckého kraje. Zejména se jedná o Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách 

Libereckého kraje (schválen 02/2021), v němž je řešena řada témat právě pomocí chytrých technologií 

https://www.datakhk.cz/
https://operatorict.cz/
https://golemio.cz/
https://www.soutezchytramesta.cz/
https://1012plus.cz/cs/magazin-detail/koncepce-chytrejsi-kraj-pro-liberecky-kraj-podruhe-za-sebou-uspela-v-soutezi-chytra-mesta
https://1012plus.cz/cs/magazin-detail/v-liberci-poprve-zasedla-expertni-skupina-pro-digitalizaci-regionu
https://iresa-cz.cz/eventy/digitalni-technologie-v-rizeni-a-rozvoji-ceskych-mest-a-obci/
https://iresa-cz.cz/eventy/digitalni-technologie-v-rizeni-a-rozvoji-ceskych-mest-a-obci/
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– zejména ve věci hospodaření s energiemi a hospodaření s vodou. Dochází tak k využití synergie vícero 

přístupů. 

Z důvodu pandemie COVID-19 nebylo možné využít k propagaci naplňování akčního plánu koncepce 

„Chytřejší kraj pro Liberecký kraj“ formou uspořádání odborných konferencí, tematicky zaměřených 

seminářů nebo workshopů zaměřených na problematiku SMART. 

V březnu 2021 byla představena výroční zpráva Akčního plánu koncepce „Chytřejší kraj pro Liberecký 

kraj“ v Radě kraje a v Zastupitelstvu Libereckého kraje, které její znění schválilo. V březnu 2021 byla také 

představena na Regionální stálé konferenci Libereckého kraje a na Radě pro výzkum, vývoj a inovace 

Libereckého kraje. 

Postup při naplňování Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj byl prezentován v září 

2021 na Regionální stálé konferenci Libereckého kraje. 
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3. Koordinace jednotlivých vlajkových projektů 

Celkem je v Akčním plánu vymezeno 9 konkrétních vlajkových projektů.  

OBLAST PROJEKT CÍL 

DOPRAVA 
 

SBĚR DOPRAVNÍCH DAT  
UŠETŘIT 

EKONOMICKÝ ROZVOJ A 
CESTOVNÍ RUCH 
 

PODPORA CHYTRÝCH PODNIKATELSKÝCH ŘEŠENÍ 
ZLEPŠIT 

EKONOMICKÝ ROZVOJ A 
CESTOVNÍ RUCH 
 

EVIDENČNÍ SYSTÉM SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ 
ZLEPŠIT 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT 
UŠETŘIT 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

HOSPODAŘENÍ S VODOU  
UŠETŘIT 

VZDĚLÁVÁNÍ ADAPTACE NA TRH PRÁCE V DIGITÁLNÍ 
EKONOMICE 

ZLEPŠIT 

VEŘEJNÁ SPRÁVA ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A 
KYBERBEZPEČNOST 
 

UŠETŘIT 

VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 

INFORMAČNÍ A DATOVÝ PORTÁL 
ZRYCHLIT 

TECHNICKÁ A DATOVÁ 
INFRASTRUKTURA A 
ODOLNOST 
 

ICT INFRASTRUKTURA 
ZRYCHLIT / ZLEPŠIT / 

UŠETŘIT 

 

Naplňování projektu na zřízení centrálního evidenčního systému sbírkových předmětů běží mimo Akční 

plán. Důvodem byla potřeba zúžit aktivity a pozornost v souvislosti se situací způsobenou pandemií 

COVID 19 primárně na projekty, které mohou mít výrazný vliv na stabilitu a odolnost vůči reálným 

hrozbám.  

Stav přípravy projektů a jednotlivé dílčí kroky jsou uvedeny v následujících kartách projektů a v příloze 

č. 3 – Plnění vlajkových projektů. 

V průběhu roku 2021 nebyly identifikovány žádné změny, které by měly vliv na úpravu zadání Akčního 

plánu koncepce „Chytřejší kraj pro Liberecký kraj“. 
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Sběr dopravních dat 
UŠETŘIT 

DOPRAVA 

 

GARANT PROJEKTU: ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

NOSITEL PROJEKTU: KORID LK 

 

◼ POPIS PROJEKTU  
◼ Sběr dopravních dat z individuální dopravy a veřejné hromadné 

dopravy (spolupráce KORID LK a měst regionu).  

◼ Vybudování datové architektury poskytující informace o aktuální 
dopravní situaci v kraji. 

◼ Správa dopravních dat umožňující dlouhodobé vyhodnocování stavu 
dopravy a trendů (dopravní zátěže, obsazenost parkovacích míst 
apod.) 

 

◼ STAV PŘÍPRAVY  

◼ Zpracována koncepce „Mobilita jako služba“ jako koncept multimodální mobility, který v sobě 
zahrnuje nejen veřejnou dopravu, ale i dopravu individuální. Na základě této koncepce byla 
definována struktura požadavků na studii proveditelnosti, byl proveden průzkum trhu pro získání 
předpokládané ceny za její zpracování. 

◼ Průběžné naplňování koncepce dílčími projekty a aktivitami. Při různých příležitostech realizovány 
dílčí části a segmenty mozaiky celkového projektu „Mobilita jako služba“. Vlastní řešení 
uvažované akčním plánem je součástí koncepce celkového projektu „Mobilita jako služba“. 

◼ Spuštěna aplikace IDOLKA jako dílčí výstup projektu. Jedná se o novou mobilní aplikaci pro 
cestování autobusy a vlaky integrované regionální dopravy. Aplikace je součástí nového 
odbavovacího systému ve veřejné dopravě, který koordinátor dopravy Korid LK připravuje několik 
let. 

◼ Seznámení se s problematikou alternativních pohonů pro veřejné dopravce. 
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◼ NAPLŇOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ROCE 2021  

◼ Zpracování studie proveditelnosti 
Proběhla jednání společnosti KORID LK, spol s.r.o. s Odborem dopravní obslužnosti LK týkající se 
pokračování naplňování koncepce „Mobilita jako služba“ zpracováním Studie proveditelnosti. 
V roce 2021 nebylo možné v realizaci studie pokračovat z důvodu nedostatečné personální 
kapacity obou subjektů a nedostatku finančních prostředků na zpracování studie. 

◼ Zahájení prací na vytvoření či dovybavení stávajícího datově analytického pracoviště. 
Požadavky na vybavení analytického pracovišti budou součástí zpracované Studie proveditelnosti 
k projektu „Mobilita jako služba“. 

◼ Zahájení prací na smluvním propojování vhodných partnerů 
Proběhlo vytipování vhodných partnerů k projektu „Mobilita jako služba“.  

 

◼ PLÁNOVANÉ ČINNOSTI PRO ROK 2022 

◼ Pokračování v jednání společnosti KORID LK, spol. s. r. o. a Odborem dopravní obslužnosti týkající 
se zpracování detailní zadávací dokumentace na zpracování studie proveditelnosti k projektu 
„Mobilita jako služba“ a realizace zadávacího řízení. 

◼ Zahájení prací na smluvním propojování vhodných partnerů k projektu „Mobilita jako služba“. 
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Podpora chytrých 
podnikatelských řešení 

ZLEPŠIT 

EKONOMICKÝ ROZVOJ 
A CESTOVNÍ RUCH 

 

GARANT PROJEKTU: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  
A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ  

NOSITEL PROJEKTU: ARR s.r.o. 

 

◼ POPIS PROJEKTU  
◼ Podpora rozvoje tržního prostředí digitální ekonomiky s potenciálem 

vytváření nových pracovních míst, produktů a služeb. 

◼ Podpora vzniku a rozvoje podnikatelského prostředí, malých  
a středních firem, které mohou dodávat a rozvíjet chytrá řešení,  
a podpora komercionalizace chytrých nápadů a myšlenek, které jsou 
v souladu s prioritami kraje a veřejné správy a mají potenciál 
pozitivního dopadu na život obyvatel. 

◼ Podpora podnikání podle specifických potřeb veřejné správy ve 
spolupráci s infrastrukturou služeb inovačního ekosystému formou 
soutěží, poradenství a programů nebo veřejných zakázek na 
inovativní řešení. 

◼ STAV PŘÍPRAVY 

◼ Příprava podoby zadání veřejné zakázky jednomu dodavateli chytrého řešení v rámci „Tržiště 
příležitostí“, soutěže „Hackathon“ nebo „Chytré myšlenky“.   

◼ Komunikace a inspirace s organizátory soutěže „Chytrá myšlenka“ (město Praha) a „Hackathon“ 
(Královéhradecký kraj) pro designování soutěží pro Liberecký kraj. Nastavení detailních parametrů 
soutěže „Hackathonu“ jako další formy podpory podnikatelských řešení. Zpracován detailní návrh 
záměru uspořádání soutěže.  

◼ Navázána spolupráce s CzechInvestem na spolupořádání soutěže Ideathon / Hackathon 2022. 

◼ Připraven pilotní projekt „Sdílení služebních vozů LK“ a investiční záměr pro objekt Evropského 
domu „eRecepční“. 
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◼ NAPLŇOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ROCE 2021 

◼ Odpilotování navrženého schématu Tržiště příležitostí na vhodném projektu. 
Tržiště příležitostí nebylo pilotně vyzkoušeno na plánovaném projektu „Sdílení služebních vozů LK“. 
Tento projekt byl zahrnut do plánované aktualizace služby Service Desk na Krajském úřadě 
Libereckého kraje, která je ve stavu příprav.  

◼ Nastavení základních parametrů Soutěže o Chytrou myšlenku jako druhé formy podpory 
podnikatelských řešení. Zde jde o problémy, které nemusí být přímo konkrétními projekty veřejné 
správy, ale může jít o návrh řešení obecnějších problémů, definovaných společenskou 
objednávkou. Cílem je pak ocenění řešení s možností širšího uplatnění na trhu. 
Základní parametry soutěže jsou nastaveny. 

 

◼ PLÁNOVANÉ ČINNOSTI PRO ROK 2022 

◼ Dokončení přípravy soutěží „Hackathon / Ideathon“ a vyhlášení soutěže „Hackathon / Ideathon“  
ve spolupráci s Czechinvest. 

◼ Dokončení zadávací dokumentace (šablony) pro výběr vhodného dodavatele „chytrého“ řešení. 

◼ Příprava realizace pilotního projektu „Sdílení služebních vozů LK“ v rámci služby Service Desk  
a investičního záměru „eRecepční“ v Evropském domě. 
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Evidenční systém sbírkových 
předmětů 

ZLEPŠIT 

EKONOMICKÝ 
ROZVOJ A 

CESTOVNÍ RUCH 

 

GARANT PROJEKTU: ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE  
A CESTOVNÍHO RUCHU 

NOSITEL PROJEKTU: ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE  
A CESTOVNÍHO RUCHU 

 

◼ POPIS PROJEKTU  
◼ Zavedení jednotného evidenčního systému s cílem poskytnout 

kvalitnější znalosti o sbírkách a v jakém se předměty nacházejí stavu. 

◼ Posílení ochrany kulturního dědictví a naplnění povinnosti řádné 
správy sbírkových předmětů dle zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně 
sbírek muzejní povahy. 

◼ Správa získaných dat a umožnění jejich aktivního využití – například 
pro vědu a výzkum, vzdělávání, pro komunikaci s občany, případně 
firmami, propojování dat se souvisejícími informacemi, zajištění 
transparentního přístupu k nim. 

◼ STAV PŘÍPRAVY 

◼ Tento projekt není v současné době realizován v rámci akčního plánu Chytřejší kraj pro LK. Mimo 
akční plán však probíhá realizace projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea 
v Liberci“. 
Důvodem je potřeba zúžit aktivity a pozornost v souvislosti se situací způsobenou pandemií 
COVID 19 primárně na projekty, které mohou mít výrazný vliv na stabilitu a odolnost vůči reálným 
hrozbám. 

Projekt „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ je primárně zaměřený  
na restaurování sbírkových předmětů. Součástí prezentace sbírkových předmětů, které budou  
v rámci tohoto projektu restaurovány, bude jejich zveřejnění v databázi eSbírky a uspořádání 
putovní výstavy „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“. Převzetí 
zrestaurovaných předmětů probíhá od roku 2021 a bude až do listopadu 2023. Ohledně aktivit 
týkajících se digitalizace je v plánu nákup zařízení a vybavení digitalizačního pracoviště: 

• Skenovací zařízení pro digitalizaci původních záznamových médií hudebních 
automatofonů 

• 3D laser skener s příslušenstvím 

• Vybavení pro zpracování sbírek – foto a video příslušenství 

• Vybavení pro zpracování sbírek – IT + SW 
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◼ NAPLŇOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ROCE 2021 

◼ V rámci projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ byly zahájeny 
práce na zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele vybavení digitálního pracoviště. 

 

◼ PLÁNOVANÉ ČINNOSTI PRO ROK 2022 

◼ V rámci projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ bude dále 
pokračovat příprava zadávací dokumentace a nákup zařízení a vybavení digitalizačního pracoviště. 
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Energetický management 
UŠETŘIT 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

GARANT PROJEKTU: ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO 
MAJETKU 

NOSITEL PROJEKTU: ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO 
MAJETKU 

 

◼ POPIS PROJEKTU  
◼ Sběr dat (provozní data, výstupní data ze zařízení, ovládací data, 

metadata, data z alarmů jednotlivých systémů) na jedno pracoviště 
za účelem standardizace měření a optimalizace spotřeby energií. 

◼ Systematický management hospodaření s energiemi a vybavování 
budov v majetku Libereckého kraje inteligentními technologiemi 
(smart building). 

◼ Posílení technologického vybavení energetického manažera pro 
monitoring, vyhodnocování a nastavení energetických zařízení 
a opatření. 

◼ STAV PŘÍPRAVY 

 

Zakotvení povinnosti řešení energetických úspor a dálkové správy energií jako standartního 
projekčního postupu v rámci režimu správy objektů ve vlastnictví Libereckého kraje. 

 

◼ Systematický management hospodaření s energiemi a vybavování budov v majetku Libereckého kraje 
inteligentními technologiemi (smart building): 
 

◼ Aktualizace seznamu objektů pro možnost instalace chytrých technologií pro dálkový 
odečet energií o další objekty, včetně prověření možnosti realizace 

◼ V návaznosti na vytvoření seznamu vhodných objektů pro dálkový odečet energií  
a dálkovou správu objektů v majetku Libereckého kraje byl připraven vzorový projekt 
„Dálkového odečtu energií v objektech LK“.  

◼ Dojednána spolupráce s firmou Hardwario (inkubovaná společnost v LIPO.ink)  
na prověření vytipovaných objektů z hlediska dálkové správy a monitoringu budov  
a energií či zdrojů (včetně vody) – zpracování řešení pilotního projektu. 

◼ Zpracovány dva realizační pilotní projekty pro Oblastní galerii (OG) Liberec  
a Vlastivědné muzeum v České Lípě pro instalaci „chytrých čidel“ v objektech. 
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◼ Fotovoltaické elektrárny (FVE): 

• Dokončena projektová dokumentace k FVE Gymnázium Dr. Antona Randy  
v Jablonci nad Nisou, včetně vydání stavebního povolení. Zpracována 
projektová dokumentace na FVE pro Gymnázium v České Lípě. 

• Zpracovány předregistrační žádosti do Modernizačního fondu na FVE LK k 32 
objektům Libereckého kraje.  

• Zpracování analýzy vhodného řešení pro správu fotovoltaických elektráren 
na budovách v majetku Libereckého kraje.  

• Zpracován manuál pro realizaci FVE Libereckým krajem. 

• Vytvořen seznam potenciálních objektů LK vhodných pro umístění FVE.  

 

Postupně jsou realizovány pilotní projekty vybavení objektů v majetku LK chytrými 
technologiemi, které umožňují vzdáleně sledovat spotřebu energií v objektu (chytrá čidla) 
nebo zajišťují snížení spotřeby energií (FVE). Následně bude možné centrálně spravovat data 
z jednotlivých objektů centrálně na pracovišti energetického manažera. 

 

◼ NAPLŇOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ROCE 2021 

◼ Dopracování konkrétních pilotních projektů fotovoltaik a podání žádostí o dotace. 
Dokončena projektová dokumentace k FVE Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou, 
včetně vydání stavebního povolení. Zpracována projektová dokumentace na FVE pro Gymnázium 
Žitavská v České Lípě. Žádosti o dotaci podány. 

◼ Dokončení investičního záměru na Dálkové odečty energií v objektech LK, provedení výběru 
objektů, zpracování podrobných rozpočtů a zahájení realizace. 
Zpracovány realizační pilotní projekty pro Oblastní galerii (OG) Liberec a Vlastivědné muzeum  
v České Lípě pro instalaci „chytrých čidel“ v objektech. Subjektům předloženy věcné a cenové 
nabídky. 

 

◼ PLÁNOVANÉ ČINNOSTI PRO ROK 2022 

◼ Projednání možnosti realizace projektů „chytrých čidel“ pro Oblastní galerii (OG) Liberec  
a Vlastivědné muzeum v České Lípě s řediteli organizací a LK. 

◼ Vytipování dalších objektů pro realizaci FVE, zahájení přípravy na průzkumu lokalit, zpracování 
projektové dokumentace. 

◼ Projednání záměru zpracování studie komplexního řešení energeticky úsporných opatření pro 
Areál Léčebny respiračních onemocnění ve Cvikově (http://www.lrncvikov.cz/). Jedná se o areál  
s vysokou spotřebou energie. 
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Hospodaření s vodou 
UŠETŘIT 

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 

GARANT PROJEKTU: ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO 
MAJETKU 

NOSITEL PROJEKTU: ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO 
MAJETKU 

 

◼ POPIS PROJEKTU  
◼ Zavádění systematického managementu hospodaření se srážkovými 

a odpadními vodami v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje  
a úspory vody pitné. 

◼ Využívání dešťové a odpadní vody pro opakované užití, závlahy, 
úklid, odvlhčení vzduchu apod. v budovách ve vlastnictví Libereckého 
kraje. 

◼ Využití moderních technologií pro akumulaci a úpravu dešťové  
a odpadní vody na užitkovou kvalitu vody – tzv. šedá a bílá voda. 

◼ STAV PŘÍPRAVY 

◼ Zakotvení povinnosti řešení využívání srážkové vody a šedé vody v rámci standartního projekčního 
postupu Krajského úřadu Libereckého kraje. Vzhledem k náročnosti realizací nebude samostatně 
sestavován seznam vhodných objektů nebo areálů, téma nebude samostatným důvodem pro 
přípravu realizace, ale naopak v případě plánovaných stavebních zásahů bude vždy zvážena 
možnost takového řešení.  

◼ Zpracována metodika pro hospodaření s vodou pro představu a práci ředitelů organizací 
Libereckého kraje a potažmo ostatních subjektů. 

◼ Připraven investiční záměr k projektu „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého 
kraje – ETAPA I. V rámci tohoto projektu je řešeno i nakládání s dešťovou vodou pro další využití. 

◼ Realizace projektu Hospodaření se srážkovou vodou na Obchodní akademii v České Lípě. 

◼ Monitoring dalších projektů např. na Střední průmyslové škole v České Lípě. 
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◼ NAPLŇOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ROCE 2021 

◼ Sestavení přehledu vhodných objektů v majetku Libereckého kraje pro systematické řešení 
hospodaření s vodu – využívání srážkové vody, využívání šedé vody, dálkové odečty a kontrola. 
Vzhledem k náročnosti realizací nebude samostatně sestavován seznam vhodných objektů nebo 
areálů, téma nebude samostatným důvodem pro přípravu realizace, ale naopak v případě 
plánovaných stavebních zásahů bude vždy zvážena možnost takového řešení. 

◼ Dokončení investičního záměru a žádosti o dotaci k projektu: Parkovací dům, lávka a kultivace 
okolí sídla Libereckého kraje – ETAPA I. V rámci tohoto projektu je částečně řešeno nakládání 
s dešťovou vodou pro další využití. 
Podána žádost o dotaci a zahájeno zadávací řízení. 

 

◼ PLÁNOVANÉ ČINNOSTI PRO ROK 2022 

◼ Dokončení investičního záměru pro Střední průmyslovou školu v České Lípě, která má stavební 
připravenost rozvodů pro šedou vodu. 
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Adaptace na trh práce 
v digitální ekonomice 

ZLEPŠIT 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

GARANT PROJEKTU: ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE,                
TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 

NOSITEL PROJEKTU: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA                            
STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
LIBEREC 

 

◼ POPIS PROJEKTU  
◼ Zřízení juniorního centra pro kybernetickou bezpečnost jako reakce 

na nové výzvy v oblasti ICT ve veřejných službách i v soukromém 
sektoru.   

◼ Prostřednictvím výukových modulů zvyšování kompetencí  
a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

◼ Zlepšení adaptace na trh práce budoucnosti obyvatel Libereckého 
kraje související s digitalizací procesů a správy dat v rámci  
4. průmyslové revoluce. Provázání na akční plán Národní strategie 
kybernetické bezpečnosti. 

◼ STAV PŘÍPRAVY 

◼ Výběr umístění juniorního centra na Střední průmyslové škole v České Lípě. 

◼ Realizace výběrového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti juniorního centra. 

 

◼ NAPLŇOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ROCE 2021 

◼ Zpracování studie proveditelnosti a schválení jejich závěrů. 
Zahájeno výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti, které bylo zrušeno (nebyla 
podána žádná nabídka). Na konci roku 2021 realizováno nové výběrové řízení. 

◼ Zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, která se stane podkladem pro 
výběr dodavatelů a případné žádosti o dotace. 
Tato aktivita nebyla realizována, čeká se na zpracování studie proveditelnosti, která definuje 
požadavky na stavební úpravy a vybavení centra. 
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◼ PLÁNOVANÉ ČINNOSTI PRO ROK 2022 

◼ Realizace studie proveditelnosti vybraným zhotovitelem, zadání finální projektové dokumentace, 
hledání vhodných dotačních zdrojů na realizaci stavebních úprav školy a vybavení juniorního 
centra. 
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Elektronická komunikace  
a kyberbezpečnost  

UŠETŘIT 

VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 

GARANT PROJEKTU: ODBOR INFORMATIKY 

NOSITEL PROJEKTU: ODBOR INFORMATIKY 

 

◼ POPIS PROJEKTU  
◼ Efektivnější elektronický oběh dokumentů v rámci úřadu a nastavení 

procesů směrem k maximální možné míře automatizace 
a elektronizace. 

◼ Otevřená veřejná správa a komunikace s veřejností – umožnění 
online sledování stavu podaných dokumentů v rámci agendy úřadu. 

◼ Zajištění adekvátní prevence a opatření proti stále měnícím se  
a vzrůstajícím kybernetickým hrozbám. 

◼ STAV PŘÍPRAVY 

◼ Příprava na zavedení elektronické komunikace v rámci úřadu s využitím služby ServiceDesk. Jedná 
se o službu, která může řídit např. vést správu incidentů / poruch, správu znalostí, může také 
obsahovat samoobslužné návody a podobně. Součástí ServiceDesku by byla i služba na rezervaci  
a sdílení služebních vozů LK.  

◼ Proběhla úprava současného způsobu předkládání materiálů do rady a zastupitelstva kraje, které 
jsou nově předkládány pouze v elektronické podobě včetně elektronických podpisů. Cílem úpravy 
je zrušit oběh tištěných materiálů po úřadě a snížit časovou náročnost celého procesu zajišťování 
podpisů materiálů.  

◼ Proběhla úprava současného způsobu přijímání žádostí a administrace žádostí o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Cílem úpravy je rozšířit možnosti elektronického přijímání 
žádostí. 

◼ Proběhlo základní zmapování obdobných agend v jiných krajích a městech, návrh postupu 
zavádění Portálu občana. 

◼ Digitálně technická mapa LK – zpracování probíhá mimo akční plán. 
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◼ NAPLŇOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ROCE 2021 

◼ Pokračování projednávání s relevantními odbory LK s cílem ukončení analýzy a definování 
finálního seznamu vhodných agend. 
Bylo pozastaveno z kapacitních důvodů s ohledem na rozpracovanost projektu el. podepisování 
materiálů – bude řešeno v následujícím období. 

◼ Příprava investičního záměru na elektronizaci vybraných agend úřadu a definování možného 
přístupu pro zavedení elektronického podpisu na KÚLK. 
Na Krajském úřadě LK spuštěn projekt oběhu dokumentů předkládaných samosprávě kraje. 
Na Krajském úřadě LK probíhá úprava stávajícího řešení podávání žádostí o krajské dotace, tak 
aby bylo možné vše podat elektronicky tzn. žádost včetně povinných příloh. 

◼ Vydefinování agend pro zveřejnění chodu dokumentů směrem k veřejnosti. 
Bylo pozastaveno z kapacitních důvodů s ohledem na rozpracovanost projektu el. podepisování 
materiálů – bude řešeno v následujícím období. 

 

◼ PLÁNOVANÉ ČINNOSTI PRO ROK 2022 

◼ Příprava realizace služby ServiceDesk jako kontaktní místo mezi poskytovatelem IT služeb  
a uživateli pro správu incidentů a servisních požadavků a také se věnuje komunikaci s uživateli. 
Jedná se o komplexní systém pro zaměstnance Krajského úřadu LK. V rámci této komunikace mezi 
IT a uživatelem může být řešena celá škála věcí: poruchy na počítači, rezervace služebních aut, 
rezervace zasedacích místností včetně požadavku na vybavení technikou. 

◼ Koordinace zpracování analýzy procesů / činností Krajského úřadu LK, které lze řešit elektronickou 
cestou v rámci služby ServiceDesk, např. rezervace a sdílení služebních vozů LK. 
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Informační a datový portál 
ZRYCHLIT 

VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 

GARANT PROJEKTU: ODBOR INFORMATIKY 

NOSITEL PROJEKTU: ODBOR INFORMATIKY 

 

◼ POPIS PROJEKTU  
◼ Vznik jednotného datového portálu pro zpřístupnění relevantních 

dostupných veřejných dat a informací. 

◼ Zveřejnění specifických typů dat, datasetů, open dat a informací  
o podstatných stavech a fenoménech života v regionu – o dopravě, 
projektech kraje, investicích, památkách, životním prostředí apod. 

◼ Vytvoření variability portálu ve více modifikacích dle místa přihlášení 
uživatele. 

◼ STAV PŘÍPRAVY 

◼ Byla navázána bližší spolupráce s Královéhradeckým krajem s možností vzájemné inspirace při 
přípravě datového portálu pro otevřená data LK v kombinaci s prováděním analytických prací. 

◼ Zpracován pracovní materiál „Analytika a datový portál Libereckého kraje – K/kraj  
v souvislostech“ včetně návrhu jeho zajištění v rámci činností ARR. 

◼ Proveden monitoring Krajů v ČR / datové portály. 

 

◼ NAPLŇOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ROCE 2021 

◼ Dokončení analýzy úřadu a doplnění seznamu otevřených dat. 
Zmapovány možné zdroje otevřených dat na Krajském úřadu LK (portály, weby a podobně), 
částečně identifikovány některé datové sady na jednotlivých odborech do seznamu otevřených 
dat. 

◼ Návrh procesu automatického transferu otevřených dat KÚLK do Národního katalogu otevřených 
dat (NKOD). 
Proběhla konzultace s Královéhradeckým krajem, který problematiku automatického transferu 
otevřených dat do NKOD má vyřešenou a je možné jejich řešení využít i pro LK. 

◼ Návrh a příprava prostředí pro prezentaci otevřených dat úřadu veřejnosti. 
Proveden monitoring ostatních krajů ČR. Navázána spolupráce s Královéhradeckým krajem. 
Proběhla jednání o využití jejich řešení Datového portálu pro potřeby Libereckého kraje. 
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◼ PLÁNOVANÉ ČINNOSTI PRO ROK 2022 

◼ Vytvoření struktury a postupné zajištění konceptu “Analytika a datový portál Libereckého kraje – 
K/kraj v souvislostech” prostřednictvím ARR, začlenění do připravovaného projektu SALK III. 

◼ Analýza možností KÚLK v oblasti poskytování otevřených dat. 

◼ Návrh procesu automatického transferu otevřených dat KÚLK do Národního katalogu otevřených 
dat. 

◼ Návrh a příprava prostředí pro prezentaci otevřených dat úřadu veřejnosti. 
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ICT Infrastruktura 
ZRYCHLIT/ZLEPŠIT/UŠETŘIT 

TECHNICKÁ A DATOVÁ 
INFRASTRUKTURA A ODOLNOST 

 

GARANT PROJEKTU: ODBOR INFORMATIKY 

NOSITEL PROJEKTU: ODBOR INFORMATIKY 

 

◼ POPIS PROJEKTU  
◼ Vybudování zázemí pro analytickou práci s daty a chytrými 

technologiemi, vytvoření základů datové architektury. 

◼ Posílení kompetence kraje v oblasti využívání, zpracování, 
interpretací a kompilací různých dat, a to s ohledem na stále zvyšující 
se objem a rozsah dat a počet jejich uživatelů. Využívání této 
kompetence při rozhodování krajské samosprávy. 

◼ Zajištění centrální dostupnosti a sdílení relevantních dat.  

◼ Jedná se o téma, které je průřezově horizontální vůči všem 
projektům. 

 

◼ STAV PŘÍPRAVY 

◼ Projekt je provázán s předchozím projektem Informační a datový portál. Vytvořen koncept 
“Analytika a datový portál Libereckého kraje – K/kraj v souvislostech”. 

◼ Konzultace ohledně postupu prací, stanovení prvního kroku (inspirace dobrou praxí)  
s Magistrátem hlavního města Prahy a jejich organizací, která má na starosti projekt Golemio – 
datová platforma pro práci s libovolným typem dat, která se mohou v oblasti chytrého města 
vyskytovat (https://golemio.cz/) a možnost využití pro LK / analýza dat. 

◼ Úzká spolupráce s Královéhradeckým krajem s možností vzájemné inspirace při přípravě procesů 
pro analýzu dat. 

◼ Zpracován pracovní materiál „Analytika a datový portál Libereckého kraje – K/kraj v souvislostech 
“ včetně návrhu jeho zajištění ze strany ARR. 
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◼ NAPLŇOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ROCE 2021 

◼ Návrh modelu správy, řízení a práce s daty na podkladu dokončené detailní analýzy stávající 
situace na úřadu Libereckého kraje. 
Zpracováno schéma datové podpory ARR a představen model Datového portálu a analýzy dat 
Královehradeckého kraje. 

 

◼ PLÁNOVANÉ ČINNOSTI PRO ROK 2022 

◼ Vytvoření struktury a postupné zajištění konceptu “Analytika a datový portál Libereckého kraje – 
K/kraj v souvislostech” prostřednictvím ARR, začlenění do připravovaného projektu SALK III. 
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4. Monitoring a vyhodnocení akčního plánu 

 

4.1. Indikátory jednotlivých projektů 

Pro sledování Akčního plánu a jeho naplňování je důležité i nastavení monitoringu jednotlivých řešených 

projektů. To je nastaveno na základě sledování navržených jednotlivých indikátorů. 

Důležitou součástí práce s indikátory je snaha přesáhnout jejich pouhé monitorování. Je potřeba 

dlouhodobě rozšiřovat tyto indikátory o další relevantní data a vytvářet tak novou strukturu znalostí  

a dovedností v kraji a umožnit vedení kraje a klíčovým stakeholderům přesnější a rychlejší rozhodování 

v rámci svých činností. 

V prvním roce naplňování Akčního plánu koncepce nebylo možné sledovat naplňování indikátorů  

z důvodu malé rozpracovanosti projektů. Pro některé projekty už ale je možné naplňování sledovat, a to 

je uvedeno v příloze č. 1. 

 

4.2. Vyhodnocení dosavadních kroků 

Hlavním řídícím orgánem prací je dle koncepce Řídící skupina (ŘS). Reportování o postupu prací probíhá 

čtvrtletně formou dílčích monitorovacích zpráv v dané struktuře.  Řídící skupina se schází rovněž vždy 

čtyřikrát do roka k projednání těchto dílčích zpráv.  

Kromě projednání monitorovací zprávy ŘS řešila další možné podněty do akčního plánu: 

• Spolupráce s TUL, zapojení studentů 

• Spolupráce s obcemi, informovanost o Akčním plánu 

• Zapojení do soutěže „Chytrá města“ 

• Úprava online databáze zdrojů 

• Sledování alternativních pohonů, zdrojů energie (vodík) 

• Prezentace projektů mimo akční plán na 1012+ 

Zároveň Řídící skupina hodnotí konkrétní postup prací na vlajkových projektech Akčního plánu. Stupeň 

přípravy se do prosince 2021 dostal u jednotlivých projektů do různého stavu rozpracování.  

Souhrnně lze konstatovat, že práce probíhají na všech projektech Akčního plánu (mimo projekt 

Evidenční systém sbírkových předmětů, který probíhá mimo akční plán) a dílčí kroky odpovídají 

jednotlivým projektovým krokům tak, jak byly nastíněny v příslušných fiších vlajkových projektů Akčního 

plánu. V rámci jednání řídící skupiny nebyly projednávány ani doporučovány žádné změny v projektech 

v rámci nastavených aktivit (viz příloha č. 3) či vlastním Akčním plánu. 
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5. Aktualizace zásobníku projektů 

Součástí Akčního plánu je i zásobník námětů na nové chytré projekty. Během roku 2021 byly doplněny 

2 nové náměty na konkrétní projekty: 

 Výroba vodíku díky přebytkům elektrické energie z FVE jako způsob uchování této energie 

• Projekt je ve stavu: Vhodné k rozpracování 

• Garantem projektu je: Odbor investic a správy nemovitého majetku 

• Doba realizace: 2-3 roky 

• Fiše: Energetický management 

• Finanční plnění: zatím nelze určit 

eRecepční 

• Projekt je ve stavu: Rozpracované, čeká se na finance, prioritu, příležitost 

• Garantem projektu je: Odbor informatiky 

• Doba realizace: 1 rok 

• Fiše: Podpora chytrých podnikatelských řešení 

• Finanční plnění: zatím nelze určit 

Zásobník projektů nyní čítá na 55 záznamů a je uveden v příloze č. 2. Jedná se o identifikované „chytré“ 

projekty Libereckého kraje v různém stavu rozpracovanosti / naplnění. Probíhá pravidelná aktualizace 

informací v zásobníku a doplňování nových námětů na „chytré“ projekty. 

 

 

6. Přílohy 
1. SYSTÉM SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ / INDIKÁTORY 

2. ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ 

3. NAPLŇOVÁNÍ VLAJKOVÝCH PROJEKTŮ 

 


