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1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města Kutná Hora
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 3. 7. 2017,
II. o d v o l á v á
pana Jana Baťhu z funkce člena komise pro rozvoj informačních technologií na vlastní žádost.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Předseda Lukáš Jelínek konstatoval, že komise není usnášeníschopná, protože není přítomna
nadpoloviční většina všech členů ve smyslu § 122, odst. 4 zákona o obcích. Všichni přítomní členové
ale vyjádřili zájem projednat body programu i za situace, že nelze přijímat žádná usnesení. Proto
jednání komise pokračovalo dál.
1. Dotace - výzva č. 28 (aktuální stav)
Dne 20. června přeposlal Ladislav Čermák členům komise zprávu z dotačního systému
MS2014+, že byl projekt „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC
ORP Kutná Hora“ doporučen k financování a tedy že je prakticky jisté, že město dotaci získá.
Podle plánu by v září 2017 měl být zahájen výběr dodavatelů, realizace by proběhla v roce
2018.
2. Otevřená města (aktuální informace)
Vzhledem k nepřítomnosti Radima Fedoroviče, jenž město zastupuje na členských schůzích
spolku, nebyly k dispozici přímé informace o průběhu členské schůze 29.6.2017 a o činnosti
spolku. Podle informací, které Radim Fedorovič poskytl Lukáši Jelínkovi telefonicky již 29.6.,
se zatím naplno nerozběhly práce na žádném konkrétním projektu spolku, přestože od jeho
vzniku uplynul již rok; proto doporučuje vyčkat ještě 1 rok (být průběžně v kontaktu s výborem
spolku) a poté vyhodnotit, zda má město ve spolku zůstat nebo z něj vystoupit.
3. Kutnohorské listy + Facebook (vývoj situace)
Proběhla krátká diskuse na téma Kutnohorských listů a způsobu prezentace města na
Facebooku. Vzhledem k počtu přítomných členů nemohlo být přijato žádné usnesení, všichni
přítomní členové se však shodli na tom, že by uvítali naplnění dřívějších doporučení komise a
zejména větší interaktivitu města na Facebooku, kde na dotazy a zprávy uživatelů často nikdo
nereaguje.
4. Koncepce Smart City
Lukáš Jelínek zjišťoval, v jakém stavu je příprava koncepce chytrého města, pro niž komise na
přelomu roku připravila podklady. Podle vyjádření starosty Martina Starého nebylo ještě

vypracování studie zadáno, je požádáno o dotaci.
5. Konference IT 17
Lukáš Jelínek informoval o nových poznatcích z konference Internet a Technologie 17, jíž ze
zúčastnil. Pro město mají význam hlavně témata související s nařízením eIDAS, elektronickými
občanskými průkazy a službou mojeID. Zákon o elektronické identifikaci byl již schválen, od
příštího roku budou vydávány nové elektronické OP, v první fázi bohužel bez kvalifikovaného
podpisového certifikátu (ovšem půjde aspoň vložit vlastní certifikát a také používat
identifikační certifikát, který by k dispozici měl být). O vybavování pracovišť MěÚ čtečkami
komise jednala už v minulosti, bude záležet na procesu certifikace zařízení. U služby mojeID
došlo k zapojení do identifikační federace eduID.cz, což umožňuje využití k identifikaci u
všech poskytovatelů služeb do federace zapojených.
6. Evropské nařízení GDPR
Lukáš Jelínek informoval o tom, co o novém nařízení GDPR (EU 2016/679, o ochraně
osobních údajů; ) zjistil na konferencích, z různých materiálů a na základě konzultace se
soudním znalcem Radkem Benešem (s předstihem poslal všem členům komise stručný přehled
toho, co GDPR obnáší). Město bude muset přijmout všechna potřebná opatření pro splnění
povinností, které GDPR ukládá – včetně zřízení funkce pověřence pro osobní údaje, vytvoření
vnitřních předpisů, proškolení zaměstnanců, zhodnocení veškerých procesů využívajících
osobní údaje atd. Vše musí být připraveno do 25. května 2018. Bohužel zatím není k dispozici
adaptační zákon (řešící vazbu GDPR na českou legislativu), do voleb se už nestihne projednat
ve sněmovně, čili bude zřejmě k dispozici až „na poslední chvíli“ (pro většinu příprav ale není
potřeba).
Lukáš Jelínek navrhuje, aby v září proběhla schůzka zástupců komise s tajemníkem MěÚ,
právníkem města, zástupci oddělení informatiky a nejlépe i se starostou města. Tam by se
projednalo, co vše bude potřeba v souvislosti s GDPR vykonat, resp. co už se vykonalo a co je
ještě potřeba. Jde o věc vysoké důležitosti, vzhledem k výši pokut, které za porušení nařízení
hrozí (až 20 milionů eur).
7. Rezignace J. Baťhy
Společně s omluvou z jednání komise zaslal Jan Baťha také svoji rezignaci na funkci člena
komise z důvodu nedostatku času pro výkon funkce.
8. Různé
Žádné další body nebyly projednávány.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Vzhledem k neusnášeníschopnosti komise během celého jednání 3. 7. 2017 je výše uvedený návrh
usnesení RM pouze návrhem předsedy komise podpořeným všemi přítomnými členy komise, nikoli
návrhem komise jako celku.

4) Reakce rady města:

Usnesení č. 593/17 ze dne 23. 08. 2017:
Rada města Kutná Hora

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 3.7.2017
II. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Jana Baťhy z funkce člena komise pro rozvoj informačních technologií.
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