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Rozloha 3.314 Km2 

310 245 obyvatel 

Třetí nejmenší kraj v ČR 

Kraj 
v 

číslech 

 

Obce 

7 s rozšířenou působností 

14 s pověřeným úřadem 

132 celkem 

Karlovarský kraj leží v severní 

části Západočeského kraje, na 

nejzazším západě Čech, a je 

tak zároveň i nejzápadnějším 

krajem České republiky. Kraj 

sousedí na severovýchodě s 

Ústeckým krajem, na 

jihovýchodě s Plzeňským 

krajem, na jihozápadě s 

německou spolkovou zemí 

Bavorsko (Bayern) a na 

severozápadě s německou 

spolkovou zemí Sasko 

(Sachsen). 

 

Karlovarský kraj jako vyšší 

územní samosprávný celek byl 

vytvořen v roce 2000 na území 

severní části Západočeského 

kraje. Sídlem kraje jsou 

Karlovy Vary. 

 

Administrativní 
Členění 
Kraje 



Organizace 
&Uspořádání 

Odbor projektového řízení a informatiky KK vytváří, řídí a podporuje projekty v oblasti ICT na území 

kraje. Koncepčně řídí ICT projekty úřadu a kraje. Vytváří koncepce na úrovni kraje, vytváří informační 

strategii a realizuje informační politiku kraje. Politické vedení zajišťuje příslušný člen Rady kraje. 

Exekutivní řízení deleguje Rada kraje na pověřeného vedoucího odboru 

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

pro investice, grantová schémata, 

projektové řízení, informatiku a legislativu. 

JUDr. Martin Havel 

Vedoucí odboru projektového řízení a 

informatiky Karlovarského kraje. 

Ing. Petr Kulda 



Zajišťuje přípravu, realizaci a předání projektů do 

provozu. Podílí se na správě technologií.  

Oddělení projektového řízení 
1 

Zajišťuje provoz a podporu aplikací. Zajišťuje 

zpětnou vazbu a uživatelskou podporu 

Oddělení analyticko-metodické 
2 

Odbor 
projektového 
řízení a 
informatiky KK 
Má jedenáct zaměstnanců rozdělených do dvou oddělení. 

Poskytuje služby Krajskému úřadu, zřizovaným a 

zakládaným organizacím. Disponuje samostatným 

rozpočtem.   



Průběh Projektu 
Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje část I. Až VI. 

2010 

 

Studie 

proveditelnosti 

a podání 

žádosti o dotaci 

2011 

 

Veřejné 

zakázky a 

uzavírání smluv 

 

2012 

 

TcK a RKI, 

Garantovaný 

Archiv, DMVS, 

KDJ 

2013 

 

DMVS, KDJ 

 

 

 

2013/2014 

 

Ukončení 

projektu, 

proplacení 

finálních žádostí 

2014+ 

 

Plánování dalších 

aktivit, rozvoj 

pořízených řešení 
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Výdaje projektu celkem 

nezpůsobilé 

způsobilé 

Předfinancování 

 

Plánovaný dopad na rozpočet KK 

proplaceno poskytovatelem 

Dopad na rozpočet KK 

Schválený rozpočet 

162.748.000,- 

3.948.000,- 

158.800.000,- 

134.980.000,- 

 

27.768.000,- 

 

 

Skutečné výdaje 

144.128.467,- 

3.954.096,- 

140.174.370,- 

 

 

 

119.148.215,- 

24.980.252,- 

Rozpočet a výdaje projektu 

Všechny indikátory projektu byly dosaženy ve stanoveném termínu a hodnotě. Byly proplaceny 

všechny plánované žádosti o platbu. 

Projekt byl ukončen v souladu s harmonogramem na konci roku 2013 úspěšnou implementací všech 

plánovaných částí. Byla realizována všechna témata Výzvy 08 IOP. 



73 

Úspory Investiční a 
provozní fáze 

Výdaje: 89% 

Skutečné výdaje projektu 

na základě závěrečného 

vyúčtování 

Úspora: 11%  
 

Všechny úspory jsou 

generovány na základě 

realizace Veřejných 

zakázek 

Výdaje: 65% 

Provozní výdaje stanovené 

na základě uzavřených 

smluv 

Úspory: 35% 

Oproti expertnímu odhadu 

studie proveditelnosti. 

89/11
% 

65/35
% 

89/11
% 

Potvrzuje správné 

nastavení rozpočtu 

projektu. 

65/35
% 

Kritérium efektivnosti 

veřejné zakázky bylo 

stanoveno na základě ceny 

investiční i provozní fáze. 



Regionální Komunikační 
Infrastruktura 
Topologie 

Páteř je tvořena 

distribuční lokalitami 

Sokolov, Cheb, Chodov 

Každá distribuční lokalita 

má spojení s oběma 

datovými centry 

Z Distribuční lokality je 

přístupná každá z 

přístupových lokalit 

Osazená kapacita spoje každé 

distribuční lokality je 4x1Gbps. 

Kapacita přístupových lokalit je 

1 Gbps. 

Rozšiřitelnost za použití 

současných mux/demux je 

až 8 Gbps 

Karlovy Vary, Moskevská 1281/21; Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14; Sokolov, Rokycanova 1929; Kraslice, nám.28.října 1438/6; 

Ostrov, Klínovecká 1204; Aš, Kamenná 473/52, Aš; Mariánské Lázně, Ruská 155/3; Chodov, Komenského 1077; Městský úřad, Toužim, 

Sídliště 428; Městský úřad, Žlutice, Velké náměstí 14.  Karlovarská Krajská nemocnice, Karlovy Vary, Bezručova 19;  Cheb, K nemocnici 

1204/17; Sokolov, Slovenská 545; KSÚS Sokolov, Dolní Rychnov 
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Technologické 
centrum v 
datech 
Technologické centrum tvoří dvě datová 

centra umístěná v objektech Krajského 

úřadu Karlovarského kraje a Krajské 

nemocnice. Geografická vzdálenost 

obou datových center je něco málo přes 

10 km. Propojení je realizováno 5-ti páry 

optických vláken ve dvou nezávislých 

trasách v konfiguraci 3+2.  Architektura 

je tvořena čtyřmi klíčovými komponenty, 

virtualizační platformou, úložištěm typu 

metrocluster, core síťovou vrstvou a 

perimetrem tvořícím rozhraní s 

Regionální komunikační infrastrukturou. 

Počty provozovaných serverů 

 

Krajská digitální spisovna  7 

Digitální mapa veřejné správy  4 

Datový sklad kraje  3 

Digitalizační jednotka  2 

Agendové IS   13 

Provozní  IS  36 

Databázové servery  3+2 

Ostatní servery  5 

 



Poskytované 
Služby 

Hostování serverů a dalších 

technologií Krajského úřadu 1 

Virtuální privátní servery (VPS) 

pro zřizované a zakládané 

organizace 
2 

Kapacitní přístup k síti Internet 

pro připojené organizace 3 

Geoportál kraje – interní i externí 

zákazník 4 

Jednotná platforma 

pro nově vytvářené 

služby. Upgrade 

stávajících služeb pro 

provoz z TcK.  

 
Služby 
TcK 



Plánované  
Aktivity 

Centralizace základních 

provozních agend 

poskytovaných ZZO 
1 

Přístupové spoje k ZZO (střední 

školy) 2 

Kapacitní přístup k síti Internet 

pro připojené organizace 3 

Přístup k Centrální místu služeb 

a Informačnímu Systému 

Základních Registrů (ORP) 
4 

Jednotná platforma 

pro nově vytvářené 

služby. Upgrade 

stávajících služeb pro 

provoz z TcK.  

Zvětšovat 
podíl 
Služeb 
poskytova
ných  
z TcK 

Střední odborná škola stavební, Karlovy Vary, nám. K. Sabiny 159; Střední odborné učiliště stravování a služeb, Karlovy Vary, 

Ondřejská 1122; Střední průmyslová škola keramická a sklářská, Karlovy Vary, nám. 17. listopadu 710; První české gymnázium, 

Karlovy Vary, Národní 445; Gymnázium a krajské vzdělávací centrum, Sokolov, Husitská 2053;Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620; Gymnázium a obchodní akademie, Mariánské Lázně, Ruská 355; Hotelová 

škola, Mariánské Lázně, Komenského 449; Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7; Gymnázium Ostrov, Ostrov, Studentská 1205; 

Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov. 

 

 



Situace Cheb IŠTE 
Výstavba metropolitní sítě v rámci rekonstrukce ulice. Spolupráce ORP a kraje 



Pozvánka  
k Fungujícím 
Službám 

V právě uzavřeném programovém období vznikla díky projektům financovaným z Evropských fondů 

řada služeb. Dovolte nám upozornit zejména na dvě z nich. Dnes odpoledne budete mít možnost 

podrobně se seznámit s Digitální mapu veřejné správy. Další zajímavou službou je Digitalizační 

jednotka Karlovarského kraje. 

Jde o komplexní mapové dílo, které se 

skládá z různých mapových kompozic. 

Zpřístupnění zajišťuje geo-portál, který je 

veřejně dostupný.  

Digitální mapa 
veřejné zprávy 

Umožňuje digitalizaci monografií nebo 

periodik až do formátu A2 s rozlišením 

300 dpi. Skládá se s z vlastní digitalizační 

linky, repozitáře a publikačního portálu. 

Krajská digitalizační 
jednotka 



Digitální mapa veřejné správy 
Cílem projektu je vytvoření řešení pokrývající ucelenou funkcionalitu nutnou z pohledu 

územního plánování a digitální technické mapy kraje. Zvolený přístup umožňuje postupné 

zapojování subjektů působících na území kraje, správců sítí, obcí s pověřeným úřadem či 

obcí s rozšířenou působností. 

Jednotný mapový podklad pro 

celé území Karlovarského kraje. 

Vznikl digitalizací z existujících 

podkladů o územích, které dosud 

nebyly takto zpracované. Využití 

najde při v územním plánování, 

při přípravě investičních záměrů a 

přípravě podkladů pro stavebníky, 

umožní přípravu cenové mapy 

nebo pozemkových úprav. 

Účelová 
katastrální 

mapa 
Územně analytické podklady 

(ÚAP) jsou podle §26 stavebního 

zákona 183/2006 Sb. nástrojem 

územního plánování, jehož cílem 

je průběžně monitorovat stav a 

vývoj území. 

Územně 
analytické 
podklady 

Digitální technická mapa je 

mapou velkého měřítka vedená 

počítačovými prostředky s 

obsahem povrchové situace a 

inženýrských sítí. Dílo vzniká ve 

spolupráci se správci sítí a s 

obcemi, které již spravují digitální 

technickou mapu.  

Digitální 
technická 

 mapa 



23 25 

5 

53 

Obce s rozšířenou 

působností nebo obce s 

pověřeným úřadem 

Obcí 

Správců sítí 

ČEZ Distribuce 

CHEVAK 

RWE Distribuční služby 

O2 (Telefónica) 

VOSS Sokolov 

Geodetických 
společností 

Zapojených do systému 

DMVS DTM, využívají 

služby geoportálu. 

Uzavřených 
smluv 

Služba je přístupná pro 

každého na základě 

uzavřené smlouvy, u 

měst se předpokládá 

přijetí vyhlášky o tvorbě 

DTM 



Digitální mapa veřejné správy 
Ukázka geoportálu Karlovarského kraje 



Co získá město, obec, správce sítí 

partnerstvím v DMVS? 

Mapové dílo na celém území 

Karlovarského kraje v 3. tř. 

přesnosti v poloze a 

nadmořské výšce zaměření 

Mapové dílo 
1 

Ortofotomapa území kraje, 

účelová mapa povrchové 

situace, účelová katastrální 

mapa – hranice parcel 

Další mapová díla 
4 

Jednotnou měsíční 

aktualizaci DTM celého 

správního území ve 

vektorové podobě. 

Digitální technickou 
mapu 2 

Možnost tvorby vlastních 

mapových kompozic. Další 

využití pro rozhodování 

veřejné správy a samosprávy. 

Vlastní kompozice 
5 

Od jednotlivých správců sítí 

přehled sítí na celém 

správním území včetně 

přípojek. 

Přehled sítí 
3 

S uzavřením smlouvy nejsou 

spojeny žádné finanční 

závazky do roku 2018. Dále 

pod záštitou státu. 

Hrazeno krajem 
6 



Digitalizační 
Jednotka 
Karlovarského 
kraje Umožňuje digitalizaci monografií nebo periodik až do formátu A2 s rozlišením 300 

dpi. Naskenované knihy jsou pak přenášeny do krajského digitálního repozitáře, 

který zajišťuje dlouhodobé garantované uložení. Veřejnost se pak dostane přes 

webové rozhraní systému Kramerius k zajímavému čtení.  

. 

Digitalizována 

balneologická 

knihovna v rámci 

projektu v letech 2012-

2013 

 

Ve spolupráci s Krajskou 

knihovnou se připravuje 

digitalizace notových 

záznamů ze sbírky 

Karlovarského symfonického 

orchestru. 



Digitalizační workflow 
Veškeré postupy jsou odladěny v rámci projektu a získané zkušenosti jsou aplikovány v 

dalších digitalizačních projektech. 

Digitalizace 

Skenování 

Úpravy 

OCR 

Tvorba balíčku 

Garantované 
úložiště 

Krajský digitální 

repozitář 

Publikace 

Systém 

Kramerius 

Ve spolupráci s knihovnou 

jsou připravena metadata.  

S národním archivem se 

odsouhlasuje unikátnost. 

761 Knih 

150.000 stran 

25% evidovaných monografií 

a periodik 

Pro veřejnost – tituly bez 

autorských práv 

Pro čtenáře – tituly s 

platnými autorskými právy 
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Nabídka Karlovarského kraje 
pro muzea a knihovny 

Jsme k dispozici neziskovým subjektům v kraji. 

Digitalizační linku Krajské 

digitalizační jednotky. 1 

Bezplatné zaškolení vašeho 

personálu naším metodikem 2 

Bezplatné uložení vytvořených 

digitální kopií v úložišti. 3 

Zveřejnění v systému Kramerius pro 

čtenáře Krajské knihovny nebo pro 

veřejnost na internetu. 
4 

Pro vaše 
aktivity v 
oblasti 
digitalizace 
nabízíme 
tyto 
možnosti 

Podmínkou je uzavření dohody 

s Karlovarským krajem o 

zpracování a uložení dat, 

vybavení předloh metadaty v 

systému Krajské knihovny a 

digitalizace vlastními 

odbornými pracovníky. 

Publikování bude realizováno v 

souladu s autorským zákonem 

a požadavky partnera. 
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. 

. 
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Výměna a prezentace geodat a geoinformací 

využívaných ve veřejné správě, týká se geodat 

dodaných německou stranou a naopak využitelnost 

našich geodat ve veřejné správě v Německu. V 

rámci projektu došlo k překladu jednotlivých témat 

na obou stranách a vytvořil se česko-německý 

katalog pro vyhledávání klíčových slov. Hlavními 

tématy pak byly civilní obrana, cestovní ruch, 

životní prostředí, moderní veřejná správa, RR a 

ÚP, lidské zdroje. 

CLARA 
1 

Za účelem vzájemného pochopení problematiky, 

vzájemné terminologie, kompetencí, zdrojů 

prostorových informací v územním plánování. 

Cílem je efektivnější přeshraniční spolupráce a 

společný územně-plánovací rozvoj příhraničního 

prostoru. 

CROSSDATA 
2 

CLARA a 
CROSSDATA 

Aktivity v oblasti územního plánování a výměny informací, 

vznikající ve spolupráci krajů České republiky a 

Svobodným státem Sasko a zahrnující oblasti příhraničí 

na obou stranách státní hranice. Cílem projektů je lepší a 

efektivnější přeshraniční spolupráce v oblasti územního 

plánování a společného územně-plánovacího rozvoje 

příhraničního prostoru. 

 


