INNOVATION AND DIGITALISATION

THE FUTURE WAY FOR CITY AS WELL
AS FOR RURAL AREA

Vážené dámy, vážení pánové, vzácní
hosté,
v současné době naši vlast trápí dva
velké problémy: jeden se týká vylidňování venkova a druhý nedostatku,
a navíc velmi drahého bydlení. Mou
vizí je proto plošné pokrytí venkova
kvalitním a vysokorychlostním internetem, digitální dálnicí. Musíme
se zapojit všichni: stát, regiony,
obce i různé agentury a soukromý
sektor. Proč a jak to pomůže?
Nejžádanější profesí jsou v současné
době IT odborníci. Tato profese má
zároveň velkou budoucnost a je důležitá pro rozvoj moderní ekonomiky.
IT odborníkům, ale v dnešní době
i mnohým jiným stačí ke kvalitní
práci málo: dobré připojení k internetu a počítač. A pak je jim jedno,
odkud pracují – můžou klidně pracovat z domova a jednou, dvakrát týdně
jim stačí si zajet za klienty
do jejich kanceláří ve velkých
městech.
Pokud takovým lidem dáte vybrat, zda

chtějí mít za stejné peníze byt 3+1
v Praze nebo Brně, nebo domek
se zahradou blízko přírody na venkově, zvolí domek. Ale musí mít
možnost
kvalitního
připojení
k internetu, které ke své práci
potřebují.
Co to přinese venkovu? Lidé z IT
profesí patří mezi nejlépe placené
a to se v budoucnu měnit nebude.
Deset rodin, deset lidí s nadprůměrnými příjmy mohou do malé obce
přinést rozkvět. Obec získá víc
peněz na daních, může si pak dovolit
podporovat například školku. Sektor
služeb se v obci může rozvíjet,
a přinést tak impulz pro další mladé
rodiny, které budou zvažovat mezi
podnájmem, bytem ve městě nebo
domkem na venkově. Služby jako
školky apod. jsou pro rodiny velmi
důležité. I spolkový a společenský
život v obcích díky mladým ožije
a může vzkvétat. A pokud jsou v obci
aktivní spolky jako hasiči, Orli,
Sokoli a jiné, tak vzkvétá celá obec
i naše společnost.
Stát, kraje i obce mají povinnost
zajistit a starat se o dopravní
infrastrukturu. Je dobré stavět
dálnice, silnice a železnice. Ale
neméně důležité je zajistit i pokrytí kvalitním a rychlým internetem.
Protože digitální dálnice je jedna
z
odpovědí
na
rozvoj
regionů
a kvalitní život pro rodiny. A právě

o tom a o zajištění dobrých podmínek
pro
IT
živnostníky,
pro
malé
a střední firmy, o podpoře inovací
jako důležité součásti naší ekonomiky a vůbec o naší budoucnosti
v digitálním věku bude naše konference. Ale musíme se zapojit všichni
–- stát, regiony, obce i soukromý
sektor.
Protože chceme, aby se rodinám dobře
žilo, aby se naše společnost rozvíjela a aby regiony vzkvétaly. Toto
je má vize. Proto bych s Vámi
o možnostech, příkladech dobré praxe
a úspěšných návodech ze zahraničí
rád hovořil na této konferenci.
Těším se na příspěvky ostatních
o tom, jak společnými silami můžeme
v tomto pomáhat a uspět.
Marek Výborný
poslanec Parlamentu ČR a předseda
KDU-ČSL

Ladies and gentlemen, dear guests,
Nowadays, our country struggles with
two major problems: one concerns the
depopulation of rural areas, the
second one the lack of housing capacities which moreover, are very
expensive. Therefore, my vision is
to cover the countryside area-wide
by
high-quality
and
high-speed
internet connection, a digital highway. We all need to get involved:
the state, regions, municipalities
as well as various agencies and
private sector. Why and how does it
help?
The
currently
most
required
profession are IT professionals.
This profession will be very important even in the future and is
important for the development of
modern economy. Quite a little is
sufficient for the IT’s as well as
for others nowadays to do a good
job: a good connection to the Internet and a computer. Then, it does
not matter to them from where they
work – they can very well work from
at home and it is sufficient to them
to once or twice a week visit their
clients in the offices in bigger
cities.
If such people are free to choose a
3-room apartment in Prague or Brno
(Brünn) or a house with a garden

close to nature in the countryside
for the same money, they would
choose a house. But they shall have
the option of a high-quality internet connection which they need for
their work.
How would the countryside benefit
from this? The IT professionals
count among the best paid workers
and this will not change in the
future. Ten families, ten people
with an above-average income can
bring bloom into smaller municipalities. Such a municipality will get
more money from the taxes and can
then afford to support e.g. a
kindergarten. The sector of services
in the municipality can start flourishing and stimulate other young
families which opt between living in
lodgings, in an apartment in a town
and in a house in a rural area. The
services like nursery school, etc.
are for families very important.
Even the social and societal life
can liven up and flourish in the
municipalities thanks to the youth.
And are there any active societies
and associations like firemen, Orel
(Czech Christian sports organisation, translated “Eagle”) and Sokol
(Czech all-age gymnastics organisation, translated “Falcon”) movements
and others in the municipalities,
the whole municipality as well as
our society as a whole will thrive.

The state, regions as well as municipalities are obliged to ensure and
take care of transport infrastructure. It is good to build highways,
roads and railroads. But what equally important is to secure even the
high-quality and high-speed internet
coverage. Because the digital highway is one of the answers to the
regional development and to family
life of quality. Besides this, the
ensuring of good conditions for IT
self-employed professionals and for
SME’s, the support of innovation as
a vital part of our economy and our
future in general in the digital age
is what our conference will be
about. But we all need to get involved – the state, regions, municipalities and the private sector.
Because we want the families to live
a good life, our society to develop
and the regions to flourish. This is
my vision. Therefore, I would like
to speak about the possibilities,
best practice examples and successful foreign directions with you at
this conference. I look forward to
other’s contributions on how we can
jointly help and succeed.
Marek Výborný
Member of Chamber of Deputies of the
CZ Parliament
and Chairman of KDU-ČSL
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Martin Kastler
Zástupce a regionální ředitel Nadace
Hannse Seidela v České republice,
na Slovensku a v Maďarsku
Director of Hanns Seidel Foundation
in the Czech Republic, Slovak Republic and Hungary
Martin Kastler je členem bavorské
CSU a ředitelem nadace Hanns-Seidel-Stiftung pro region střední Evropy.
V letech 2003–2004 a 2008–2014 byl
zvolen poslancem Evropského parlamentu. Zkušenosti v oblasti evropské
politiky
získal
jako
pracovník
zahraničního odboru v prezidentské
kanceláři Václava Havla. Později
zastával pozici mluvčího Norimberského
regionu.
Před
zvolením
do Evropského parlamentu působil
jako ředitel oddělení rozvojové
politiky a jako koordinátor pro EU
projekty v rámci Hanns-Seidel-Stiftung. Studoval historii a politologii v Erlangenu a v Praze. V současné době také přednáší na vysoké
škole v bavorském Ansbachu.

Martin Kastler is the member of
Bavarian CSU and the director of
Hanns Seidel Foundation for the
Central European Region.
In the years 2003–2004 and 2008–2014
he was elected a Member of the
European Parliament. He gained experience in the field of European
politics as the worker of foreign
affairs department in the presidential office of Václav Havel. Later
on he held a position of a Nuremberg
region spokesman. Before his election to the European Parliament he
worked as director of development
policy department and as EU projects
coordinator of Hanns Seidel Foundation. Kastler studied History and
Political
Science
in
Erlangen,
Germany and in Prague. Nowadays he
is also a lecturer at the University
of Applied Sciences Ansbach, Bavaria.

Petr Hladík
1. náměstek primátorky
a místopředseda KDU-ČSL

města

Brna

First Deputy Mayor of the City of
Brno (Brünn) and Vice-Chairman of
KDU-ČSL
Vystudoval
Fakultu
informatiky
na
Masarykově
univerzitě,
obor
Service Science, Management and
Engineering.
Předtím
studoval
na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně. Povoláním je
projektový manažer. Než vstoupil
do politiky, pracoval v oblasti
řízení projektů v IT službách,
konkrétně
se
věnoval
projektům
na řízení bezpečnosti a řízení
kvality. V rámci města Brna se podílel na zřízení interaktivní mapy
bezbariérovosti,
zavádění
práce
na dálku a práce z domu v městských
firmách nebo například na vytvoření
webové aplikace pomáhající lidem
s výměnou městských bytů. Od března
je také politickým garantem KDU-ČSL
pro oblast digitalizace.

He graduated from the Faculty of
Informatics’
specialisation
of
Service Science, Management and
Engineering at Masaryk University.
Before that, he studied at the
Secondary School of Electrical Engineering in Brno. By profession he is
a project manager. Prior to joining
politics, he worked in project
management in IT services, specifically focusing on security and
quality management projects. Within
the city of Brno, he participated in
the creation of an interactive map
of barrier-free accessibility, the
introduction of teleworking and
home-offices in urban companies or,
for example, in the creation of a
web application helping people with
the exchange of urban apartments.
Since March, he has also been a
political guarantor of the KDU-ČSL
for digitalization.

vídala za reformu sociálních služeb.
Před tím, než nastoupila do IBM,
řídila vnější vztahy ve Svazu měst
a obcí ČR.

Milena Jabůrková
Viceprezidentka
a dopravy ČR

Svazu

průmyslu

Vice-President of Confederation
Industry of the Czech Republic

of

V roce 2015 byla jako první žena
zvolena do představenstva Svazu
průmyslu a dopravy ČR. Věnuje se zde
zejména jednotnému digitálnímu trhu,
e-governmentu, kybernetické bezpečnosti, volnému toku dat a jejich
ochraně. Zároveň je členkou vedení
IBM Central Region. Ve své funkci
zodpovídá za vztahy IBM s veřejnou
správou v ČR a na Slovensku. Specializuje se na oblast lidských zdrojů,
vzdělávání, mezinárodního obchodu
a
technologického
rozvoje.
Má
rozsáhlé zkušenosti s působením
v nevládním, veřejném i podnikatelském sektoru. Svoji kariéru začala
v sociálních službách, později
pracovala jako ředitelka odboru
sociálních služeb na Ministerstvu
práce a sociálních věcí, kde zodpo-

In 2015, she was the first woman to
be elected to the board of the
Confederation of Industry of the
Czech Republic. She focuses mainly
on the digital single market, e-government, cyber security, free data
flow and data protection. She is
also a member of the management of
IBM Central Region. In her capacity,
she is responsible for IBM’s relations with public administration in
the Czech Republic and Slovakia. She
specialises in human resources,
education, international trade and
technological development. She has
extensive experience in working in
the non-governmental, public and
business sectors. She started her
career in social services and later
worked as director of the social
services department at the Ministry
of Labour and Social Affairs where
she was responsible for the reform
of social services. Before joining
IBM, she managed external relations
in the Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic.

Dimitar Lilkov
Výzkumný pracovník Wilfried Martens
Centre for European Studies zaměřený
na ekonomické záležitosti, digitální
ekonomiku,
energetiku
a
životní
prostředí
Research Officer for Digital Economy
Affairs, Energy and Environment at
the Wilfried Martens Centre for
European Studies
Dimitar Lilkov je výzkumným pracovníkem Wilfried Martens Centre for
European Studies zaměřeným na ekonomické záležitosti, digitální ekonomiku, energetiku a životní prostředí. Jeho předchozí kariéra zahrnuje
Evropský výbor regionů a Evropský
parlament. V letech 2014–2017 působil jako vedoucí bulharské kanceláře
člena skupiny Evropské lidové strany
v Evropském parlamentu. Byl zapojen
do iniciativ zaměřených na implementaci evropských projektů na meziregionální
spolupráci
a
inovace
v Sofijské rozvojové asociaci.

Dimitar má magisterský titul z Politics and Government in the EU from
the London School of Economics.
V současné době usiluje o titul PhD
na
oddělení
evropských
studií
na Sofijské univerzitě.

Dimitar Lilkov is a Research Officer
for Digital Economy Affairs, Energy
and Environment at the Wilfried
Martens
Centre.
His
previous
professional résumé features the EU
Committee of the Regions and the
European Parliament. Between 2014–2017 he acted as Head of the Bulgarian office of an EPP Group Member
of the European Parliament. Previously, he has been engaged in initiatives focused on the implementation
of European projects for interregional cooperation and innovation at
the Sofia Development Association.
Dimitar has a Master’s Degree in
Politics and Government in the EU
from the London School of Economics.
Currently, he is pursuing a PhD at
the European studies department of
Sofia University.

Bohuslav Niemiec
Náměstek primátora pro investice
a chytré město, Havířov, a místopředseda KDU-ČSL
Deputy Mayor for Investment and Smart
City Havířov and Vice-Chairman of
KDU-ČSL
Vzděláním
je
stavební
inženýr,
absolvoval obor Pozemní a průmyslové
stavby na Fakultě stavební Vysoké
školy báňské – Technické univerzity
Ostrava,
následně
působil
jako
učitel odborných předmětů na střední
průmyslové škole stavební v Havířově. Působil také jako konzultant
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.,
v rámci publikační činnosti se zabýval tematikou debarierizace veřejného prostoru. V současnosti působí
jako náměstek primátora pro investice a chytré město v Havířově.

He is a civil engineer, he graduated
from the Faculty of Civil Engineering’s specialisation of Ground and
Industrial Constructions at the
Technical University of Ostrava,
then he worked as a teacher of vocational subjects at the Secondary
Technical School of Civil Engineering in Havířov. He also worked as a
consultant for NIPI barrier-free
environment,
o.p.s.,
in
his
publishing activities he dealt with
the topic of public space debarierization. He is currently Deputy Mayor
for Investment and Smart City in
Havířov.

přibližně stovka firem z jižní
Moravy, a to od začínajících podnikatelů s novým nápadem až po zavedené firmy.

Petr Chládek
CEO Jihomoravského inovačního centra
(JIC)
CEO of South-Moravian
Centre (abbrev. „JIC“)

Innovation

V JIC pracuje od roku 2009. Pod jeho
vedením vznikla třetí i čtvrtá generace regionální inovační strategie,
jejímiž výsledky jsou například
vznik a otevření VIDA! science
centra,
prototypovací
laboratoře
FabLab Brno nebo řada projektů n
a propojení výzkumné a soukromé
sféry na jižní Moravě.
Od července 2017 stojí v čele JIC,
kde jako klíčové oblasti pro další
rozvoj vnímá popularizaci podnikání
u studentů, podporu přenosu znalostí
z akademické do soukromé sféry,
intenzivnější
využívání
business
angel komunity i sdílení know-how
organizace dalším regionům.
JIC, podnikání dává smysl: JIC
pomáhá lidem rozvíjet podnikání,
které může měnit svět k lepšímu.
Jeho programy projde každý rok

He has worked at JIC since 2009.
Under his leadership, the third and
fourth generations of the regional
innovation strategy have emerged,
the results of which are the creation and opening of VIDA! science
centre,
prototyping
laboratories
FabLab Brno or a number of projects
linking the research and private
sphere in South Moravia.
Since July 2017, he has been at the
forefront of JIC, where he sees the
key areas for further development as
the popularisation of entrepreneurship among students, the promotion
of knowledge transfer from academic
to the private sector, more intensive use of the business angel community and sharing the organization’s
know-how to other regions.
JIC, Business Makes Sense: JIC helps
people develop a business that can
change the world for the better.
Approximately one hundred companies
from South Moravia go through JIC’s
programmes every year, these ranging
from start-ups with a new idea to
established companies.

Miloslav Oliva
Předseda
Krajské
sítě
místních
akčních skupin Středočeského kraje
a pověřený vedením pracovní skupiny
Chytrý venkov
Chairman of Regional Network of Local
Action Groups of Central-Bohemian
Region and entrusted with management
of Smart Rural Area Working Group
Miloslav Oliva je expertem, spoluřešitelem a realizátorem konceptu
Chytrý venkov (Smart Villages),
který prosazuje z pozice vedoucího
Pracovní skupiny Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS) ČR.
Ve Výboru NS MAS ČR zastupuje coby
předseda Krajské sdružení MAS Středočeského kraje, na jehož území
operuje 27 MAS, nejvíce v České
republice.
Je
rovněž
ředitelem
obecně prospěšné společnosti Region
Pošembeří, která působí jako MAS
v
oblasti
regionálního
rozvoje
a komplexního dotačního managementu.

Miloslav Oliva is an expert, co-investigator and implementer of the
Smart Villages concept which he
promotes as the head of the Working
Group of the National Network of
Local Action Groups (Czech abbrev.
“MAS”) of the Czech Republic. In the
Board of the National Network of MAS
Czech Republic, he represents the
Regional Association of MAS of the
Central-Bohemian
Region
as
its
chairman. There are 27 MAS’s in the
Central-Bohemian Region which makes
it the biggest regional association
of MAS in the Czech Republic. He is
also the director of the non-profit
organization Region Pošembeří which
acts as a MAS in the area of regional
development and comprehensive grant
management.

Emil Vařeka
Zakladatel
a
CEO
technologické
a konzultační společnosti ICONTIO.com a SIMPLECON.eu
Founder and CEO of technological and
consulting company ICONTIO.com and
SIMPLECON.eu
Vystudoval
Karlovu
univerzitu
a
Nottingham
Trent
University,
Inovační akademii Fraunhofer institut/IPA Slovakia a Microsoft Business Academy. Věnuje se ICT a informační bezpečnosti, rozvoji občanské
společnosti
a
socio-technickým
inovacím,
cirkulární
ekonomice
a Smart City/Region. Je členem CIEM
– Český institut efektivního managementu, ČIMIB – Český institut manažerů informační bezpečnosti, ČSSI –
Česká společnost pro systémovou
integraci, komise KDU-ČSL pro ICT,
hodnotitelem bezpečnostního výzkumu
MV ČR a TAČR. Byl místopředsedou
komise Smart City rady města Brna,
je členem komise pro informatiku
a Smart City Uherský Brod.

He
graduated
from
the
Charles
University and Nottingham Trent
University,
Innovation
Academy
Fraunhofer Institute/IPA Slovakia
and MS Business Academy. He focuses
on ICT and information security,
civil society, socio-technical innovation, circular economy, Smart
City/Region. He is a member of CIEM
– Czech Institute of Effective
Management, CIMIB – Czech Institute
of Information Security Managers,
CSSI – Czech Society for Systems
Integration, KDU-ČSL’s Commission
for ICT, Evaluator of Security Research of the Ministry of Interior. He
was a vice-chairman of the Smart
City Commission of the City Council
of Brno, and is a member of the
Commission for Informatics and Smart
City of Uherský Brod.
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Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú. (IKDP) je think-tank založený v roce 2016. Jeho
cílem
je
moderně
interpretovat
hodnoty, na nichž vyrostla evropská
civilizace, vnášet do veřejné diskuze impulsy z aktuálního pohledu
křesťansko-demokratické
politiky
a být důležitou platformou pro
spolupráci středopravicových partnerů.
The Institute for Christian-Democratic Politics (IKDP) is a think tank
founded in 2016. Its goal is to
present the values on which European
civilization has grown by contemporary means and to bring the current
perspectives of Christian-democratic politics into the public debate.
The institute aims to be an important platform for middle-right partners.

Hanns-Seidel-Stiftung byl založen
v roce 1967 jako politická nadace,
která má za cíl podporovat politické
vzdělávání. Její projekty se zaměřují na posilování občanské společnosti, zapojování občanů a posilování
právního státu a vzdělávání. Heslem
nadace je „Ve službě demokracii,
míru a rozvoje“. Nese jméno někdejšího předsedy CSU Hannse Seidela.
Hanns-Seidel-Stiftung
was
established in 1967 as a political
foundation to promote political
education. Their projects focus on
empowering civil society, involving
citizens and strengthening the rule
of law and education. The foundation’s motto is “Serving Democracy,
Peace and Development”. It bears the
name of a former chairman of CSU Mr
Hanns Seidel.

Wilfried Martens Centre for European
Studies je politickou nadací Evropské lidové strany. Nadace byla založena pod názvem Centrum pro evropské
studie. Na počest svého zakladatele
byla
v
roce
2014
přejmenovaná
na Wilfried Martens Centre for
European Studies. Jejím posláním je
nabídnout lidem pomoc při formulování nových a efektivních politických
možností, což pomůže EU stát se
silným hráčem, spolehlivým transatlantickým spojencem a lepším propagátorem demokracie.
The Wilfried Martens Centre for
European Studies is the political
foundation of the European People’s
Party.
The
foundation
was
established under the name of the
Centre for European Studies. In
honour of its founder, it was renamed the Wilfried Martens Centre for
European Studies in 2014. Its mission is to help people formulate new
and effective policy options which
will help the EU become a strong
player, a reliable transatlantic
ally and a better promoter of
democracy.
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