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13:00 Zahájení ze strany MMR – Mgr. František Kubeš

13:10 – 15:15

Kontrola stavu plnění úkolů z 12. jednání PS pro SC 

Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany MMR a dalších rezortů

Prezentace

Koncepce Chytrý venkov

Projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

(15 min. coffee break)

Hestego, Smart be

Projekt SIMPLA

15:15 – 15:30 

Informace o Grémiu

Digitální Česko

Informace o pořádaných akcích

Různé a závěr

15:30 Ukončení 13. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities

Program



Mgr. František Kubeš

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor regionální politiky

Zahájení ze strany MMR 



Kontrola stavu plnění úkolů 

z 12. jednání PS pro SC    1/2

 Zaslat případné připomínky nebo doplnění plánu práce na rok 2019 - T: 7. 
12. 2018. Děkujeme za připomínky.

 ÚV – poslat odkaz na výstupy projektu MENDELU – T: jakmile budou na 
stránkách ÚV. Odkaz zaslán: https://www.vlada.cz/cz/evropske-
zalezitosti/aktualne/jak-se-v-ceske-republice-dari-zapojit-kraje--mesta-a-
obce-do-konceptu-smart--170965/ Děkujeme.

 MENDELU – prezentovat projekt MT13 na setkání SMO ČR s novými 
primátory a starosty – T: na setkání předsednictva svazu 25. 1. 2019. 

 NS MAS – poskytnout podrobnější informace o „Konceptu Chytrý venkov“, 
T: na příštím jednání. Prezentace na dnešní PS pro SC.

 Využitelnost aplikace z projektu MENDELU – spolupráce s MMR – T: 
průběžně v roce 2019.

 MMR - informovat na Grémiu o možnosti využití výstupů projektu 
MENDELU – T: konec ledna 2019. V únoru 2019.

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/jak-se-v-ceske-republice-dari-zapojit-kraje--mesta-a-obce-do-konceptu-smart--170965/


 MMR – zaslat finální podobu Metodiky SC členům PS a uveřejnit na 

webu www.smartcities.mmr.cz

 Posílat podněty ke struktuře a obsahu internetové stránky

www.smartcities.mmr.cz – T: průběžně (na ivana.krizanova@mmr.cz).

 Poslat informace k dalším strategickým dokumentům, které obsahují 

elementy konceptu SC, následně bude ze strany MMR zpracován 

seznam těchto dokumentů - T: průběžně – seznam je ke stažení na 

www.smartcities.mmr.cz (na ivana.krizanova@mmr.cz).

 Doplnit aktualizaci možných zdrojů finanční podpory SC – T: průběžně

(posílat na Lenka-Kristyna.Krouzova@mmr.cz). 

Kontrola stavu plnění úkolů 

z 12. jednání PS pro SC    2/2
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Aktuální informace k dění 

v agendě Smart Cities 

ze strany MMR a dalších rezortů



 Udržitelně a zdravě ve městech – Národní síť zdravých měst, 

MMR, MV (24. a 25. 1. 2019)

 Aktualizace Metodiky Smart Cities

Aktuální stav – MMR



Aktuální stav - další členové PS pro SC

tour de table



 Koncepce Chytrý venkov

Vystoupení hostů



 Projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v 

oblasti Smart City

Vystoupení hostů



COFFEE BREAK

15 min.



 Hestego, Smart be

Vystoupení hostů



 Projekt SIMPLA

Vystoupení hostů



Informace o Grémiu

 Grémium ministryně pro místní rozvoj pro koncept Smart 
Cities

 Poradní a konzultační orgán, zároveň je jednou z řídících 
znalostních platforem na národní úrovni a nedílnou součást 
tvorby regionální politiky ČR, kterou nyní nastavuje MMR pro 
období po roce 2020

 Sdružuje zástupce dotčených subjektů působících v oblasti 
Smart Cities ze státní, veřejné a podnikatelské sféry

 1. jednání 19. 11. 2018 – nastavení strategických cílů a 
priorit

 Další jednání konec února 2019 – projednání 
problematických oblastí a stanovení gestorů jednotlivých 
strategických cílů



Digitální Česko

 V rámci národního programu Digitální Česko, schváleného 3. 10. 

2018, je Smart City zařazeno pod Výbor Digitální ekonomika a 

společnost (DES).

 Vládní program DES – hlavní gesce MPO (koordinační), MMR 

spolugesce.

 Jedním ze sektorových cílů je cíl 2. 10 Rozvoj konceptu Smart 

Cities a moderní mobility, digitalizace dopravy, měst a venkova.

 Aktuálně je připravován Implementační plán a doplňován katalog 

cílů a záměrů 



Informace o pořádaných akcích 

13. 2. 2019 Moving towards Smart Cities, Brussel

19. – 20. 2. 2019 Investiční fórum, Brusel

26. 2. 2019 Seminář Chytrý venkov, Kostelní Hlavno

27. - 28. 2. 2019 Energie v rukou měst - energetika, doprava a inovace (pro) města 21. století , 
Litoměřice

11. 3. 2019 E-GOVERNMENT jako součást chytrých měst, Plzeň

19. 3. 2019 Smart City v praxi IV - Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu, Brno

21. - 22. 3. 2019 Konference ke konceptu Chytrý venkov, Dolní Břežany

1. – 2. 4. 2019 Konference Informační systémy ve státní správě (ISSS), Hradec Králové 

28. - 29. 3. 2019 Konference Odpad zdrojem 2019, Choťovice

5. - 6. 6. 2019 URBIS SMART CITY FAIR, Brno

Aktuální akce vždy na https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities/Aktuality

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/JB13-PPE2?ss=em&tg=1a
https://eu.eventscloud.com/ehome/200185311/200445990/?&t=a7d359e623bbb8defd0c1be3261e3ba3
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/energie-v-rukou-mest-energie-doprava-a-inovace-pro-mesta-21-stoleti
https://smartcity.plzen.eu/konference/
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference20.php
https://www.isss.cz/art/tem
https://incien.org/odpad-zdrojem-2019/
https://www.bvv.cz/urbis/urbis-2019/
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities/Aktuality


Různé

Termín dalšího jednání: duben 2019

Děkujeme za spolupráci!

Další program jednání


