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14. jednání Pracovní skupiny 

pro Smart Cities



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

13:10 – 15:15

Kontrola stavu plnění úkolů z 13. jednání PS pro SC 

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

Prezentace

Magistrát města Brna – doporučení pro rozvoj SC

(15 min. coffee break)

ČDT – telekomunikace a SC

Koncepční energetická řešení pro obce a malá města               

15:15 – 15:30 

Informace  o pořádaných akcích

Různé a závěr

15:30 Ukončení 14. 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 13. jednání PS pro SC    1/2

 MMR – zaslat finální podobu Metodiky SC členům PS a uveřejnit na webu 
www.smartcities.mmr.cz – T: se zasláním zápisu – zasláno a uveřejněno na 
smartcities.mmr.cz

 MMR – zaslat link s uveřejněnými prezentacemi z konference Udržitelně a zdravě ve 
městech – Národní síť zdravých měst, MMR, MV (24. a 25. 1. 2019) – T: se zasláním 
zápisu – zasláno a uveřejněno na smartcities.mmr.cz

 AK ČR – projednat na dalším jednání Asociace možnost zorganizování semináře (ve 
spolupráci s MMR), kde budou prezentovány zkušenosti krajů s implementací SC od roku 
2017 – T: do dalšího jednání PS - splněno

 MMR – zaslat odkaz na příručku pro starosty Energetické úspory aneb Jak na ně (zdroj 
NCEÚ) – T: se zasláním zápisu - zasláno a uveřejněno na smartcities.mmr.cz

 MMR – zpřístupnění Metodiky hodnocení udržitelných a chytrých měst na webu SC – T: do 
konce února 2019 – uveřejněno na smartcities.mmr.cz

http://www.smartcities.mmr.cz/


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

– plněno

 MMR – Informovat na Grémiu o možnosti využití výstupů projektu MENDELU – T: březen 

2019 - splněno

 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 koncept SC, následně 

bude ze strany MMR zpracován seznam těchto dokumentů  - T: průběžně (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 13. jednání PS pro SC    2/2

mailto:ivana.krizanova@mmr.cz
mailto:ivana.krizanova@mmr.cz
mailto:Lenka-Kristyna.Krouzova@mmr.cz


Aktuální informace k dění 

v agendě Smart Cities 

ze strany MMR a dalších rezortů



 10. 2. – finalizována a uveřejněna aktualizovaná Metodika Smart Cities

 5. 3. Mezinárodní spolupráce – v rámci V4 konference v Bratislavě

 19. 3. Smart city v praxi IV - prezentace

 20. 3. Vzdělávání MAS v oblasti inovativních řešení - prezentace

 27. 3. Grémium – aktuálně řešená témata: data, marketing, pilotní projekty, financování

 1. - 2. 4. ISSS Hradec Králové – blok k SC s MŽP a MPO; SRR 2021+

 Pilotní projekty – podpora a sběr námětů, tvorba databáze příkladů

 Zapojení do programu Digitální Česko – v rámci podprogramu Digitální ekonomika a 

společnost – příprava implementačních plánů

Aktuální stav – MMR        1/2



 Smart Village - komunikace a spolupráce s konceptem Chytrý venkov – MZe – PS pro 

Chytrý venkov, účast a prezentace na seminářích NS MAS.

 Smart Region – spolupráce s kraji na koncepcích SC (HK, LB, ÚL)

 Spolupráce při Přípravě programového období 2021-2027 – zapojení SC do operačních 

programů

 Stránky smartcities.mmr.cz probíhá upgrade (kalendář, připravovaná databáze příkladů 

dobré praxe)

Aktuální stav – MMR        2/2

smartcities.mmr.cz


Aktuální stav - další členové PS pro SC

tour de table



Témata zaměřená na města

 Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality 
(» min. 4 města z různých MS/AC » indikátory, monitoring, šíření výsledků); inovační 
akce

 Strengthening international collaboration: Enhanced natural treatment solutions for 
water security and ecological quality in cities ((» min. 3 města z různých MS/AC » 
pilotní akce, integrace řešení do městského vodního cyklu ); výzkumná a inovační akce

Uzávěrka

13.2.2020 (1. stupeň), 3.9.2020 (2. stupeň)

Informace

Jana Čejková - cejkova@tc.cz ; www.h2020.cz

HORIZON 2020 - společenská výzva 5

Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny

mailto:cejkova@tc.cz
http://www.h2020.cz/


 Magistrát města Brna 

doporučení pro rozvoj SC

Vystoupení hostů



COFFEE BREAK



 ČDT – telekomunikace a SC

Vystoupení hostů



 Koncepční energetické řešení 

pro obce a města

Vystoupení hostů



Informace o pořádaných akcích 

 9. 4. Chytrá a zdravá doprava ve městech, Plzeň

 16. 4. Chytrá řešení ve veřejné správě, HK 

 17. – 18. 4. FUTURE CITY MADE BY IoT, Praha

 24. 4. Chytrá řešení v sociálních službách, HK

 13. 5. Plánování a hospodaření s vodou, Praha

 21. 5. Smart city v praxi ELO SYS 2019, Nitra, SK

 24. - 25. 5. SC Symposium Prague, ČVUT (en)

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

 12. – 13. 6. Životní prostředí - prostředí pro život, Průhonice

Aktuální akce vždy na smartcities.mmr.cz

https://mmr.cz/cs/Microsites/SC/Kalendar-akci/Workshop-automatizovane-mobility
Workshop Chytrá řešení ve veřejné správě
https://mmr.cz/cs/Microsites/SC/Kalendar-akci/FUTURE-CITY-MADE-BY-IoT
https://www.chytryregion.cz/cs/akce/2019-03-workshop-chytra-reseni-v-socialnich-sluzbach
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/seminar-spoluprace-mest-a-architektu
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference23.php
https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2019/conference-program
https://www.bvv.cz/urbis/urbis-2019/
http://www1.cenia.cz/www/node/877
https://mmr.cz/cs/Microsites/SC/Kalendar-akci


Různé

Termín dalšího jednání: červen 2019

Děkujeme za spolupráci!

Další program jednání


