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název   16. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC) 

datum   30. 9. 2019, 13:00 – 15:30 

místo   Cubex centrum Praha, Na Strži 63, Praha 4-Nusle 
 

účastníci   viz prezenční listina 

přílohy zápisu Prezentace „16. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“ 

Ostatní prezentace dle programu  

Program 16. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities 

 Dokumenty jsou dostupné na www.smartcities.mmr.cz v 

záložce Pracovní skupina pro SC 

  

 

 

A Průběh jednání 

Bod 1 – Zahájení, představení aktualit ze strany MMR a připomenutí průběžných úkolů  

Ing. Ivana Križanová (MMR) zahájila 16. jednání Pracovní skupiny pro SC, přivítala členy i hosty PS, 

představila program jednání a připomněla průběžné úkoly. Ze strany MMR k tématu Smart City 

představila následující aktuality. Jednalo se o představení nového vedení odboru regionální politiky, 

výstupy z exkurze do Vídně, přičemž připomněla, že zápis z exkurze je na stránkách MMR. Další 

aktualitou bylo představení nového připravovaného Grémia paní ministryně pro místní rozvoj, které 

se koná 8. října. Dále představila nástin financování pro příští programové období, nové cíle evropské 

politiky, konkrétní projekty, se kterými MMR spolupracuje a připomněla konání soutěže Chytrá města 

pro budoucnost. Jako poslední zmínila výstupy z jednání ohledně krajských strategií pro Smart City. 

Bod 2 – Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany účastníků PS (Tour de Table)  

Martina Ceplová (CzechInvest): provádí pasportizace obcí a zkoumají u starostů zavádění prvků 

Smart.  

Zina Kaštovská (Operátor ICT): představila tři nově schválené projekty: Intermodální plánovač trasy 

(proběhl hloubkový marketingový průzkum uživatelů a workshopy se soukromými poskytovateli 

mobility v Praze), Datová integrace P+R parkovišť ve spádové oblasti Prahy (projekt schválen, probíhá 

studie proveditelnosti), Intenzita pěší dopravy. Představila aplikaci Změňtě.to (aktualizace na novou 

verzi). Znovu schválen projekt Čtyřpólové nabíjení elektrobusů (5 elektrobusů, 2 nabíjecí stanice, 

projekt proběhne na lince 142 pražské MHD). Projekt Chytrý svoz odpadu (400 senzorů, dokončen 

klientský panel poskytující informace) 

Karin Brázová (MMR): příprava budoucího programového období, schválení Národní koncepce 

realizace politiky soudržnosti po roce 2020. Představila průřezové téma dokumentu Společnost 4.0. 

Představila možnosti financování projektů Smart City v příštím programovém období (OP 

Konkurenceschopnost: efektivní nakládání s energiemi, OP Jan Ámos Komenský: podpora smart 

akcelerátorů, IROP: modrozelená infrastruktura, modernizace a zvýšení dostupnosti ICT IZS, 

kybernetická bezpečnost, telematika, OP pro životní prostředí: kvalita ovzduší, protipovodňová 

opatření…). Příprava podkladů pro financování, rozpracování problémových listů identifikující bariéry 

ve financování, potřeba většího zapojení do přímo řízených programů EK. Program na podporu 

strukturálních reforem (inteligentní růst v ČR). 

http://www.smartcities.mmr.cz/
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Miloslav Oliva (NS MAS): představení a pozvánka na Národní konferenci venkov 2019 (Život na 

venkově, projekt Smíchovské střední průmyslové školy Naše obec). Výstupy z exkurze do Bavorska 

coby příklad dobré praxe.  

Vladimír Sochor (MPO): aktivity v inovacích a energetice (smart grids). Zveřejnění nových výzev a 

důraz na snižování spotřeby energie (program EFEKT na rok 2020: zveřejnění výzev). Investiční 

dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení. Zcela nová plánovaná dotace pro obce a malá města na 

podporu místní energetické koncepce. 

Marie Petrová (MŽP): schvalování metodiky hodnocení udržitelného rozvoje pro malé obce. Metodika 

pro města a obce do 5 000 obyvatel již byla schválena. Dále metodika pro městské části a MAS byla 

také schválena. Do budoucna tvorba metodiky také pro kraje. Pozvání na obhajoby nejlepších obcí 

MA21: Chrudim 13. 11. 2019, Křižánky 12. 11. 2019. Více informací na www.ma21.cz. Vytvoření e-

learningu pro koordinátory a pracovníky úřadu k udržitelnému rozvoji. 14. 10. 2019: Káva s ministrem: 

setkání ministra s nejlepšími starosty a zástupcem AKČR. 

Libor Kašparovský (Incinity): platforma Invipo rozšířena do 21 měst. Největší aktivita ve 

Středočeském kraji. Aktivity v zahraničí: spolupráce s MPO, MZV, CzechTrade, české ambasády… 

Vypozorování nových trendů: do popředí se dostávají otázky životního prostředí: nakládání 

s odpadem, vodní hospodářství, environmentální senzory. Účast na BCN Smart City Expo 2019. 

Jan Hlaváček (ČDT): Podnět k exkurzi na BCN Smart City Expo 2019.  

Petr Svoboda (MV): tvorba klientsky orientované veřejné správy 2030. Aktuálně předložena ke 

schválení.  

David Bárta (CityOne): Ocenění 12 osob na veletrhu URBIS. Tvorba dalšího čísla časopisu CityOne 

(aktuální stav ve městech a příklady dobré praxe v oblasti Smart City). Zájem ze strany MZV, MD, MV, 

Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina. 

Pavel Nácovský (RASC): V čísle časopisu CityOne: článek o popisu logiky územních veřejných 

služeb z minulého období v Digitálním Česku.  

Veronika Korittová (TC AV ČR): představení časopisu Echo. Článek o účasti měst z ČR v programu 

Horizon 2020 (zaměřeno především na města). Projekt Sparks (město Kladno), projekt European City 

Facility (za ČR je členem hlavního řídícího týmu společnost ENVIROS, udržitelná energetika). Podnět 

k pozvání zástupce společnosti ENVIROS na příští jednání PS pro Smart Cities. Turecko organizuje 

Setkání zainteresovaných subjektů ve spolupráci s EK: 8. 11. 2019 v Bruselu. Více informací a odkazy 

v přiložené prezentaci.  

Pavla Vidanová (MŽP): uzavření dvou výzev z OPŽP ke dni 30. 9. 2019 (podpora nákupu vozidel na 

alternativní pohony pro obce a jimi zřízené organizace a výzva ohledné paktu starostů). U výzvy paktu 

starostů se poprvé stalo, že poptávka převýšila nabídku. 

Eva Leligdonová (Asociace krajů ČR): kraj Vysočina osloven NS MAS na spolupráci na projektu 

Smart Village. Kraj Vysočina partnerem přeshraničního česko-rakouského projektu: tři setkání (Smart 

Regions v příhraničním regionu Česko-Rakousko, Budoucnost mobility, trendy a výzvy pro venkovské 

regiony, třetí setkání zaměřené na Smart People).  

Jaroslav Zelený (Masarykova Univerzita): spolupráce na projektu SMO ČR (více informací 

http://www.ma21.cz/
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v prezentaci paní Bízkové). Ve Žďáru nad Sázavou pomáhají zastupitelům měst řešit aktivity v oblasti 

Smart City.  

Anna Batulková (MD): Program na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Ke dni 30. 9. 2019 

vyhlášena druhá výzva na LNG plnící stanice a k tomuto dni také končí třetí výzva na doplňkovou síť 

dobíjecích stanic. V srpnu skončila výzva na vodíkové stanice, dostali čtyři žádosti a v současnosti 

probíhá kontrola přijatelnosti. 

Olga Krištofíková (MD): ukončená výzva v rámci programu TAČR Doprava 2020 a spolupráce 

v rámci programu Životního prostředí (taktéž program TAČR). Další výzvy v rámci programu Doprava 

2020 budou na jaře příštího roku. 

Lenka Šolcová (DTIHK): v rámci BCN Smart City Expo pořádají exkurzi. Součástí je návštěva 

veletrhu a také např. návštěva chytré čtvrti Sant Cugat, návštěva částí BCN, kde se nachází tzv. 

superbloky (kombinace automobilové dopravy s přátelskostí čtvrti k chodcům a obyvatelům) a další 

aktivity. Čtvrtý ročník startupové soutěže: spolupráce se Škoda Auto, Siemens, Bosch a hlavní město 

Praha. 200 přihlášených startupů z 30 zemí. 24. 10. 2019 finále soutěže. 

Zdeněk Doležal (HESTEGO): v říjnu spuštění samostatného webu o chytrých odpadkových koších. 

7. 10. 2019: účast na strojírenském veletrhu v Brně včetně prezentace chytrých košů. 8.10.2019: jako 

součást strojírenského veletrhu v Brně konference Lepší místo pro život: zde prezentace statutární 

ředitelky paní Šimánkové. 

Jana Korytářová (Ernst & Young, s.r.o.): účast na akci Future for Prague: prezentace na svém 

stánku. Zaměření na koncepční strategické implementační projekty (tři pilíře: mobilita, waste 

management a modrozelená infrastruktura). 

Michal Kuzmič (UCEEB): projekt Sparks (energeticky plusové čtvrti), posílení tohoto tématu. Projekt 

na plánování bezuhlíkových strategií pro města a obce. Cílem je přenášet dobré zkušenosti, jak mohou 

regionální politiky spolupracovat s těmi obecními na nízkouhlíkových strategiích pro města. Pozvánka 

na seminář v Budišově nad Budišovkou o lokální energetice, mikrogridech. 

Zuzana Drhová (MMR): příprava období pro program Horizon Europe. EK má zájem získat podněty 

z členských zemí. Příští rok se má připravovat akční plán, jednou z pěti tematických oblastí je Smart 

Cities a nízkouhlíková ekonomika. Podnět pro připomínky v rámci příštích jednání PS pro Smart Cities.  

Radim Sršeň (SMS ČR): příprava projektu na chytrý venkov v rámci OPZ (využít metodiku SMO ČR 

a aplikovat ji na vybraných 9 venkovských regionech). Účast konference OECD na Smart Villages 

v Jižní Korei (velmi inspirativní konference). Problematika stěhování do měst, popř. na venkov, OECD 

na tuto problematiku chystá studii a hledá země, které by se chtěly účastnit (účastní se např. Kanada, 

Slovinsko, Skotsko…) 

Petr Vlasák (MHMP): 18. 9. 2019 vyhlášení výzvy na podporu spolupráce mezi inovativními firmami 

a soukromým sektorem. 16. 10. 2019 vyhlášení výzvy na vznik a podporu inovačních firem a rozvoj 

spolupráce mezi podnikatelským sektorem a organizacemi zřizovanými Prahou. Více informací: 

www.penizeproprahu.cz 

Radka Vladyková (SMO ČR): ukončování projektu Centrum společných služeb (vede 

k profesionalizaci veřejné správy). Meziobecní spolupráce jako jedno z možných témat ke komunikaci 

na půdě OECD či EU. Metodika Smart City (odklon od pouhých technologií a posun k uspokojování 

http://www.penizeproprahu.cz/
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skutečných potřeb občanů).  

BOD 3: Prezentace Bízková Rút, SMO ČR – Staňte se prosperujícím městem nebo obcí 

budoucnosti  

 

 

 16.PS SC 

MMR-30.9.2019-Bízková.pdf
 

 

 

B Úkoly 

 Posílat podněty ke struktuře a obsahu internetové stránky www.smartcities.mmr.cz – 
T: průběžně (na ivana.krizanova@mmr.cz). 

 Doplnit aktualizaci možných zdrojů finanční podpory SC  

 Posílat podněty a nápady pro EK k připravovanému programu Horizon Europe (na 
ivana.krizanova@mmr.cz). 

 

Zapsal:  Dominik Opálka 

Schválila: Ivana Križanová 
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