Zápis z 1. jednání PS pro Smart Cities

název
datum
místo
účastníci
přílohy zápisu

1. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC)
7. září 2016, 13:00 – 15:00
Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 1
viz prezenční listina
Prezentace „1. Jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“
Stran
4
Prezenční listina
Program 1. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities

A Průběh jednání

Bod 1 – Zahájení (ze strany MMR a Výboru pro udržitelné municipality)
David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky, zahájil jednání pracovní skupiny.
Následně shrnul důvody zřízení této pracovní skupiny, uvedl vazbu konceptu Smart Cities
na Dohodu o partnerství a výzvu, kterou spatřuje ve výraznějším zohlednění konceptu Smart Cities
v operačních programech (resp. výzvách); v této souvislosti zdůraznil spolupráci s Odborem Dohody
o partnerství, evaluací a strategií MMR. Závěrem svého vystoupení představil program jednání.
Poté vystoupil Petr Švec, předseda Výboru pro udržitelné municipality; pod tímto Výborem je PS
pro SC zřízena. Zdůraznil potřebu širší diskuze nad konceptem Smart Cities. Ve svém vystoupení
sdělil, že Výbor pro udržitelné municipality považuje za jeden z prvních důležitých kroků PS SC popis
základních identifikačních znaků města, které je možné označit jako „Smart City“ (nebo některým
z českých ekvivalentů tohoto názvu).

Bod 2 – Diskuze klíčových činností Pracovní skupiny pro Smart Cities
Aktuální informace k metodické podpoře konceptu Smart Cities ze strany rezortů – (tour de table)
Zapojení rezortů a ostatních členů do činnosti Pracovní skupiny pro Smart Cities – (tour de table)
Bod zahájil David Koppitz shrnutím aktivit MMR. MMR nechalo zpracovat a certifikovalo Metodiku
konceptu inteligentních měst. Organizuje odborné semináře pro zástupce měst (čtvrtý –
dne 16. 9. 2016 v Plzni), prostřednictvím prostředků z IROPu přispívá k realizaci konkrétních
projektů a zaměřuje se na propagaci konceptu Smart Cities. Proto byla zřízena internetová stránka
www.smartcities.mmr.cz. David Koppitz vyzval přítomné, aby průběžně posílali podněty
ke struktuře a obsahu této internetové stránky.
K aktuálním informacím k metodické podpoře a zapojení rezortů a dalších členů PS pro SC zaznělo:
Z hlediska MPSV je relevantní zejména propojení s iniciativou Práce 4.0.
MZd zajímá koncept SC z hlediska podpory zdraví, prevence a oblasti e-Health.
MK považuje za relevantní vazbu konceptu SC na péči o kulturní dědictví a oblast architektury,
designu, technologií a vidí zde inspiraci pro přípravu nových strategií.
Pro Úřad vlády je koncept SC spojen s aktualizací Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu.
Zástupkyně Svazu měst a obcí ČR upozornila na roztříštěnost konceptu SC. Nabídla využití šíření
informací přes komunikační kanály Svazu a uvedla, že se konceptem zabývá Dopravní komise Svazu.
Asociace krajů ČR vidí své zapojení v rámci propagace konceptu SC.
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MPO je poskytovatelem dotací do dílčích oblastí, které se SC týkají. Zároveň by ze strany MPO byla
vítaná spolupráce s podnikatelským sektorem. Zdůrazněna byla potřeba koordinace rezortů. Bylo
podpořeno zpracování publikace příkladů dobré praxe realizace konceptu SC.
Technologické centrum Hradec Králové (na PS pro SC v roli hosta) působí jako konzultant
projektových záměrů s městem Hradec Králové.
Z hlediska MZe je koncept SC relevantní z hlediska spolupráce na rámci integrovaného rozvoje
území, spolupráce s municipalitami a hledání chytrých řešení např. v oblasti zásobování vodou.
Smart City Institut (na PS pro SC v roli hosta) nabízí své zkušenosti se zahraničními partnery, vidí
důležitost v implementaci zahr. zkušeností do českého prostředí. Spolupracuje se zástupci měst,
technologických odvětví i veřejností. Očekává, že PS pro SC přispěje ke kultivaci prostředí,
propagaci příkladů dobré praxe a spolupráci s partnery v území.
Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií MMR vidí svou roli hlavně v oblasti financování
a vytváření přehledů možností financování z ESIF. Přehled bude možné vyvěsit na webových
stránkách. Klade důraz na synergii mezi operačními programy a mezirezortní aktualizaci dotačních
titulů týkajících se konceptu SC. Vidí jako vhodné pokusit se namodelovat synergickou výzvu ke SC.
MD vidí relevanci s ITS (inteligentní dopravní systémy) a jejich podporou a propagací, dále pak např.
k projektu C- Roads, Důraz je kladen na práci s daty, která by měla splňovat požadavky Open Dat,
a také na spolupráci rezortů. Dále je relevantní ve vztahu k Plánům udržitelné městské mobility
a metodické podpoře, která je k nim poskytována.
Zástupce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů upozornil na skepsi ohledně definice SC
konceptu a vymezení oblastí, které do něj patří. PS vidí jako platformu pro sdílení zkušeností, a to
také s městy a obcemi, nabízí zprostředkování oboustranného přenosu informací mezi PS pro SC
a územím.
Z hlediska MŽP je koncept SC relevantní v souvislosti s Paktem starostů a primátorů. Rezort
podporuje environmentálně chytré technologie a podporuje konkrétní projekty i z OP ŽP. Z hlediska
Místní agendy 21 je vnímán koncept SC jako podmnožina MA21, přístupy se mírně překrývají; je
nutné zajistit, aby tyto agendy nebyly duplicitní, ale naopak, aby se obohacovaly a doplňovaly.
Sdružení místních samospráv se plánuje do budoucna konceptem SC více zabývat. Upozorňuje,
že města stále tápou v oblasti SC, klade důraz na oboustranný přenos informací mezi PS
a samosprávami a vítá metodickou podporu obcí.
Zástupce Výboru pro udržitelnou energetiku plánuje zpracovávat téma komunální energetiky
v rámci konceptu SC. Od PS očekává stabilizaci uchopení konceptu SC a následné stanovení např.
odpovídajících indikátorů.
Zástupce Národní sítě MAS se přiklání ke snaze zapojení i menších obcí v rámci konceptu SC.
Z hlediska MV je koncept SC relevantní pro inteligentní veřejnou správu, konkrétně strategický plán
rozvoje veřejné správy, kde bude koncept SC uveden v provazbách.

Bod 3 – Organizace odborných seminářů ke Smart Cities pro města
František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky MMR, představil aktivitu MMR – pořádání
odborných seminářů pro města, jejichž cílem je propagace konceptu SC, představení metodiky
Konceptu inteligentních měst, předávání zkušeností jednotlivých měst navzájem a realizace další
metodické činnosti doplňující Metodiku konceptu inteligentních měst.
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Bod 4 – Témata vhodná pro zaměření PS a dále pak pro semináře ke SC (diskuze)
Za strany MMR byla představena navržená témata pro odbornou diskuzi v rámci PS, která se mohou
zároveň stát tematickou náplní následných odborných seminářů pro zástupce měst. Následovala
diskuze, přičemž jako nosná byla identifikována tato témata: finanční modely pro SC, standardizace
jednotlivých procesů spadající do konceptu Smart Cities, evaluační rámec, včetně indikátorů
relevantních pro koncept Smart Cities, jejich roztřídění dle relevance a jejich sladění s již
sledovanými a vykazovanými daty – prioritizace, a oblast veřejných zakázek.
Dále bylo uvedeno, že je třeba rozpracovat risk management (krizové řízení jako téma, masivnost,
jednotlivost řešení, transparentnost atd.), smart management jako průřezové téma, prvky ve vztahu
ke konceptu SC, které by se měly objevit v rámcových strategiích měst, a rozšířit koncept SC např.
o sociální kontext, řešení z hlediska architektury a bydlení či e – Health.
Bylo zároveň poukázáno na potřebu sjednotit pohled na koncept SC, připomenut byl i apel
na průřezovost agend a dopad konceptu SC na další významné národní strategie.

Bod 5 – Aktivity MMR v rámci propagace
MMR představilo své aktivity v rámci propagace konceptu Smart Cities, jimiž jsou např. články
v odborných časopisech (Smart Cities magazín), vytvoření specializovaných webových stránek
(www.smartcities.mmr.cz),
publikace
propagačních
materiálů
(např.
leták),
účast
na odborných konferencích či organizace vlastních akcí. Jsou vítány návrhy ze strany členů PS ohledně
možností propagace konceptu SC a sdílení informací.
Bod 6 – Aktuální stav relevantních strategických dokumentů
MMR stručně představilo zásadní dokumenty, jež se koncept SC dotýká, a to Česká republika 2030
(zpracovatel ÚV ČR), Zásady urbánní politiky (MMR), Průmysl 4.0 (MPO), Akční plán pro rozvoj
digitálního trhu (ÚV ČR, koordinátor digitálního trhu).
Členové PS pro SC byli požádáni o informace k dalším strategickým dokumentům, které obsahují
elementy konceptu SC. V návaznosti na reakce bude na příští jednání PS pro SC připraven seznam
relevantních dokumentů.

Bod 7 – Informace o pořádaných akcích
David Koppitz informoval o aktuálních akcích s tématikou Smart Cities, které budou v nejbližší době
probíhat (viz přiložená prezentace).

Bod 8 – Diskuze, shrnutí, závěr PS pro SC
Jako zaměření příštího jednání byly navrženy finanční modely pro SC (bude přizván zástupce Czech
Smart City Clusteru) a standardizace – v jakých situacích lze město označit za chytřejší, identifikace
„chytrého“ chování a modelového vzoru (standartu). Na programu bude také přenos informací
do území (za pomoci členů PS) a diskuze k definici Smart Cities – vycházející z metodiky.
Bylo vyjádřena potřeba popsání souvislost mezi dvěma nástroji k udržitelnému rozvoji, kterými se
Výbor pro udržitelné municipality zabývá a které mají každý speciální pracovní skupinu: Smart Cities
a místní Agenda 21 (MA21). Bylo přislíbeno, že bude ze strany MMR svoláno setkání MMR a MŽP, tj.
gestorů obou výše zmíněných agend.
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Návrh na přizvání dalších členů/ hostů PS pro SC
V diskuzi členů PS pro SC byli jako možní další členové/ hosté PS navrženi: zástupce podnikatelského
sektoru, bankovního sektoru, zástupce měst/ clusteru s dobrou praxí uplatňování konceptu SC
a business modelů – včetně prezentace dobré praxe uplatňování konceptu SC a business modelů,
zástupce Hospodářské komory ČR, zástupce Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR či
zástupce České komory architektů.
Termíny dalších jednání PS pro SC

Termíny dalšího jednání PS: 15. 11. 2016 (opět ve 13:00)
Termíny v roce 2017 (předběžně): 1. 2., 5. 4., 24. 5., 6. 9., 29. 11.
B Úkoly







Posílat podněty ke struktuře a obsahu internetové stránky www.smartcities.mmr.cz –
T: průběžně (posílat na jana.korytarova@mmr.cz)
Posílat návrhy ohledně možností propagace konceptu a sdílení informací – T: průběžně
(posílat na jana.korytarova@mmr.cz)
Poslat informace k dalším strategickým dokumentům, které obsahují elementy konceptu SC,
následně bude ze strany MMR zpracován seznam těchto dokumentů - T: 1. 11. 2016 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz)
Zpracovat aktualizace možných zdrojů finanční podpory – T: do další PS (15. 11. 2016),
zpracuje MMR.
Zorganizovat jednání MMR a MŽP k popsání a vyjasnění překryvu agend MA21 a Smart Cities
– T: do další PS (15. 11.2016), MMR

Zapsala: Jana Korytářová (MMR), 27. 9. 2016, schválil: František Kubeš (MMR), 3. 10. 2016
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