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název 4. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC) 

datum 5. dubna 2017, 13:00 – 15:30 

místo Autoklub ČR Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

účastníci viz prezenční listina 

přílohy zápisu Prezentace „4. Jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“ 

Prezenční listina 

Program 4. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities 

Prezentace vystupujících hostů (4) 

   

Stran 5 

 

A Průběh jednání 

 

Bod 0 – Zahájení (ze strany MMR), Zahájení (ze strany RVUR) 

Mgr. František Kubeš (MMR) zahájil 4. jednání Pracovní skupiny pro SC a zároveň omluvil ředitele 

odboru regionální politiky MMR Ing. Davida Koppitze, který se jednání ze zdravotních důvodů 

nemohl účastnit. 

Ing. Petr Švec, předseda Výboru pro udržitelné municipality, pronesl následně své úvodní slovo.  

Upozornil na důležitost standardů Smart Cities, které budou dále diskutovány. Předpokládá vznik 

seznamu standardů do podzimu tohoto roku. 

 

Bod 1 – Kontrola stavu plnění úkolů z 3. jednání PS pro SC 

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

 Posílat informace k dalším strategickým dokumentům, které obsahují elementy konceptu SC, 
následně bude ze strany MMR zpracován seznam těchto dokumentů - T: průběžně  

 Doplnit aktualizaci možných zdrojů finanční podpory SC – T: do další PS, tj. 5. 4. 2017 (posílat 
na blanka.keltner@mmr.cz) Přehled byl doplněn o nové výzvy ze strany MŽP. 

 Zaslat návrhy k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC – T: 15. 3. 2017 (posílat 
na jana.korytarova@mmr.cz). MMR neobdrželo žádné další návrhy. 

Bod 2 – Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany MMR a dalších rezortů  

František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky MMR, představil aktuální dění v agendě Smart 

Cities ze strany MMR.  

Na webu vyvěšeny výsledky dotazníkového šetření k seminářům na r. 2017, které bylo realizováno 

na přelomu roku.   

MMR organizovalo blok prezentací Koncept Smart Cities z pohledu státní správy na ISSS 2017 (3. a 

4. 4. 2017), kde prezentovalo spolu s MPO, MŽP a MD aktivity zmíněných rezortů v rámci agendy 

Smart Cities (3. 4. 2017, prezentace ke stažení na webu ISSS https://www.isss.cz/list/program - 

Jednací sál 12:30).  

Bylo podepsáno memorandum mezi MMR s městem Písek o spolupráci na rozvoji a realizaci 

konceptu inteligentního města. 

mailto:blanka.keltner@mmr.cz
mailto:jana.korytarova@mmr.cz
https://www.isss.cz/list/program
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Byl zorganizován první letošní odborný seminář pro města na téma „Čistá mobilita v chytrém 

městě“ (31. 3. 2017). Studijní materiály jsou k dispozici ke stažení na stránkách Smart Cities: 

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Seminare.aspx . 

V dubnu proběhla aktualizace přehledu fin. zdrojů – aktuální přehled k 1. 5. 2017 je vyvěšen 

na http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Zdroje-financni-podpory-Smart-Cities-projektu . 

V rámci veletrhu URBIS (součást Stavebních veletrhů Brno) MMR organizuje dne 28. 4. 2017 

seminář pro menší města a obce.  

Zástupci MMR se účastnili několika významných akcí (např. ISSS 2017/V4DIS - přehled viz 

prezentace MMR) 

Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany rezortů: 

MŽP (M. Petrová) – v Pracovní skupině MA21 byla provedena personální obměna (členové nově 

nominovaní z ministerské úrovně). MŽP také vyhlásilo poptávku po expertech z důvodu hodnocení 

v deseti oblastech udržitelného rozvoje v rámci MA21 – www.MA21.cz ; poptávková kola pokračují. 

Byla spuštěna nová verze internetových stránek k MA21. Na závěr paní Petrová uvedla, že PS MA21 

je otevřenou platformou, lze se jí v případě zájmu zúčastnit.  

MPO (V. Sochor) – dopracovávala se novela zákona o hospodaření s energií, 29. 3. 2017 byla 

schválena vládou ČR, nyní je v Parlamentu. Dopracováv se Národní akční plán energetické účinnosti, 

v němž je agenda SC nepřímo zahrnuta; v polovině března se konalo setkání se zástupci 

Západočeské univerzity, kteří pracují v agendě SC a spolupracují s městem Plzní – doporučení 

domluvit jejich prezentaci na některou z příštích PS pro SC. Byl vyhlášen program Úspory energie 

s rozumem www.usporysrozumem.cz (bude zde evidenční systém, kde budou evidovány projekty, 

které nejsou pod dotacemi); v rámci programu EFEKT jsou vyhodnocovány žádosti podané pro 

letošní rok. Ve vztahu k novému programu se spouští nová aktivita v programu EFEKT s možností 

podání žádostí o dotaci od 1. 4. do 20. října na zpracování studií proveditelnosti včetně 

energetického posouzení v objektech kromě jiného i ve městech a v krajích. MMR (P. Žáčková) – 

přehled financování bude ke konci dubna vyvěšen na webových stránkách SC. 

Česká komora architektů (M. Špačková) – součást ACE; v rámci ACE proběhlo na podzim školení 

školitelů v oblasti udržitelnosti staveb; p. Špačková vyjádřila zájem se nadále účastnit jednání PS 

pro SC. 

STMOÚ ČR (I. Bělonohý) – STMOÚ ČR se spolupořadatelsky podílelo na konferenci Internet 

ve státní správě a samosprávě (ISSS) ve dnech 3. - 4. 4. 2017 v Hradci Králové, kde byla 

problematika SC jedním z nosných témat. SC bude mj. tématem i celostátního odborného semináře 

STMOÚ ČR (21. -23. 5. 2017, Valeč na Třebíčsku). STMOÚ ČR bude pořádat česko-slovenský kulatý 

stůl pro vedoucí úřadů ÚSC k SC (9. 8. 2017) v rámci studijního pobytu přednostů měst a obcí ze 

Slovenska v ČR. Sdružení dále připravuje ve spolupráci s obdobnou asociací v Norsku výměnu 

zkušeností v oblasti SC v rámci zemí EU (2017 - 2018). SC bude i předmětem celosvětové 

konference komunálních manažerů ICMA (22. -25. 10.2017, San Antonio, USA), které se 

zúčastní zástupci STMOÚ ČR. Důležité odkazy: STMOÚ - www.tajemnici.cz; Asociácie prednostov 

úradov miestnej samosprávy v SR: www.apums.sk; ICMA konference: 

http://icma.org/en/icma/events/conference/welcome . 

Praha 12 (R. Králíček) – zmínil několikaletou zkušenost se SC konceptem v soukromé i státní správě. 

Výbor pro udržitelnou energetiku (A. Laciok) – aktuálně „Zimní balíček“ – konsekvence 

s konceptem SC – po zaslání bude zařazeno na stránku PS pro SC. 

NOK MMR (K. Droznová, P. Jurášková)  - zájem o přenos best practices v rámci celé implementační 

struktury (oboustranně); specificky mají zájem kvůli svému podílu na řešení problematiky čerpání 

v rámci energetických úspor. 

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Seminare.aspx
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Zdroje-financni-podpory-Smart-Cities-projektu
http://www.ma21.cz/
http://www.usporysrozumem.cz/
http://www.tajemnici.cz/
http://www.apums.sk/
http://icma.org/en/icma/events/conference/welcome
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ÚV (J. Bendl) – RVUR přijala strategický rámec ČR 2030, který bude během dubna předložen vládě 

ke schválení. Následuje implementační fáze, předpokládané zapojení všech obcí, přičemž SC je 

významnou složkou. Dne 28. 3. 2017 proběhlo zasedání Výboru pro udržitelnou dopravu – téma 

emise ve velkých městech, hledání řešení, důraz na posilování nemotorové dopravy, elektomobility 

a alternativní dopravy, smart technologie, odstranění dieselových automobilů – plánovaná 

spolupráce s policií, udržitelná přeprava zboží, energetická efektivita dopravy. Proběhl také Výbor 

pro krajinu, vodu a diverzitu – invazní druhy – příprava legislativy, zeleň ve městech (blíže 

v zápisech z výborů). Závěrem uvedl, že v květnu se v Nairobi koná Řídící výbor OSN - HABITAT – 

K. Šlechtová bude zastupovat ČR – možnost čerpat z podkladů. 

AK ČR (I. Fryšová) – zřízena komise při AK ČR (jako poradní orgán rady AK ČR) pro chytré regiony, 

energetiku a životní prostředí – předsedkyně A. Krnáčová, setkání krajů začátkem května – téma 

smart regiony – výstupy se setkání budou bodem na dalším jednání PS pro SC. 

NS MAS (J. Krist) – zatím je schválených téměř 50 % strategií CLLD; poukázal na rozporuplný výklad 

„inovace/ inovativních projektů/ prvků“ – odlišný výklad CRR (subjektivita výrazu) než chápání 

dle PS pro SC -  je možné vybrat objektivně inovativní projekt - apel na PS pro SC k podpoře názoru 

NS MAS; Valná hromada schválila strategii NS MAS do roku 2030, má návaznost na ČR 2030 - NS 

MAS – partner pro obce do 25 tis., které chtějí implementovat své cíle; podpora principů čisté 

mobility – na úrovni krajů i asociací – i finančně; závěrem upozornil na nedostatečné pokrytí 

internetem na venkově. 

Asociace pro elektromobilitu (J. Křižka) - nabídka prezentace na příští PS pro SC 

MD (A. Batulková) – dotační program Rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva – na poč. června 

se předpokládaná ukončení notifikace EK – na podzim vypsání výzev. 

MV (J. Jaňura) – dotvořena zadávací dokumentace pro analýzu fungování výkonu veřejné správy 

ve statutárních městech – do budoucna přislíbena prezentace na PS pro SC; současná aktivita - 

věcný záměr zákona o územně správním členění státu – bude se slaďovat struktura státu; zaměření 

i na aglomerační oblasti. 

MŽP (P. Vidanová) – příprava výzvy na podporu zapojení obcí do Paktu starostů a primátorů – 

zaměřeno na Pakt a MA21, podpora zpracování strategií – očekávaná doba vyhlášení – duben / 

květen. V březnu se konal také 4. ročník konference k čisté mobilitě. Koncem března uzavřena výzva 

na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon; nyní se vyjednává nová výzva  - vyhlášení 

na konci 4. Q 2017 – větší okruh potenciálních žadatelů; 2. Q 2017 bude vyhlášena výzva na osvětu 

čisté mobility, ve 3. Q 2017 výzva na podporu bikesharingu. Pokud jde o energetické úspory – 

ve VPŘ je návrh na podporu čerpání subjektů, které čerpají podporu v cíli 5.1 – část čerpatelná 

z nové Zelené úsporám. Připravovaná je i výzva  „Dešťovka“ – podpora úspor vody. V programu LIFE 

otevřená výzva (více informací lze získat na emailu: pavla.vidanova@mzp.cz). Závěrem P. Vidanová 

informovala, že se dne 12. 4. 2017 koná Řídící výbor Smart regionu Moravskoslezský kraj (informace 

o konání a závěrech budou sděleny na příští PS pro SC). 

MMR (Jiří Vlček) – poděkování MŽP za organizaci 4. Ročníku konference k čisté mobilitě, přičemž 

tlumočil návrh MŽP k zapojení více partnerů v příštím ročníku.  

TC AV ČR (V. Korittová) - dne 23. června 2017 se v Bruselu koná Brokerage – příležitost pro setkání 

zájemců o zapojení do projektů z oblasti Smart Cities na evropské úrovni: 

https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017. Na akci je možné se registrovat, účast je 

bez poplatků, na uvedené webové stránce je i odkaz pro registraci. 

V současné době se připravuje nový pracovní program pro program Horizont 2020, kde budou 

i témata pro Smart Cities, měl by být k dispozici ve druhém pololetí letošního roku. 

Odkaz na stránky s informací o vyhlášení soutěže European Capital of Innovation: 

http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm  

mailto:pavla.vidanova@mzp.cz
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm
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Bod 3 – Financování Smart Cities projektů (viz přiložená prezentace M. Babczynského)  

 – metodika bude finalizována (v návaznosti na dodatečné připomínky), budou označeny nové 

pasáže a rozeslána členům PS pro SC, návazně schválena a vyvěšena na webových stránkách 

www.smartcities.mmr.cz (bude tak splněn bod z plánu činnosti PS pro SC na rok 2017). 

 

Bod 4 – Diskuse o standardech Smart Cities v ČR (viz diskuzní podklad - rozeslán členům PS pro SC 

dne 3. 4. 2017) – podklad vychází z certifikované Metodiky inteligentního města - město by mělo 

projít jednoročním „auditem“ a mělo by být zhodnoceno, zda jde správnou cestou k tomu být 

skutečně Smart – viz podklad doplněný o podněty v rámci diskuze během PS pro SC, který bude 

rozeslán v předstihu před dalším jednáním PS pro SC k doplnění ze strany členů. Na příštím jednání 

PS pro SC budou připomínky reflektovány. 

 

Bod 5 – Vystoupení hostů (prezentace) 

RASC  - Pavel Nácovský (viz přiložená prezentace) 

ELKO EP - Jiří Konečný (viz přiložená prezentace) 

ENG CR s.r.o. - Zdeněk Zelenka (viz přiložená prezentace) 

 

Bod 6 – Diskuze k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC 

Mgr. Peter Svoboda Středočeské inovační centrum - zástupce regionálních inovačních center – 

členství odsouhlaseno   

Petr Smolník – AVERIA, poradce pana M. Rady (MV) – role stálého hosta (členství zatím 

bez rozhodnutí) – výstupy z PS pro SC by byly přes pana Smolníka publikovány  

Ing. Martin Zeman (MZd, Odbor informatiky), Mgr. Michal Kurečka (Ústav zdravotnických informací 

a statistiky ČR) – pí Vokálová ukončila členství v PS pro SC – noví zástupci MZd v PS pro SC 

 

Hosté na příští PS pro SC: 

Andrea Ćirlićová – EY – prezentace SC indexu  

Ing. Pavel Vavřík - SKY WAY INVEST GROUP – prezentace – dle zaslaných podkladů bude zváženo 

Doporučení účasti zástupce Západočeské univerzity – V. Sochor (MPO) přislíbil zprostředkování 

(prosíme informaci na jana.korytarova@mmr.cz do 20. 5.) 

Nabídka ze strany RASK prezentace nové normy ISO 41000 – provozování služeb – cca 20 min  

 

Bod 7 Informace o pořádaných akcích (rozesláno členům PS pro SC dne 10. 4. 2017) 

SMART CITY LIBEREC (12. 4. 2017) 

URBIS Veletrh chytrých řešení pro města a obce (26. - 29. 4. 2017, Brno) 

Konference Chytřejší Česko (Písek, 10. 5. 2017) 

Kybernetická revoluce CZ: 

Regionální akce – střední Morava – Olomouc (6.4 2017) 

http://www.smartcities.mmr.cz/
mailto:jana.korytarova@mmr.cz
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Regionální akce – jižní Morava – Brno (26. 4. 2017) 

Regionální akce – Slezsko – Ostrava (17. 5. 2017) 

Bezpečnost technické infrastruktury Prahy a velkoměst ČR – 16. 5. 2017, 6. ročník (Legislativa 

pro řešení krizových situací, voda, odpady aj.) 

Integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje (22. 5. 2017) 

Smart Cities Symposium Prague 2017 (25. a 26. 5 2017) 

Konference Chytřejší Česko (Ostrava, 30. 5. 2017) 

 

Bod 8 Různé 

MV (J. Jaňura) – doporučil zástupce ze sekce ICT MV – domluveno zprostředkování s p. Smolníkem 

Soutěž Přívětivý úřad obsahuje indikátory, které by mohly být společné s připravovanými indikátory 

SC; budou podkladem na zářijové jednání PS pro SC. 

 

MMR předává informaci, kterou obdrželo od paní Tamary Katuščák, která mě informovala 

o projektu na podporu ekonomické diplomacie, který připravují k Smart Cities ze strany našeho 

Velvyslanectví v Bruselu. 

 

Název: Spolupráce ČR a Belgie v oblasti Smart Cities  

Krátký popis: Cílem zamýšleného projektu je umožnit navázání spolupráce českých firem 

s belgickými firmami a institucemi z oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS), ICT a energie 

v oblasti Smart Cities.  

  

Projekt bude realizován ve městě Antverpy, které je jedním z belgických měst, které zavedlo prvky 

Smart Cities. Velvyslanectví ČR již navázalo kontakty s antverpskou radnicí a s přístavem 

v Antverpách, klíčovým uzlem pro námořní, říční, ale i silniční dopravu, který firmám představí 

možné oblasti spolupráce. Díky spolupráci s Vlámskou obchodní komorou VOKA – Antverpy budou 

moci firmy navázat kontakty se svými belgickými protějšky, vyměnit si know-how a dozvědět se 

o možnostech spolupráce. Díky projektu dojde v Belgii ke zviditelnění ČR jako dynamické ekonomiky 

založené na inovacích a projekt otevře cestu k realizaci potenciálu, který nabízí spolupráce v sektoru 

Smart Cities, oblasti s vysokou přidanou hodnotou.  

 

Kdy: pravděpodobné datum je 26. 10. 2017  

V případě zájmu se dozvědět více či se projektu účastnit, kontaktujete, prosím, Velvyslanectví ČR 

v Bruselu: brussels@embassy.mzv.cz 

 

Paní Katuščák se s vámi spojí a bude vás o projektu více informovat. Bude taktéž vděčná 

za doporučení, které české firmy by mohl náš projekt zaujmout. 

 

MA21: na stránce www.ma21.cz byla spuštěna nová verzi Informačního systému MA21. Systém je 

nyní připraven k použití. Do zabezpečené části webu (k vyplňování formulářů kritérií) se dostanete 

stejným uživatelským jménem a heslem, které jste používali v minulé verzi.  

Aktuálně zpřístupněná verze je plně funkční z hlediska všech potřebných procesů (vkládání, 

schvalování ukazatelů, přidělování kategorií apod.), jsou plně implementovány všechny změny 

dle aktuálně platných kritérií a řada dalších požadavků.  

Realizaci některých dílčích požadavků, které nemají vliv na funkce systému, ale ulehčují orientaci 

mailto:brussels@embassy.mzv.cz
www.ma21.cz
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a práci se systémem, nebo požadavky, týkající se zobrazování již uložených dat v systému musely 

být posunuty na pozdější dobu (ne z pochybení týmu MA21 v CENIA). Budou nasazovány postupně 

dle harmonogramu nejpozději do 30. 6. 2017. K využívání nového systému jsou 

plánovány pro všechny koordinátory sérii školení. 

 

 

Bod 9 – Shrnutí a závěr Pracovní skupiny pro Smart Cities  

František Kubeš ukončil čtvrté jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities. 

 

Termíny dalších jednání PS pro SC 

 

Příští jednání: 31. 5. 

 

Další termíny v roce 2017 (předběžně): 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). 

 Poslat informace k dalším strategickým dokumentům, které obsahují elementy konceptu SC, 
následně bude ze strany MMR zpracován seznam těchto dokumentů - T: průběžně  

 Doplnit aktualizaci možných zdrojů finanční podpory SC – T: do další PS, tj. průběžně (posílat 
na blanka.keltner@mmr.cz)  

 Zaslat návrhy k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC – T: 19. 5. 2017 (posílat 
na jana.korytarova@mmr.cz)  

 

Zapsala: Mgr. Jana Korytářová (MMR), 21. 4. 2017, schválil: František Kubeš (MMR), 10. 5. 2017 
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