Zápis z 5. jednání PS pro Smart Cities

název
datum
místo
účastníci
přílohy zápisu

5. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC)
31. května 2017, 13:00 – 15:30
klášter minoritu sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1
viz prezenční listina
Prezentace „5. Jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“
Prezenční listina
Program 5. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities
Prezentace vystupujících hostů (5)

Stran

5

A Průběh jednání
Bod 0 – Zahájení (ze strany MMR), zahájení (ze strany RVUR)
Mgr. František Kubeš (MMR) zahájil 5. jednání Pracovní skupiny pro SC a zároveň představil
program jednání.
Ing. Petr Švec, předseda Výboru pro udržitelné municipality, pronesl následně své úvodní slovo.
Připomněl akce Smart – např. příprava projektu města Litoměřic, vyhlášení soutěže Chytrá města
pro budoucnost – a aktivitu PS pro SC ve věci definování standardů Smart Cities.
Bod 1 – Kontrola stavu plnění úkolů ze 4. 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. průběžně (posílat
na blanka.keltner@mmr.cz) – aktuální verze vyvěšena na web SC na zač. května 2017
 Zaslat návrhy k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC – T: 19. 5. 2017 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz) – změna v členství v PS pro SC: zástupce MV ICT – Ing. Oldřich
Kalina (odbor Hlavního architekta eGovernmentu), Koordinátor digitální agendy – Ondřej Malý,
zástupce Patrik Tovaryš; změna členství MZd – Vanda Horná, Martin Kurečka
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.
-

-

-

dne 5. 6. 2017 – odborný seminář pro municipality Chytrý urbanismus, chytrá řešení pro veřejný
prostor,
v rámci veletrhu URBIS proběhl seminář Chytré koncepty pro malá města (28. 4. 2017), mimo
jiné proběhly další akce – Organic City Brno (vystupoval NS Semorád), zahajovací akce –
Economia (vystupoval F. Kubeš),
v květnu proběhla aktualizace přehledu fin. zdrojů – aktuální přehled k 2. 5. 2017 je vyvěšen
na http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Zdroje-financni-podpory-Smart-Citiesprojektu, další aktualizace v polovině srpna,
dokončeno první doplnění Metodiky konceptu inteligentních měst – Metodika financování
Smart City projektů – splněn úkol z Plánu činnosti PS pro SC,
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-

25. 5. 2017 konference V4+4 v Budapešti, vystupoval na téma Smart Cities poradce ministryně
p. Zeman,
probíhají soutěže: Chytrá města pro budoucnost 2017 – MMR zapojeno, zástupci MMR v roli
odborných hodnotitelů – kategorie Model a Osobnost, 21. 6. vyhlášení výsledků; soutěž Chytrá
radnice – uzávěrka přihlášek 30. 6., vyhlášení v září, zástupci MMR v roli odborných
konzultantů,

Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany rezortů:
Koordinátor digitální agendy (P. Tovaryš) – informoval o soutěži Chytrá radnice, v plánu rozhovor
s p. Malým – v příloze E15, v Českém rozhlase, žádost směrem ke členům PS o zapojení do PR této
akce, galavečer s vyhlášením – v září, přesné datum v řešení;
-

Aktualizace AP k rozvoji digitálního trhu – v současné době se zpracovávají připomínky, budou
zaslány do druhého kola; přislíbeny aktuální informace Společnost 4.0 – časový rámec, obsah
z pohledu Smart Cities;

MŽP (P. Vidanová) – vyhlášena výzva k podpoře zapojení obcí do Paktu starostů a primátorů
a MA21 a dále k podpoře vypracování studií proveditelnosti nízkoemisních zón, regulačních řádů
a SUMPů; zahájen příjem žádostí do dotačního titulu „Dešťovka“; v polovině dubna - účast nám.
Smrže na Řídícím výboru Smart Region Moravskoslezsko, představena strategie Chytřejší kraj
pro Moravskoslezský region – připomínkováno ze strany MŽP; Výbor regionů v Bruselu –
prezentace dotačního programu Paktu starostů a primátorů, oproti jiným zemím u nás podpora
spíše shora; jednání s panem Zemanem (poradce ministryně pro místní rozvoj pro SC) – podpora SC
z operačních programů v budoucnu, dohodnuta další spolupráce; 12. – 16. 6. – mise OECD v ČR –
prezentace aktivit v oblasti udržitelného rozvoje měst, účast i MMR;
NCKB (V. Borovička) – nabídka spolupráce;
MPO (V. Sochor) – Národní akční plán energetické účinnosti; předběžné výsledky žádostí EFEKT –
významný posun podpory rekonstrukcí veřejného osvětlení ve městech a obcí, v loňském roce
podpořeno 40-45 projektů/rok, letos přes 130; pro letošní rok uzavřena výzva pro zpracování
energetických koncepcí měst a regionů;
MV (J. Jeřicha) – vyhlášena soutěž Přívětivý úřad, známy výsledky, účast obcí se navyšuje;
prezentace k analýze fungování veřejné správy – na příští PS pro SC
CSCC (Eva Charvátová) – na webu ke stažení metodika CSCC (ke stažení po zadání e-mailové
adresy); organizace kulatých stolů a pracovních skupin, nad metodikou rozvíjena témata –
kybernetická bezpečnost (Brno, 20. 6. 2017), legislativa (Praha, Senát, 22. 6. 2017), rozpracovávají
témata jako energetika, doprava atd.; terénní činnost, konzultační činnost - pomoc městům
a obcím při budování konceptu SC;
FK – dotaz:
- kybernetická bezpečnost - je zástupce v rámci kulatého stolu zástupce NAKIT nebo MV?
CSSC – v Brně - člen VUT v Brně, v Praze zástupce z NAKIT či z PS pro SC;
FK - kybernetická bezpečnost je jedno z témat, kterému by se PS pro SC měla věnovat – vhodné
propojení
Smart region Jižní Čechy (R. Polanský) – posun v oblasti elektromobility, po projektu e – road Písek
– Deggendorf odstartovaní dalšího projektu – snaha propojit Rakousko, Bavorsko, Jihočeský kraj,
plánovaná analýza pro strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury pro rozvoj elektromobility – vznik
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strategického rámce pro JČ kraj, k dohledání na webu Smart Regionu JČ, komunikace se zástupci
ostatních krajů; záměr vytvořit „budget“ pro podporu jihočeských měst v přípravě strategických
dokumentů směřujících k rozvoji SC konceptů, budou vypracovávány na základě metodiky MMR
a metodiky clusteru (step-by-step příručka); odstartován projekt Smart Village – problematika SC
z pohledu malých obcí – spolupráce s partnery v Bavorsku; dne 20. 9. 2017 se bude konat
konference CityCON v Českých Budějovicích (zveřejněno i na webu MMR);
MPSV (M. Sycha) – aktivity v rámci digitální agendy: implementace opatření v rámci strategie
Digitální gramotnosti, připraven akční plán Práce 4.0, zač. května opatření poslána ÚV ČR, kdy by
opatření měla být včleněna do akčního plánu pro Společnost 4.0; spuštěn projekt predikce trhu
práce tzv. Kompas – modely předvídání trhu práce na národní i regionální úrovni;
SCII (Pavel Vokáč) – soutěž Chytrá města pro budoucnost 2017; navázána spolupráce Jižní Moravy
a Rakouska – aktivity ve Vídni;
Operátor ICT (V. Zadina) – zodpovědní za rozvoj konceptu Smart Prague, veřejnosti představen
koncept Smart Prague powered by Operator ICT; 16 započatých projektů v obl. SC, příprava dalších
10 do konce roku; zahájena spolupráce s ČVUT a UK v Praze, expertní role v projektech; restartován
web;
-

zájem PS pro SC o představení projektů Smart Prague – představení koncepce a projektů
na příštím jednání PS;

MD (R. Slabá) – do konce června by měla být získána notifikace programu pro dobíjecí a plnící
stanice CNG a LNG, první výzva předpokládána ještě v tomto roce (do konce října), podpora cca 500
plnícím a dobíjecím stanicím;
AK ČR (E. Leligdonová) – Kraj Vysočina uspořádal setkání krajů k problematice Smart Region –
viz prezentace;
TC AV ČR (V. Korittová) – viz prezentace;
MZd (M. Kurečka) – představil se jako nový člen PS pro SC
NSZM (P. Švec) – navrhl prezentaci zpětné vazby na soutěže – např. Chytrá města pro budoucnost
2017 (FK: návrh prezentace výsledků celé soutěže na jednání v listopadu);
Bod 3 – Informace AK ČR (E. Leligdonová) ze setkání krajů k problematice Smart regionů viz prezentace
FK: využití zástupce RSK k informacím o dění v regionech; koncepce Smart Region by měla být
uvedena ve strategii, aby nevznikaly pouze nahodilé projekty;
P. Švec: je velice důležité znát informace z dění v krajích; upozornil, že Výbor pro municipality se 27.
6. bude zabývat vyjmenováním sady základních nástrojů ČR, které mají návaznost na implementaci
ČR 2030 – tj. např. Smart Cities, MA21, Zdravé město, CLLD, metodika MV atd. – nutný komplexní
pohled, v ČR problematický nesouvislý pohled, důležité je zdůraznění návaznosti dokumentů;
D. Bárta: metodika definuje principy tvorby chytrého města – tj. především tvorba vize, to chybí
v činnosti některých krajů, z toho vyplývá neschopnost hodnocení přínosů projektů, chybí synergie;
standardizovat opatření nelze z důvodů specifik jednotlivých krajů a jejich problémů; nutné vytyčit
si cíl každého kraje; nutná dlouhodobá vize – např. Brno pracuje na vizi 2050 + vytváření lokálního
ekosystému aktérů;
Bod 4 – Informace V. Korittová (Horizon 2020 z pohledu měst) – viz prezentace
Bod 5 – Informace/ Diskuse o standardech Smart Cities v ČR
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František Kubeš informoval o dosavadním vývoji diskuze o standardech, proběhlo setkání
nad podkladem a připomínkami, které zazněly na posledním jednání PS pro SC, a to za účasti paní
Petrové (MŽP) a pana Švece (NSZM). Další postup: žádost členů PS pro SC o spolupráci – doplnění
podnětů do 15. 7. 2017 (na email jana.korytarova@mmr.cz). Podklad byl rozeslán emailem.
Zapracované připomínky budou představeny na příštím jednání PS pro SC dne 6. 9. 2017.
P. Švec poprosil členy PS ro SC, kteří mají kontakty se starosty, o projednání podkladu s nimi,
abychom dospěli k synergii i s potřebami municipalit.

Bod 6 - Vystoupení hostů (prezentace)
ZČU – Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D. – viz prezentace
RASC - Pavel Nácovský – viz prezentace
EY - Andrea Ćirlićová – viz prezentace
Pozn. Toto prezentované řešení měření bude realizováno v Jihočeském kraji
Petr Smolník – AVERIA
Byla vytvořena mezinárodní technologická informační platforma pro IoT a Smart Cities, portál bude
v několika jazycích (dnes v čj a aj), otevřena zdarma pro všechny zástupce státní správy a univerzit
(možnost poskytnout zdarma mediální podporu), pro komerční sféru s poplatkem, k dispozici
kalendář eventů.

Bod 7 - Diskuze k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC
Návrh stálého hosta:
J. Konečný / J. Hlaváček - Asociace chytrého bydlení – odsouhlaseno
RASK – odsouhlaseno
Hosté na jednání 6. 9. 2017:
Ing. Pavel Vavřík - SKY WAY INVEST GROUP (pravděpodobně včetně ppt)
M. Zezůlková - Národní centrum energetických úspor
Zástupce Německé průmyslové a hospodářské komory
Bod 8 Informace o pořádaných akcích (rozesláno členům PS pro SC dne 10. 4. 2017)
2. 6. 2017 – 4. 6. 2017 - První HACKATHON v Ústeckém kraji CHYTRÉ MĚSTO A CHYTRÁ DOPRAVA
(Ústí nad Labem)
5. 6. 2017 – Odborný seminář MMR Chytrý urbanismus, chytrá řešení pro veřejný prostor (Praha;
pozvánka odeslána emailem + na www.smartcities.mmr.cz )
9. 6. 2017 - Plzeňský kraj - Místo k žití, místo k podnikání (Plzeň)
13. 6. 2017 - Správa budov - Inteligentní budovy a chytré domácnosti (Praha)
15. 6. 2017 - TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY (6. ročník zaměřený na VTR, TEN-T, ALTERNATIVNÍ
POHONY, Praha)
20. 6. 2017 - Jihočeský kraj - Místo k žití, místo k podnikání (České Budějovice)
Podrobnější informace na www.smartcities.mmr.cz v záložce Kalendář
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Bod 9 Různé
Výzva 58 OP Z na podporu tvorby strategií měst - potřeba zajistit, aby strategie týkající se Smart
Cities odpovídaly metodice. PS pro SC ani MMR nemá vliv na to, co je ve výzvě odsouhlaseno, ale je
důležité toto pohlídat.
Termíny dalších jednání PS pro SC
Příští jednání: 6. 9. 2017
Další termíny v roce 2017 (předběžně): 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 připomínky k diskuznímu podkladu ke standardům procesů při implementaci konceptu
Smart Cities v ČR – T: 15. 7. 2017 (posílat na jana.korytarova@mmr.cz)
 Zaslat návrhy k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC - T: 15. 8. 2017 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz)
Zapsala: Mgr. Jana Korytářová (MMR), 30. 6. 2017
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