
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Mgr. František Kubeš 

vedoucí oddělení urbánní politiky 

MMR      7. 9. 2017 

6. jednání Pracovní skupiny  

pro Smart Cities 



13:00 – 13:10 Zahájení  

• ze strany MMR – Mgr. František Kubeš 

• ze strany Výboru pro udržitelné municipality RVUR - Ing. Petr Švec  

13:10 – 14:20  

Kontrola stavu plnění úkolů z 5. jednání PS pro SC  

Aktuální informace k dění v agendě SC ze strany MMR a dalších rezortů 

Informace/ Diskuse o standardech Smart Cities v ČR 

14:20 – 15:10 Vystoupení členů/ hostů: 

SCII – P. Vokáč: Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2017  

Operátor ICT – V. Zadina: Informace o projektu Smart Prague  

MV ČR – P. Svoboda: Představení analýz relevantních k agendě SC 

15:10 – 15:30 

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

Informace o pořádaných akcích 

Různé 

15:30 Shrnutí a závěr Pracovní skupiny pro Smart Cities 

 

Program 



Mgr. František Kubeš 

vedoucí oddělení urbánní politiky 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Zahájení ze strany MMR  



Ing. Petr Švec 

předseda Výboru pro udržitelné municipality RVUR 

 

Zahájení ze strany Výboru pro udržitelné 

municipality RVUR 



Kontrola stavu plnění úkolů  

z 5. jednání PS pro SC 

  



 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: průběžně 
(posílat na blanka.keltner@mmr.cz) – aktualizovaný přehled k 5. 9. 2017 
vyvěšen na webu SC 

 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) – připomínky zaslány  

 Zaslat návrhy k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC 
– T: 15. 8. 2017 (posílat na jana.korytarova@mmr.cz - rozšířeno:  

 Ing. Oldřich Kalina - odbor Hl. architekta eGovernment  MV;  

 Ing. Luděk Beneš   - SMS ČR -  legislativní analytik (nomin. náhradník) 
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Aktuální informace k dění v agendě Smart 

Cities ze strany MMR a dalších rezortů 

 



 Organizace semináře Chytrý urbanismus, chytrá řešení pro veřejný prostor 
(5. 6. 2017) 

 Ve spolupráci s MV proběhlo dotazníkové šetření s městy nad 20 tis. obyv. 
→ Zpráva o situaci v oblasti otevřených dat ve městech a obcích (dostupná 
na https://opendata.gov.cz/dokumenty:2017-06-28-otevrena-data-ve-
mestech#závěr ) 

 Aktualizace přehledu finančních zdrojů aktuální k 5. 9. 2017 vyvěšena na 
webu, další: do konce roku 2017 

 Proběhlo vyhlášení 1. části soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017 –  
21. 6. 2017 na Pražském hradě v rámci Czech TOP 100, předání cen z 
rukou paní ministryně (viz prezentace P. Vokáč) 

 

 Probíhá 2. část soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017, zapojení MMR 
v roli odborné poroty (viz prezentace P. Vokáč) 

 Příprava semináře pro města na téma Chytrá veřejná správa – konání: 
říjen/listopad 2017 – návrhy členů PS na účast vystupujících odborníků?  

 Probíhá soutěž Chytrá radnice – MMR v roli odborné poroty 

 

Aktuální stav - MMR 
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Zdroje finanční podpory - aktuální stav 

 Aktualizovaný přehled aktuálních výzev v klíčových 

oblastech Smart Cities – na web vložen dne 5. 9. 2017 

(www.smartcities.mmr.cz - Zdroje finanční podpory 

Smart Cities projektů). 

 Další aktualizace: konec roku 2017  

 Prosíme ŘO o doplnění dalších titulů (zaslání na 

blanka.keltner@mmr.cz) – podněty zasílejte prosím do 

15. 12. 2017 

 

 

 

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


Aktuální stav - další členové PS pro SC 

 

tour de table 



 

 

 

Diskuze/ Informace o standardech Smart 

Cities v ČR 

 



 SCII – P. Vokáč  

     (Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2017) 

 Operátor ICT – V. Zadina  

     (Informace o projektu Smart Prague) 

 MV ČR – P. Svoboda  

     (Představení analýz relevantních k agendě SC ) 

 

 

 

Vystoupení členů/ hostů 



Návrhy? 

Noví členové/ stálí hosté? 

Hosté: 

Lenka Šolcová - Česko-německá obchodní a průmyslová 
komora – představení výsledků průzkumu „Co potřebují 
města a obce, aby se staly "chytrými„ 

Jean – Pierre Coulon - předseda sekce TEN (European 
Economic and Social Committee) + Roman Haken 

 

 

 

 Diskuze k rozšíření PS pro SC a účasti 

hostů na příštím jednání PS pro SC 



12. 9. 2017 - Workshop Finanční nástroje pro energetické investice – MPO, 
Praha  

14. 9. 2017 – Zelená střecha 2017 – Plzeň 
(http://www.zelenestrechy.info/cs/strechy/akce/zelena-strecha-roku-2017/) 

19. 9. 2017 - SMART HOME & perspektivy IoT – Praha 
(http://www.achb.cz/konference/) 

19. 9. 2017 - Odborná konference Bezpečné a chytré město 2017 – Olomouc 
(http://www.magnusregio.cz/portfolio/7670/) 

20. 9. 2017 - CityCON 2017 – České Budějovice 
(http://czechsmartcitycluster.cz/událost/citycon-2017/?instance_id=76) 

3. 10. 2017 - Efektivní elektromobilita v organizacích II – Praha 
(http://www.smartcityvpraxi.cz/konference10.php)  

22. 11. 2017 - Elektrické autobusy pro město VI – Praha 
(http://www.smartcityvpraxi.cz/konference13.php)  

A další… na www.smartcities.mmr.cz v záložce Kalendář 

 

Informace o pořádaných akcích 
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Různé… 

 



Příští jednání: 28. 11. 2017  

(ZMĚNA TERMÍNU MOŽNÁ – VZHLEDEM K ČASOVÝM MOŽNOSTEM ZAHR. HOSTA) 

 

 

Děkujeme za spolupráci!  

Termín dalšího setkání 



Těšíme se na další setkání! 


