
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Mgr. František Kubeš 

vedoucí oddělení urbánní politiky 

MMR     28. 11. 2017 

7. jednání Pracovní skupiny  

pro Smart Cities 



12:30 – 12:45 Zahájení (Mgr. F. Kubeš; Ing. Petr Švec)  

12:45 – 13:40  

Kontrola stavu plnění úkolů z 6. jednání PS pro SC  

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

13:40 – 14:40  Vystoupení hostů – evropský pohled na Smart Cities 

Pierre Jean Coulon (30 min.) 

Roman Haken (15 min.) 

Diskuze (10 min) 

14:40 – 14:50 Coffee Break 

14:50 – 15:30 Vystoupení členů/ hostů PS pro SC 

V. Korittová: výzva v rámci Smart Cities and Communities 

T. Hák, P. Švec: „Udržitelná nebo chytrá města?“ 

L. Šolcová: „Co potřebují města a obce, aby se staly "chytrými"?“ 

15:30 - 16:00 

Zhodnocení Plánu činností PS pro SC na rok 2017 

Návrh Plánu činností PS pro SC na rok 2018 

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

Informace o pořádaných akcích 

Různé 

16:00 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 6. 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: do 15. 12. 

2017 (posílat na blanka.keltner@mmr.cz)  

 Zaslat návrhy k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro 

SC - T: 20. 11. 2017 (posílat na jana.korytarova@mmr.cz) - rozšířeno:  

Přemysl Růžička – nový člen za Středočeské inovační centrum (za pana P. 

Svobodu) 

mailto:jana.korytarova@mmr.cz
mailto:blanka.keltner@mmr.cz
mailto:jana.korytarova@mmr.cz


 

Aktuální informace k dění v agendě Smart 

Cities ze strany MMR a dalších rezortů 

 



 Proběhla konference European Urban Forum (12. a 13. 9. 2017) 

 Proběhlo vyhlášení soutěže Chytrá radnice v Lichtenštejnském 

paláci (30. 10. 2017)  

 Proběhl odborný seminář Chytrá veřejná správa (2. 11. 2017) 

 V rámci agendy EUKN se konal workshop EUKN Policy Lab na 

téma: městská mobilita, plány udržitelné dopravy, Mobilita jako 

služba, atp. 

 Proběhlo vyhlášení 2. části soutěže Chytrá města pro budoucnost 

2017 v Rezidenci primátorky Hl. m. Prahy –  22. 11. 2017 (ve 

spolupráci s Czech TOP 100) 

 Zhodnocení Plánu činnosti PS pro SC na rok 2017 - dnes 

 Návrh Plánu činnosti PS pro SC na rok 2018 - dnes 

 

Aktuální stav - MMR 



Aktuální stav - další členové PS pro SC 

 

tour de table 



Pierre Jean Coulon 

Roman Haken 

 

 

 

Vystoupení hostů 

evropský pohled na Smart Cities 

 



Coffee Break  

14:40 – 14:50  



 V. Korittová (max. 10 min.) 

(Smart Cities and Communities „Positive Energy/  

 T. Hák, P. Švec (max. 15 min.) 

(Udržitelná nebo chytrá města?) 

 L. Šolcová (max. 10 min.) 

(Co potřebují města a obce, aby se staly "chytrými"?) 

 

 

 

Vystoupení členů/ hostů 



Zhodnocení Plánu činností PS pro SC  

na rok 2017 

 

  



Plán PS pro SC na rok 2017 
Okruhy témat Gestor Spolupráce Časový 

harmonogram 

1 Průběžné předávání informací, zejména stran metodické 

podpory ze strany rezortů  

MMR 

ČR  

Členové PS 

pro SC 

Průběžně 

2017 

- Pravidelná emailová komunikace – resorty – MMR 

– PS pro SC 

- Celkem 7 jednání PS pro SC  

- Informace prezentovány na webu 

smartcities.mmr.cz (sekce Kalendář, Aktuality) 

2 Spolupráce při organizaci seminářů pro obce s cílem 

propagace konceptu Smart Cities a případná účast na 

nich 

MMR 

ČR  

Členové PS 

pro SC 

Průběžně 

2017 

→ realizovány 4 semináře: Čistá mobilita v chytrém 

městě (31. 3. 2017), Chytrá řešení pro malé obce (28. 4. 

2017), Chytrý urbanismus, chytrá řešení pro veřejný 

prostor (5. 6. 2017), Chytrá veřejná správa (2. 11. 2017)  

3 Koordinace realizace další metodické činnosti doplňující 

výše uvedenou metodiku – zaměření na finanční modely  

MMR 

ČR 

externí 1. Q r. 2017 

- Metodika financování Smart City modelů zveřejněna 

na webu smartcities.mmr.cz   



Plán PS pro SC na rok 2017 

Okruhy témat Gestor Spolupráce Časový 

harmonogra

m 

4 Koordinace realizace další metodické činnosti doplňující 

výše uvedenou metodiku – zaměření na postupy 

jednotlivých procesů spadající do konceptu Smart Cities 

(Jak poznáme, že je město Smart?) 

MMR 

ČR 

Členové 

PS pro SC 

2. až 4. r. Q 

2017 

 Navázána spolupráce s UCEEB, poskytnuta dotace, 

MMR – kontrola průběžných výsledků, využití 

výstupu v rámci agendy Smart Cities  

Průběžně 

2018 

5 Koordinace realizace další metodické činnosti doplňující 

výše uvedenou metodiku – zaměření na evaluační 

rámec (vč. sledování indikátorů relevantních pro 

koncept Smart Cities, jejich roztřídění dle relevance, 

např. na klíčové a doplňkové, a jejich sladění s již 

sledovanými a vykazovanými daty) 

MMR 

ČR 

Členové 

PS pro SC 

2. až 4. r. Q 

2017 

-Navázána spolupráce v rámci podaného projektu 

(OP Z_výzva č.58) „Strategický rámec Svazu měst a 

obcí v oblasti Smart City“, MMR je členem Řídícího 

výboru projektu a při realizaci projektu zajistí, aby 

byl "Strategický rámec Smart City" rozšířením a 

doplňkem jeho Metodiky Konceptu inteligentního 

města  

 

Průběžně 

2018 

 



Plán PS pro SC na rok 2017 

Okruhy témat Gestor Spolupráce Časový 

harmonogram 

6 Propagace konceptu Smart Cities, např. stručná 

publikace o Smart Cities pro obce, příklady dobré 

praxe na internetové stránce PS (zřízena v rámci 

internetové prezentace MMR 

www.smartcities.mmr.cz) s prolinky na další 

informační zdroje  

MMR ČR  Členové PS 

pro SC 

Průběžně 2017 

Soustavné rozšiřování webové stránky, 

brožury Příklady dobré praxe a Metodika 

konceptu inteligentních měst „v kostce“ 

publikovány na webu.  

7 Vstupy do dokumentů – strategický dokument 

Česká republika 2030 a jeho implementace, 

Zásady urbánní politiky, zprávy o implementaci a 

naplňování Dohody o partnerství (případně další 

relevantní národní odvětvové strategie a 

koncepce) 

ÚV ČR 

(ČR 

2030), 

MMR 

(ZuP, 

DoP) 

  ČR 2030: 1. Q r. 

2017 

ZuP a další: 1. a 

2. Q r. 2017 

DoP: průběžně 

r. 2017 

Ke dni 31. 12. 2017 bude zpracován přehled 

dokumentů. 

8 Sledování zdrojů finanční podpory  MMR MŽP,MD,MPO kvartálně 

Pravidelné zveřejňování přehledu zdrojů 

finanční podpory na webu Smart Cities. 

Poslední aktualizace za 2017 – do 31. 12. 2017 

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


Návrh Plánu činností PS pro SC  

na rok 2018 

 

  



Okruhy témat Gestor Spolupráce Časový 

harmonogram 

1 Průběžné předávání informací, zejména stran 

metodické podpory ze strany rezortů  

MMR 

ČR  

Členové 

PS pro SC 

Průběžně 

2018 

2 Spolupráce při organizaci seminářů pro obce s cílem 

propagace konceptu Smart Cities a případná účast na 

nich 

MMR 

ČR  

Členové 

PS pro SC 

Průběžně 

2018 

3 Spolupráce při organizaci zahraniční exkurze pro 

zástupce měst a obcí s cílem šíření dobré praxe 

konceptu Smart Cities a případná účast na nich 

MMR 

ČR  

Členové 

PS pro SC 

1. Q 2018 

4 Koordinace realizace další metodické činnosti doplňující 

výše uvedenou metodiku – zaměření na postupy 

jednotlivých procesů spadající do konceptu Smart Cities 

(Jak poznáme, že je město Smart?) 

MMR 

ČR 

Členové 

PS pro SC 

Průběžně 

2018 



Okruhy témat Gestor Spolupráce Časový 

harmonogram 

5 Koordinace realizace další metodické činnosti 

doplňující výše uvedenou metodiku – zaměření 

na evaluační rámec (vč. sledování indikátorů 

relevantních pro koncept Smart Cities, jejich 

roztřídění dle relevance, např. na klíčové a 

doplňkové, a jejich sladění s již sledovanými a 

vykazovanými daty) 

MMR ČR Členové 

PS pro SC 

Průběžně 2018 

6 Průběžná aktualizace a rozšiřování Metodiky 

Konceptu inteligentních měst (např. oblast Open 

Data aj.) 

 

MMR ČR Členové 

PS pro SC 

Průběžně 2018 

7 Propagace konceptu Smart Cities, např. průběžné 

doplňování obsahu internetové stránky  

www.smartcities.mmr.cz) 

MMR ČR  Členové 

PS pro SC 

Průběžně 2018 

8 Sledování zdrojů finanční podpory  MMR MŽP, MD, 

MPO 

kvartálně 

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


Návrhy? 

Noví členové/ stálí hosté? 

Hosté: 

Radim Tichý (BVV) – pozvání na veletrh URBIS 

 

 

 

 

 Diskuze k rozšíření PS pro SC a účasti 

hostů na příštím jednání PS pro SC 



5. až 7. 12. 2017 Praha světová (Praha) 

(konference k 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového dědictví 

UNESCO)  

6. až 7. 12. 2017 Konference CITY CHANGERS (Ostrava) 

7. 12. 2017 Cyklus seminářů o chytrém veřejném osvětlení (Praha) 

14. 12. 2017 Národní stálá konference (Praha) 

………….. 

25. až 28. 4. 2018 URBIS Smart City Fair (Výstaviště Brno) 

 

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

 

Informace o pořádaných akcích 

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


Různé… 

 



Příští jednání: termíny jednání v novém roce budou 

rozeslány emailem během prosince 2017 

Termín dalšího setkání 



Děkujeme za výbornou spolupráci v tomto roce. 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků  

a mnoho úspěchů v novém roce 2018! 

Na shledanou v roce 2018! 


