Zápis ze 8. jednání PS pro Smart Cities

název
datum
místo
účastníci
přílohy zápisu

8. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC)
30. ledna 2017, 13:00 – 15:30
Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23, Praha 1
viz prezenční listina
Prezentace „8. Jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“
Prezenční listina
Program 8. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities

Stran

6

A Průběh jednání
Bod 0 – Zahájení (ze strany MMR), zahájení (ze strany RVUR)
Mgr. František Kubeš (MMR) zahájil 8. jednání Pracovní skupiny pro SC, pozitivně zhodnotil
fungování pracovní skupiny od jejího počátku a představil program jednání.
Ing. Petr Švec, předseda Výboru pro udržitelné municipality, přivítal účastníky jednání.

Bod 1 – Kontrola stavu plnění úkolů ze 7. jednání PS pro SC
 Zaslat doplnění seznamu strategických dokumentů, které obsahují elementy konceptu SC,
následně bude ze strany MMR zpracován seznam těchto dokumentů - T: 5. 1. 2018 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz). Zasláno ze strany NS MAS, MMR, MD; seznam byl rozeslán spolu
se zápisem.
 Posílat podněty ke struktuře a obsahu internetové stránky www.smartcities.mmr.cz –
T: průběžně (posílat na jana.korytarova@mmr.cz).
 Doplnit aktualizaci možných zdrojů finanční podpory SC – T: průběžně (posílat na
blanka.keltner@mmr.cz) Na webu smartcities.mmr.cz byla zveřejněna aktualizace ke 2. 1.
2018. B. Keltner odešla na mateřskou dovolenou. Prozatím bude mít v gesci P. Žáčková – zasílat
na pavla.zackova@mmr.cz .
 Zaslat návrhy k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC - T: 20. 1. 2018 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz)
Bod 2 – Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany MMR a dalších rezortů
Jana Korytářová představila aktuální dění v agendě Smart Cities ze strany MMR.
- Finalizován Plánu činnosti PS pro SC na rok 2018 a rozeslán členům PS. Na webu vyvěšen
v záložce Pracovní skupina Smart Cities.
- Plánováno setkání se zástupci rezortů slovenských ministerstev – sdílení dobré praxe ČR a SR,
informace o národních aktivitách, další spolupráce.
- V první polovině roku 2018 bude realizována exkurze do Berlína pro zástupce měst a obcí.
- V roce 2018 budou organizovány čtyři semináře pro zástupce měst a obcí, tematicky budou
navazovat na dotazníkové šetření z roku 2017.
- Aktualizace metodiky a její další rozšiřování (např. Open Data).
- 16.1 2018 konference Středočeský kraj – Region budoucnosti (SIC).
- 22. 1. 2018 - představení výsledků projektů oceněných v Soutěži o nejlepší chytrá řešení
Moravskoslezského kraje.
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- Na webu smartcities.mmr.cz v záložce Inspirace, dobrá praxe a užitečné odkazy zveřejněn
dokument Inspirace ze Smart City Expo World Congress Barcelona 2017 – odkazy na webové
stránky zahraničních měst.
Bod 3 Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany rezortů:
RVUR (Petr Švec) – 26. 2. proběhne konference Dobrá místa pro život - Chytře a udržitelně pro
města a obce. Cílem je debata o možnostech propojení chytrého a udržitelného města. Akce je
určena pro zástupce měst a obcí.
MPO (V. Sochor)- informoval o konferenci o energetickém managementu pro veřejnou správu a
cenách soutěže o nejlepší projekty řešené metodou Energy Performance Contracting. Informoval o
personálních změnách na MPO. Program EFEKT – zdůrazňování zavedení energetického
managementu pro obce a kraje, více informací na webu k programu EFEKT.
SMS (M. Habuda) – SMS průběžně distribuuje svým členům informace k agendě Smart Cities.
SMO ČR (J. Martínek) – informoval o konferenci City Changers, z níž byl zpracován zápis se 3
hlavními závěry – 1. záměr vytvořit národní platformu městské mobility, 2. zajistit odborné zázemí
tomuto tématu, např. vznikl webový portál Akademie městské mobility - www.dobramesta.cz ,
nebo na odkaze http://www.dobramesta.cz/akce jsou monitorovány vybrané akce, které se týkají
městské mobility, či je plánovaná konference v Třebíči pro vedoucí odborů dopravy měst - akce
proběhne ve dnech 4. - 5. 10. 2018. Přiblížení problematiky městské mobility pro širokou veřejnost
prostřednictvím nové kampaně CityChangers na odkaze: http://www.dobramesta.cz/city-changers.
MZd (M. Kurečka) – 6 pilotních projektů – spolupráce v rámci CSCC – přislíbena informace na příští
PS;
SMO ČR (I. Gottwald) – schválen projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City;
předpokládané zahájení v březnu 2018; v rámci OP Z výzva 58 schváleno 7 projektů (Hranice na
Moravě, Milevsko, Petrovice u Karviné, Třebíč, SMO ČR, Žďár nad Sázavou, Sdružení měst a obcí
Jižní Moravy, městská část Praha 5), v rámci OP PPR výzva 117 1 projekt v rámci Smart Cities;
Správní rada Institutu pro udržitelný rozvoj schválila pokračování projektu Lepší města se
zapojením do projektu Smart Regiony 2018; ve spolupráci s NCEÚ žádost do EFEKTU – seminář o
energeticky úsporných opatřeních pro města;
NCEÚ (M. Zezůlková) – SMO ČR pořádá krajská setkání s tematikou Smart Cities a energetické
úspory;
Výbor pro udr. energetiku (A. Laciok) – prezentace v rámci zasedání výboru na RNDr. Hovorka (PřF
UK v Praze) – partikulární látky v ovzduší – přislíbeno rozeslání prezentace;
MV (P. Svoboda) – informoval o konferenci, která proběhla v Jihlavě 20. 2. na téma proces
modelování agend, portál občana, elektronická identifikace, základní registry; GDPR – MV
zpracovává projekt, jehož výstupem budou kurzy pro malé obce, pověřence pro ochranu os. údajů
a pracovníky spisových služeb na ORP, GDPR budou ukončeny nejpozději 24. 5. , e- learningová část
bude dostupná do září 2018, navazující semináře v území;
ČNPOK (L. Šolcová) – pokračování projektu Inteligentní infrastruktura v roce 2018, rozpracovány
webové stránky chytrekroky.cz, na podzim start-upová soutěž zaměřená na inteligentní
infrastrukturu;
M. Postránecký (CIIRC) – na CIIRCu vzniká centrum Města budoucnosti – může se účastnit každý
zájemce, plánuje se vznik „chytré ulice“; informoval o nové publikaci Města budoucnosti - 18
autorů, lze získat na nadatur.com, v CIIRCu, prodejnách, synopcity.com, mestabudoucnosti.cz;

2/5

Zápis ze 8. jednání PS pro Smart Cities
AK ČR (I. Fryšová) – kraje pracují s konceptem Smart Regiony různým způsobem – ve vazbě na
dokumenty dané zákonem či vlastní tvorba; pro kraje důležité také zdravotnictví, sociální oblast;
využívání dotačních prostředků;
SIC (P. Růžička) – informoval o konferenci (16. 1. 2018) – je ke stažení videozáznam i prezentace;
kampaň Starosto, zrychli net – pro starosty – zavedení rychlého internetu;
MŽP (P. Vidanová) - dobíhá výzva na osvětu čisté mobility a bikesharing, stále otevřená výzva na
podporu nákupu vozidel na alternativní pohon; diskuze o podpoře zapojování starostů do Paktu
starostů a primátorů – podpora prvků Smart Cities; organizace konference Čistá mobilita v Loučni
(duben 2018);
MZd (P. Zinek) – plánováno jednání s NM o Smart Cities – informace na příští PS; propojenost
univerzit – reakce CSCC – v rámci clusteru je 13 univerzit; uzavřenost Prahy – reakce OICT –
platforma je otevřená;
NS MAS (J. Krist) – 1. 2. proběhlo na MMR jednání o čerpání dotací na vysokorychlostní připojení;
startuje projekt Síť inteligentních samospráv - projekt na 2 roky, 7 partnerů – Třinec, Rožnovsko,
Opavsko, 4 ze Slovenské strany, témata chytrá mobilita, chytrá prezentace přírodního a kulturního
dědictví regionů, chytré město, cyklus workshopů začíná 22. a 23. 3. 2018 v Třinci, projekt bude
trvat do října 2019; do 15. 3.; deadline pro druhé kolo MAP rozvoje vzdělávání – potenciál pro
chytrá řešení do mateřských, základních a středních škol - edukace učitelů; 8. 3. seminář Chytrá
mobilita v sociální oblasti v Ostravě (Krajský úřad); nová kancelář NS MAS v Praze – ředitel Petr Čáp;
NUKIB (V. Netolická) – agenda SC není prioritní z kapacitních důvodů, SC bude součástí Národní
strategie kybernetické bezpečnosti;
ÚV ČR (J. Bendl) – SC řešeno na Výboru pro udržitelnou energetiku; ČEZ ESCO, EON a další
zaměření na bytové domy; Výbor pro udržitelnou dopravu – některé obce používají elektrokola na
vodík; Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu – územní plánování – voda ve městech, zeleň ve
městech, pozitivní vliv na obyvatele; odborné prezentace většinou na webových stránkách ÚV –
Rada vlády pro udržitelný rozvoj;
Hl. m. Praha (P. Vlasák) – Hlavní město otevřeno spolupráci s dalšími subjekty; výzva 39 –
spolupráce městských částí a soukromého sektoru (MSP) při výzkumu a vývoji; Smart většinou ve
výzvách označena jako „inovační“ apod.; od 1. 1. 2018 výzvy pro žadatele na inovační vouchery;
STMOÚ (L. Šrámek) – přehled dotačních zdrojů a kalendář konferencí na webu je velmi využíván;
zvýšilo se sdílení dobrých praxí; změna myšlení starostů – pozitivnější přístup, menší tlak od firem;
„Smart“ jako nástroj pro pozitivní propagaci měst; spíše než monotónní konference je zapotřebí
konferencí/ workshopů v území, spolu s pracovníky odborů dopravy atd.; STMOÚ nabídka
prezentace dobré praxe v rámci přednášek;
Asociace pro chytré bydlení (J. Hlaváček) – spolupráce s CSCC; nový konfigurátor pro chytré
budovy na webových stránkách www.achb.cz ;
MD (R. Slabá) – vyhlášena na podzim výzva na vybudování sítě rychlodobíjecích elektrostatice,
plánovány další min. 3 výzvy – celkové 500 stanic, v lednu výzva na běžné dobíjecí stanice – cca 800
stanic, plánována podpora 100 mil. Kč, na jaře výzvy pro stanice NNG, CNG a vodíkové stanice;
Technologická informační platforma Iot a Smart Cities (P. Smolník) – možnost zveřejnit jakoukoliv
akci v rámci střední Evropy, zdarma mediální podpora;
RASC (P. Nácovský) – SC jako vertikála digitální transformace, snaha, aby všechny vertikály se
stejnými standardy; 7. 2. 2018 začíná další kolo rekvalifikačních kurzů;
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CityOne (D. Bárta) - 1. 4. 2018 vyjde další číslo magazínu CityOne – podněty vítány, uzávěrka do
konce února; veletrh URBIS 25. a 26. 4. v Brně – témata Smart Governance, digitální transformace,
semináře energetika, vodohospodářství, ICT, IoT, atd., summit V4+, financování SC projektů; CDV dokončeny dva projekty Smart Net, Smart Map (pilot v Pardubicích) – 2 metodiky; nový projekt 2018, Brno – Intesmog – koncepční řešení dopravy ve městech, kvalita ovzduší – k finálnímu
schválení konec dubna;
Bod 4 - Vystoupení hostů – viz prezentace
CSCC – J. Stich: GDPR a eIDAS
MV ČR – P. Habarta: GDPR z pohledu Ministerstva vnitra ČR
Operátor ICT – V. Zadina: Vyhodnocení pilotních projektů ve Smart Prague
Bod 5 - Diskuze k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC
Novy člen: Petr Vlasák - MHMP
Hosté: Pavel Vrba - City Smart Parking - prezentace
Filip Kučera - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – prezentace/ informace o projektu v rámci TAČR
Své návrhy prosím zasílejte na email: jana.korytarova@mmr.cz do 10. 3. 2018.
Bod 8 Informace o pořádaných akcích
1. 2. 2018

konference Slovensko na cestě k Smart Cities

(

14. 2. 2018

konference 2018: rok pro chytřejší města (Praha, cisco,

M

22. 2. 2018

Smart city Brno (Brno, Top Expo)

13. 3. 2018

Smart City Plzeň (Plzeň, Top Expo)

20. 3. 2018

Smart city v praxi III (Brno, Ing. Jakub Slavík, MBA –

20. – 23. 3. 2018

veletrh Amper 2018 (Brno, BVV)

10. 4. 2018

Integrovaná doprava Prahy a SČ kraje (Praha, Top Expo)

18. 4. 2018

konference Smart City (Seminaria)

9. – 10. 4. 2018
25. - 28. 4. 2018

ISSS 2018 (Hradec Králové)
URBIS SMART CITY FAIR

C

Podrobnější informace na www.smartcities.mmr.cz v záložce Kalendář
Pozvánky na akce ke
jana.korytarova@mmr.cz

zveřejnění

na

webových

stránkách

zasílejte

průběžně

na

Bod 9 Různé
Termíny dalších jednání PS pro SC
Příští jednání: 19. 3. 2017
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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: průběžně (posílat na
pavla.zackova@mmr.cz)
 Zaslat návrhy k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC - T: 10. 3. 2018 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz)
Zapsala: Mgr. Jana Korytářová (MMR), 22. 2. 2018, schválil: Mgr. František Kubeš
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