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název 2. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC) 

datum 15. listopadu 2016, 13:00 – 15:15 

místo   Palác Dunaj, Národní 10, CZ-110 00 Praha 1 

účastníci   viz prezenční listina 

přílohy zápisu Prezentace „2. Jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“ 

Prezenční listina 

Program 2. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities 

   

Stran 4 

 

A Průběh jednání 

Bod 1 – Zahájení (ze strany MMR), Zahájení (ze strany RVUR – Výboru pro udr. municipality) 

František Kubeš (MMR) zahájil 2. jednání Pracovní skupiny pro SC. Omluvil pana ředitele Koppitze, 

který se z urgentních pracovních důvodů nemohl jednání účastnit.    

Petr Švec (za VpM a Národní síť Zdravých měst) ve svém uvítání připomenul, že VpM zastřešuje tři 

pracovní skupiny, které by se navzájem měly doplňovat ve svém přínosu pro udržitelný rozvoj 

v území.  Kromě PS pro Smart Cities je to PS pro udržitelný rozvoj obcí, regionů a území (PS URROU) 

a dále PS pro místní Agendu 21 (PS MA21). 

 

Bod 2 – Kontrola stavu plnění úkolů z 1. jednání PS pro SC 

Poslat informace k dalším strategickým dokumentům, které obsahují elementy konceptu SC. 

Reagovalo MPSV a SMO ČR, že nic nemají. Úkol je průběžný. 

Posílat podněty ke struktuře a obsahu internetové stránky www.smartcities.mmr.cz. Úkol je 

průběžný. 

Posílat návrhy ohledně možností propagace konceptu a sdílení informací. Reagovalo SMO ČR, úkol 

je průběžný.  

Zpracovat aktualizace možných zdrojů finanční podpory – splněno 

Zorganizovat jednání MMR a MŽP k popsání a vyjasnění překryvu agend MA21 a Smart Cities –

 splněno 

 

Bod 3 – Plán PS pro SC na r. 2017 (podklady zaslány dne 9. 11. 2016) 

František Kubeš představil plán PS pro SC. Členové PS pro SC se mohou k Plánu PS pro SC vyjádřit 

ještě písemně, a to do 23. 11. 2016. (Pozn. další připomínky už nepřišly). 

Pozn. Na konci roku vždy RVUR vyžaduje informaci o plnění plánů/plány činnosti na další rok.  

 

Bod 4 - Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany MMR a dalších rezortů 

MMR 

Schválen návrh memoranda PM pro město Písek a obecný text návrhu pro případný zájem dalších 

měst. Pozn.: Podle obecného memoranda a vzoru Písku mohou postupovat další územní entity 

/partneři.  

Během prosince bude probíhat dotazníkové šetření k odborným seminářům, na jehož základě bude 

tvořen obsah dalších seminářů (2017); např. Smart mobilita. 

http://www.smartcities.mmr.cz/
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Proběhl Smart Business Festival (26. a 27. 10. 2016, Praha) – šlo o prezentaci nabídky praktických 

Smart řešení. 

Proběhla Konference Centra pasivního domu 2016 - blok 1A Chytrá měst (10. - 11. 11. 2016, Brno) -

 praktické příklady z měst Vídeň, Graz či Mnichov. 

MŽP 

Dne 10. 11. 2016 byla spuštěna výzva na nákup vozidel na alternativní pohon (100 milionů Kč). 

Účasti na semináři k chytrým obcím (čističky vod apod.) (od 14. 11. 2016 do 5. 12. 2016). 

Informace za PS MA21: proběhlo hodnocení kategorií A a B (5 municipalit), dne 23. 11. 2016 bude 

zasedání PS MA 21. 

V letech 2017 a 2018 bude provedeno OECD hodnocení udr. rozvoje v ČR, tematické zaměření 

odpady / nakládání s materiály a udržitelný rozvoj měst.  

MZd 

Bude delegovat jiného zástupce do PS pro SC, a to z odboru informatiky. 

Sdružení tajemníků obcí (p. Šrámek) 

Renominace za pana Bělonohého; p. Šrámek svou roli vidí hlavně ve feedbacku z obcí a municipalit. 

MPO 

MPO udělilo záštitu nad soutěží k SC s meziresortním formátem (zaměření i na podnikatelský 

sektor) 

Pošle informaci k plánované publikaci (na minulém jednání zmínil p. Sochor z MPO). 

MD 

MD certifikovalo metodiku pro SUMPy v českých podmínkách (zahrnuli i SUMFy).  

Jednají o podpoře alternativní dopravy (klasické + CNG + v budoucnu i vodík; pilotně vodík. bus 

v Trutnově) – veřejné napájecí a rychlodobíjecí stanice v notifikační fázi (spolufinancování) 

MK 

SC relevantní pro téma SC - e-culture rámci IROP – všechny památky budou „smart“, 

tj. internetizovány. Budou se vytipovávat další projekty s rozměrem SC.  

MPSV 

Mají AP k digitální gramotnosti – schválen 6/2016 – vztah k SC. 

Petr Švec pozval přítomné na konferenci NSZM včetně Národní přehlídky MA21 (1. 12. 2016 – 

Hotel Jalta). 

MMR 

Blanka Keltner informovala o splnění „aktualizace možných zdrojů finanční podpory“ – viz výše. 

MV 

Ve vztahu k SC je relevantní aktualizace geoinfostrategie (nyní už AP).  V roce 2017 budou pořádat 

školení k e-gramotnosti zastupitelů. 

ÚV (sekce st. tajemníka T. Prouzy) 

V reakci na paní Kulhánkovou (MPO) zmínila přípravu soutěže ke SC (partneři ČS a O2). Probíhá 

aktualizace AP pro rozvoj digitálního trhu (uvítá feedback, je tam i kapitola SC). František Kubeš 

doplnit, že MMR již reagovalo. 
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ÚV (udr. rozvoj) 

Dne 1. 12. 2016 bude rozeslán strateg. rámec ČR 2030 do mezirestortu; ten bude probíhat 5 týdnů. 

NS MAS 

Pan Krist kvituje, že se rozjelo schvalování strategií CLLD. Informoval o iniciativě „nabíječka v každé 

obci“ a úvaze o využití tzv. socio-taxi s využitím elektromobilů. NS MAS vidí svou roli 

v propojování/networkingu. 

 

Bod 5 – Diskuze k definici konceptu Smart Cities (včetně informace jednání MŽP a MMR ze dne 

7. 11. 2016) 

Podnětem k diskuzi byly definice, které jsou uvedeny v Metodice Konceptu incidentních měst.  

Petr Švec uvedl, že je úkolem PS SC definovat, jak se pozná město označené jako „Smart City“ 

ze strany státní správy, zda k tomu budou nějaké poznávací znaky, případně jaké?  

Doc. Hák za COŽP UK (host) podporuje synergii konceptů, avšak jejich pozice a vztahy nejsou 

vyjasněné. Doporučuje se více držet sdělení EK. Nesoustředit se pouze na mobilitu a energetiku. PS 

pro SC tento přístup podporuje.  

Petr Švec ocenil svolání společného jednání MŽP a MMR. Nástroje MA 21 a SC se vzájemně 

nenahrazují, optimální je kombinace, případně si města sama vyberou koncept, který jim bude 

nejvíce vyhovovat. Při této příležitosti paní Petrová (MŽP) sdělila, že nyní probíhá aktualizace 

metodiky MA21. Bude předmětem PS MA21 dne 23. 11. 2016.  

Radim Ševčík za Smart City Institutu Brno (host) zmínil, že po jednáních s univerzitami dosáhli určité 

definice, kterou se lze inspirovat – je připraven představit ji na dalším jednání PS pro SC. 

 

Bod 6 – Financování SC projektů + prezentace Czech Smart City Cluster (podklady zasány dne 

11. 11. 2016) 

Pan Babczynski (Czech Smart City Cluster) představil svoji prezentaci k podkladům, které byly 

zaslány předem. 

Účastníci PS pro SC se zájmem vyslechli. František Kubeš je požádal o písemné připomínky 

k zaslanému podkladu, a to do 5. 1. 2017. 

 

Bod 7 – Zdroje finanční podpory (podklady zaslány dne 11. 11. 2016) 

Představen dokument, který byl zpracován na MMR (ODPES) - Blanka Keltner vyzvala rezorty 

k případnému doplnění. 

 

Bod 8 – Diskuze k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC 

PS pro SC souhlasila s tím, že na další jednání – 1. 2. 2017 budou přizváni: 

 zástupce Českých Radiokomunikací (síť pro internet věcí) 

 zástupce Technologického centra AV ČR 

 zástupce Středočeského inovačního centra  

 zástupce Czech Smart City Cluster - Jiří Stich  

případně další, s ohledem na aktuální potřebu, toto je však předem komunikovat s MMR (ORP). 
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Pokud jde o rozšíření PS pro SC, navrhnul ÚV poradce pana premiéra p. Smolníka a Svaz obchodu 

a cestovního ruchu.  

František Kubeš reagoval, že je na příští PS pro SC pozveme jako hosty (bez členství, aby se rozhodli, 

jestli pro ně případné členství má smysl a také, aby se případně neomezovala usnášeníschopnost 

PS.  

František Kubeš i v návaznosti na diskuzi z předchozího jednání přislíbil pozvat na další jednání 

i zástupce Komory architektů a NAKIT (téma kybernetické bezpečnosti). 

V návaznosti na připomínky pana Ing. Karla Macka (MPSV) budou na příští jednání k tématu 

kybernetické bezpečnosti přizváni zástupci Národního centra kybernetické bezpečnosti. 

Bod 9 – Informace o pořádaných akcích 

 Zahajovací summit projektu Chytřejší Česko (22. 11. 2016, Praha) 

 Série konferencí (23. a 24. 11. 2016, Praha): 

 Energetický management pro veřejnou správu 

 Konference Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

 Energie ve městech chytře  

 Konference „Elektrické autobusy pro město“, doprovodný program veletrhu 

CZECHBUS 2016 (24. 11. 2016, Výstaviště Praha –Holešovice) 

 Konference NSZM ČR „UDRŽITELNÉ MĚSTO 2016“ (1. a 2. 12. 2016, Praha) 

 Smart City EXPO Praha 2016 (6. 12. 2016, PVA EXPO PRAHA) 

Různé 

Adam Vazač (zástupce za SMO ČR) stručně představil projekt „Lepší města“. Projekt nyní startuje, 

bude mít soukromé financování, výstupem bude „burza projektů“. Bude kladen důraz na větší 

využívání komunitárního financování. František Kubeš následně požádal o průběžné informování 

o tomto projektu. 

Blanka Keltner pozvala na seminář na téma komunitárních programů: 5. 12. 2016 v AVI MMR; 

budou zde m.j. prezentovány výstupy analýzy EY. 

 

Bod 10 – Shrnutí a závěr Pracovní skupiny pro Smart Cities 

František Kubeš poděkoval za účast a shrnul úkoly z PS pro SC (viz část B – Úkoly). 

Termín dalšího jednání PS pro SC – 1. 2. 2017 (další - předběžně: 5. 4., 24. 5., 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)  

 Posílat návrhy ohledně možností propagace konceptu a sdílení informací – 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 

(posílat na jana.korytarova@mmr.cz)  

 Doplnit aktualizaci možných zdrojů finanční podpory SC – T: do další PS, tj. 1. 2. 2017 

(posílat na blanka.keltner@mmr.cz)   

 Poslat připomínky/doplnění k Plánu PS pro SC – T: do 23. 11. 2016 (posílat 

na jana.korytarova@mmr.cz)   
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 Poslat připomínky/doplnění k modelům financování SC projektů – T: do 5. 1. 2017 (posílat 

na jana.korytarova@mmr.cz)   

Zapsal: Mgr. Jiří Vlček (MMR), 2. 12. 2016, schválil: Mgr. František Kubeš (MMR), 6. 12. 2016, připomínky 

uplatnila: Mgr. Jana Korytářová, 19. 12. 2016 


