
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Ing. David Koppitz 

ředitel Odboru regionální politiky 

 MMR      7. 9. 2016 

1. jednání Pracovní skupiny  

pro Smart Cities 



13:00 – 13:15 Zahájení ze strany MMR – Ing. David Koppitz. 

           Zahájení ze strany Výboru pro udržitelné municipality RVÚR 

 

13:15 – 14:45 Diskuze klíčových činností PS: 

• aktuální informace k metodické podpoře konceptu Smart Cities ze strany 

rezortů 

• zapojení rezortů a ostatních členů do činnosti Pracovní skupiny pro 

Smart Cities 

• organizace seminářů pro obce  

• realizace další metodické činnosti doplňující výše uvedenou metodiku 

• propagace konceptu Smart Cities 

• aktuální stav relevantních strategických dokumentů  

• informace o pořádaných akcích 

• diskuze k účasti hostů na příští jednání Pracovní skupiny. 

 

14:45 – 15:00 Shrnutí a závěr Pracovní skupiny 

Program 



Ing. David Koppitz  

ředitel Odboru regionální 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 RVÚR 



Aktuální informace k metodické podpoře 

konceptu Smart Cities ze strany MMR 



ENERGETIKA DOPRAVA 
SMART 

CITY 
ICT 

KONCEPT SMART CITIES 

zvýšení kvality života, snížení energetické náročnosti, úspory 
mandatorních nákladů či zvýšení efektivity řízení 

problematická témata ve městech, jejich řešení 

vzájemné propojení, harmonizace a synergie 





 

Zapojení rezortů a ostatních členů  

do činnosti  

Pracovní skupiny  

pro Smart Cities  

 

tour de table 



Cíle: 

• propagace konceptu Smart Cities 

• využití rozvoje metodiky Konceptu inteligentních 

měst 

• předávání zkušeností jednotlivých měst 

navzájem  

Organizace seminářů pro obce 



Zaměření na: 

• finanční modely  

• standardizaci jednotlivých produktů/procesů spadající do konceptu 
Smart Cities 

• evaluační rámec, včetně indikátorů relevantních pro koncept Smart 
Cities, jejich roztřídění dle relevance a jejich sladění s již 
sledovanými a vykazovanými daty – prioritizace 

• veřejné zakázky 

• ??? 

 

Realizace další metodické činnosti 

doplňující výše uvedenou metodiku 



• články v odborných časopisech (Smart Cities 

Magazine) 

• webové stránky  

• propagační materiály - leták 

• účast na odborných konferencích a organizace 

vlastních akcí. 

Návrhy ze strany rezortů? 

Propagace konceptu Smart Cities 



• Česká republika 2030 (ÚV ČR) 

• Zásady urbánní politiky (MMR) 

• Průmysl 4.0 (MPO) 

• Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (ÚV ČR, 

koordinátor digitálního trhu) 

• ??? 

Aktuální stav relevantních strategických 

dokumentů 



• 4. seminář ke Smart Cities v Plzni (16. 9. 2016) 

• Chytré projekty pro Vaše město (21. 9. 2016, Brno) 

• CityCON 2016 (22. 9. 2016, Písek) 

• Smart Urban Mobility - Cities of the Future (22. 9. 2016, 

Praha) 

• 2016 Info Day on the Horizon 2020 Smart Cities and 

Communities (23. 9. 2016, Brusel) 

Informace o pořádaných akcích 



• Organické město – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj 

(26.9. - 9. 10. 2016, Praha, výstavní síň Mánes)  

• Efektivní elektromobilita v organizacích (4. 10. 2016, 

Praha) 

• Mezinárodní odborná konference ORGANICKÉ MĚSTO - 

Cesty k chytřejším městům (6. 10. 2016, 10:00 hod., 

Rezidence primátorky hl. m. Prahy, vstup pouze pro 

zvané) 

 

Informace o pořádaných akcích 



Koho pozvat?  

Diskuze k účasti hostů na příští jednání 

Pracovní skupiny 

 



Listopad 2016: 15. 11. 

Předběžně 2017: 1. 2., 5. 4., 24. 5., 6. 9., 29. 11. 

Termín dalších setkání - návrhy 



Mgr. Jana Korytářová (oddělení urbánní politiky) 

jana.korytarova@mmr.cz 

 

Mgr. František Kubeš  

(vedoucí oddělení urbánní politiky) 

frantisek.kubes@mmr.cz 

Kontakty 

mailto:jana.korytarova@mmr.cz
mailto:frantisek.kubes@mmr.cz

