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Strategicky 

JAK A PROČ BÝT SMART (CITY)?  

Cesta k udržitelnému urbánnímu rozvoji 

Zvýšení kvality života obyvatel ve městech 

Úspory mandatorních nákladů 

Zvýšení konkurenceschopnosti 

Snížení energetické náročnosti 

Efektivita, zvýšení efektivity řízení města 

Efektivita 



• koncept Smart Cities (inteligentních měst) je metodiky uchopen  

• dílčí segmenty Smart Cities - koncepčně řešeny v sektorových 

dokumentech 

• podpora konceptu Smart Cities je uvedena v Dohodě o partnerství 

• jsou vypisovány výzvy, kde lze uplatnit SMART projekty (přehled 

finančních zdrojů na www.smartcities.mmr.cz) 

SMART CITIES NA NÁRODNÍ ÚROVNI 



AKTIVITY MMR  



METODICKÁ PODPORA MĚST NA 
ZÁKLADĚ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 
KONCEPTU INTELIGENTNÍCH MĚST 

ORGANIZACE ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ 
PRO ZÁSTUPCE MĚST 

VEDENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 
SMART CITIES POD RVÚR A 
KOORDINACE RELEVANTNÍCH 

REZORTŮ 

ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH A 
ORGANIZACE VLASTNÍCH AKCÍ 

PROPAGACE  

KONCEPTU SMART CITIES 

MMR ČR je na základě své kompetence v oblasti urbánní politiky 

gestorem uplatňování konceptu Smart Cities v rozvoji měst.  

 

 



METODIKA KONCEPTU 

INTELIGENTNÍCH MĚST 



• seznámení se samotným konceptem Smart Cities, metodikou a 

s jednotlivými tematickými oblastmi (mobilita, energetika, ICT, …) 

• jedinečná příležitost ke sdílení zkušeností s jinými městy, sdílení dobré praxe 

a čerpání inspirace 

• nyní: semináře šité na míru dle výsledků dotazníkového šetření (města nad 

20 tisíc obyvatel, viz www.smartcities.mmr.cz) 

• žádaná témata: veřejná prostranství a urbanismus, možnosti financování 

projektů SC, finanční modely projektů SC, veřejné zakázky a chytrá správa 

města, kybernetická bezpečnost, krizový management + mobilita, energetika, 

ICT 

• první seminář v r. 2017: 31. 3. 2017, Praha, Čistá mobilita v chytrém městě 

SEMINÁŘE KE SMART CITIES 



• Schválena dne 18. 7. 2016 Radou vlády pro udržitelný rozvoj 

• Důvod vzniku: potřeba mezirezortní spolupráce, požadavek Výboru pro 

udržitelné municipality, potřeba společného postupu v rámci metodické 

činnosti, propagace a vzájemné výměny zkušeností, rozšíření spektra 

spolupracujících resortů a institucí, formalizace spolupráce 

• Členové: zástupci relevantních rezortů a střešních institucí (SMO ČR, AK 

apod.) 

• Hosté: v návaznosti na aktuálně řešené téma – zástupci konkrétních měst, 

odborníci z řad akademického i soukromého sektoru 

• Další informace včetně zápisů z PS na www.smartcities.mmr.cz 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SMART CITIES 



 Přehled možných zdrojů finanční 

podpory aktualizován čtvrtletně, 

aktuální verze na zač. května 2017 

(nyní k 26. 1 2017) 

 Dostupný na: 

www.smartcities.mmr.cz - Zdroje 

finanční podpory Smart Cities 

projektů 

Tematické oblasti:  

udržitelná energetika; ICT;  

udržitelná mobilita; sociální služby;  

výzkum, vývoj, inovace;  

životní prostředí; efektivní správa území; 

průřezově všechny oblasti 

 

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY 

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


3) udržitelná energetika 

Výzva 91 - Zateplování II. 

 

 

4) efektivní správa území 

Výzva 73 - eGovernment II.  

Výzva 79 - Komunitně vedený místní rozvoj  

- zdravotnictví    

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY – IROP  
Klíčové oblasti: 

1) udržitelná mobilita 

Výzva 50 - Udržitelná doprava (ITI) 

Výzva 51 - Udržitelná doprava (IPRÚ) 

Výzva 53 - Komunitně vedený místní rozvoj - 

udržitelná doprava 

 

2) sociální služby 

Výzva 77 - Rozvoj sociálních služeb II. 

Výzva 78 - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. 

Výzva 80 - Sociální bydlení II. 

Výzva 85 - Sociální podnikání III. 

Výzva 86 - Sociální podnikání pro SVL III.  



• finanční/obchodní modely financování projektů Smart Cities 

• ukotvení jednotlivých procesů spadající do konceptu Smart Cities v 
praxi měst 

• evaluační rámec, včetně indikátorů, jejich roztřídění dle relevance a 
jejich sladění s již sledovanými a vykazovanými daty – prioritizace 

• veřejné zakázky 

• kybernetická bezpečnost 

REALIZACE DALŠÍ METODICKÉ 

ČINNOSTI DOPLŇUJÍCÍ METODIKU 



• Prestižní soutěž na národní úrovni 

• Vyhlašovatel: Smart City Innovations Institut z.ú. 

• Soutěž vyhlášena 1. 12. 2016  

• MMR - záštita nad soutěží (spolu s MPO), členství v odborné poroty  

• Soutěž je určena pro veřejnou správu a dodavatele, kteří na principech 

proveditelnosti, udržitelnosti, úspor, otevřenost dat a zapojení občanů 

vyvíjí a vytváří SMART CITY řešení prokazující propojení veřejné správy 

s dodavateli a veřejností. 

• Pravidla a propozice soutěže na www.soutezchytramesta.cz 

• Přihlášky je možné podat do 15. 5. na www.soutezchytramesta.cz 

SOUTĚŽ  

CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 

http://www.soutezchytramesta.cz/
http://www.soutezchytramesta.cz/


• webové stránky www.smartcities.mmr.cz 

• účast na odborných konferencích a seminářích 

• propagační materiály – letáky, publikace 

• články v odborných časopisech 

CHCETE VĚDĚT VÍCE  

O KONCEPTU SMART CITIES? 



Mgr. František Kubeš  

(vedoucí oddělení urbánní politiky) 
frantisek.kubes@mmr.cz 

Mgr. Jana Korytářová  

(oddělení urbánní politiky) 
jana.korytarova@mmr.cz 

 
  

KONTAKTY NA MMR 
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