Zápis z 9. jednání PS pro Smart Cities

název
datum
místo
účastníci
přílohy zápisu

9. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC)
19. března 2018, 13:00 – 15:30
Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23, Praha 1
viz prezenční listina
Prezentace „9. Jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“
Prezenční listina
Program 9. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities
Prezentace (viz program)


Stran

5

Dokumenty jsou dostupné na www.smartcities.mmr.cz v
záložce Pracovní skupina pro Smart Cities

A Průběh jednání
Bod 0 – Zahájení (ze strany MMR), zahájení (ze strany RVUR)
Mgr. František Kubeš (MMR) zahájil 9. jednání Pracovní skupiny pro SC a představil program
jednání.
Ing. Petr Švec, předseda Výboru pro udržitelné municipality RVUR, přivítal účastníky jednání.
Informoval o zasedání RVUR a projednání změn na RVUR, ujistil, že tyto změny nebudou mít vliv na
činnost PS pro SC.

Bod 1 – Kontrola stavu plnění úkolů z 8. 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
– dokument zveřejněn na webu SC www.smartcities.mmr.cz
 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)
Bod 2 – Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany MMR a dalších rezortů
František Kubeš připomněl zveřejněný seznam koncepčních dokumentů na národní úrovni, který
je zveřejněn na webových stránkách a bude nadále aktualizován.
FK připomněl, jaké akce se konaly v uplynulých týdnech.
 22. 2. 2018 proběhla konference Smart City Brno (Top Expo)
 26. 2. 2018 se uskutečnilo setkání se zástupci Slovenské republiky ke Smart Cities v Brně –
výměna informací ohledně uchopení konceptu Smart Cities – na Slovensku je více úřadů
uchopující koncept, byly prezentovány aktivity Evropské investiční banky, které jsou v SR

1/5

Zápis z 9. jednání PS pro Smart Cities
realizovány. Předstupeň setkání + zemí v rámci Urbisu (26. 9. 2018)
 2. 3. 2018 se konala první konference Smart Regiony 2018 v Praze – prezentovány projekty za
Středočeský kraj a město Prahu.
 13. 3. 2018 proběhla konference Smart City Plzeň (Top Expo) – vystoupili zástupci Plzeňského
kraje i akademické sféry.
 16. 3. 2018 se uskutečnilo jednání MMR a zástupců Velvyslanectví USA a zástupců
amerického soukromého sektoru – MMR představilo české pojetí Smart Cities.
 20. 3. 2018 – Smart city v praxi III – zaměření spíše na dodavatelský sektor, vystupuje F.
Kubeš za MMR.
 21. 3. 2018 - Smart Regiony 2018 v Ostravě.
Aktualizace Metodiky Konceptu inteligentních měst – uplynula tří roční lhůta, metodika byla
využívána, MMR jako věcný gestor, aktualizace zahrnuta v rámci Plánu činností PS pro SC a rok
2018 – určení gestorů za jednotlivé tematické oblasti během jednání PS pro SC. Koordinace
aktualizace – MMR.
Vstupy od gestorů (za jednotlivý tým, který si bude každý gestor řídit) jsou očekávány do konce
května, projednání na dalším jednání PS pro SC dne 4. 6. 2018. Největší vývoj v rámci ICT a Open
Dat.
Rozdělení gesce:
Koncept Smart Cities a hodnocení veřejných strategií – MMR
Doprava/ mobilita – MD
Energetika – MPO
Open Data/ ICT - MV
Bod 3 Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany rezortů + přihlášení se ke
gesci témat v rámci aktualizace metodiky:
MPO (V. Sochor)- podařilo se dokončit hodnocení žádostí do programu EFEKT, bude podpořeno cca
130 projektů za více než 100 mil. Kč, v jednání s MŽP je program na rekonstrukci osvětlení ve
veřejných prostorech – jedná se o poskytování dotací ze strany MPO na nechráněné oblasti a ze
strany MŽP na chráněné krajinné oblasti – vyhlášení září; podpora zavedení energetického
managementy; pokračují aktivity – tvorba prvotních studií proveditelnosti pro úspory energie –
žádosti je možné podávat až do poloviny října 2018; proběhla série seminářů na podporu
energeticky úsporných řešení; aktualizace metodiky – gesce části energetiky;
MMR (J. Němeček) – zastupuje sekci Koordinaci evropských fondů; člen PS pro Sc místo P. Žáčkové.
MD (A. Batulková) - OP D – vypsané dvě výzvy – podpora infrastruktury na alternativní paliva - pro
rychlodobíjecí stanice (do května), běžné dobíjecí stanice (do června), na CNG plnící stanice –
vypsaná v březnu; aktualizace metodiky – gesce oblasti doprava;
SMO ČR/ Asociace měst pro cyklisty (J. Vrtalová) – byly spuštěny aktivity k založení Národní
platformy městská mobilita navazující na Partnerství městská mobilita – viz prezentace; návrh na
rozšíření tématu doprava na „mobilita“;
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NSZM (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.
MZd (P. Zinek) – za MZ bude mít na starosti oblast Smart Cities;
J. Konečný – v pracovní skupině pro digitální Česko V. Dzurilly – zpracována koncepce – na vládě ke
schválení;
ÚV (M. Boruta) – tématika SC řešena na vládní úrovni, vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci i
panem premiérem;
Hl. m. Praha (P. Vlasák) – Praha vyhlásila vouchery pro inovační projekty pro podniky, které mají
provozovnu na území Prahy, vouchery jsou určeny na nákup specifických inovativních služeb – více
informací na webových stránkách www.prazskyvoucher.cz ;
AK ČR (E. Leligdonová) – kraje pracují s konceptem různě;
-

FK – AK organizovala 5. 5. 2018 jednání krajů k SC – návrh organizace dalšího jednání –
aktualizace informací z krajů.

TC AV ČR (V. Korittová) – H2020 - probíhá aktualizace pracovních programů na rok 2019; příprava
návrhu 9. rámcového programu – zveřejnění EK v červnu 2018;
GŘHZS (P. Smejkal) – informoval o projektu hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, TSK a
MHMP – zelená vlna pro vozy IZS v Praze – rychlejší průjezd IZS křižovatkami v Praze;
MV (O. Kalina) – práce na informační koncepci ČR ve spolupráci s panem Dzurillou; MV – gesce
oblasti Open Dat a ICT v rámci aktualizace metodiky;
Operátor ICT (I. Seigertschmidtová) – technické řešení datové platformy je funkční, připravuje se
web, kde budou zveřejněny metodiky, datové sady; integrace dat v oblasti parkování a cyklistiky;
proběhlo 3. Setkání stakeholderů za městské části – konzultace práce s daty apod..; proběhla
pracovní skupina Smart Prague; návrh spolupráce v oblasti Open Dat;
Masarykova univerzita v Brně (M. Zelený) - fakulta informatika; speciální obor – informační
technologie jako služba – zaměření na Smart Cities; návrh na spolupráci v rámci aktualizace
metodiky v oblasti ICT;
MV (P. Svoboda) – v rámci aktualizace metodiky spolupráce v rámci hodnocení veřejných
strategií;
SIC (P. Růžička) – vyvíjí nový nástroj výzkumné platformy – probíhá několik jednání na různé
tematické oblasti – cíl – přinést řešení na konkrétní řešení, která jsou ve Středočeském kraji
problematické; návrh spolupráce v rámci aktualizace metodiky;
NCEÚ (M. Zezůlková) – poznamenala, že někdy na konferencích chybí vysvětlení, co to znamená
„smart Cities“ – především strategické a koncepční plánování; projekt Strategický rámec Smart
Cities měst a obcí ČR – začíná zaměřením na mobilitu, energetiku a governance, projekt se týká
všech velikostních kategorií měst a obcí, nutné se zaměřit na to, co mají jednotlivá sídla v gesci;
aktualizace metodiky – návrh na spolupráci; obava nad jednotným pojetím indikátorů; na IPRU
proběhla diskuze k metropolitnímu plánování – má daleko širší měřítka, než jsou administrativní
hranice obce; Smart Region – nemělo by sklouzávat k prezentaci komerčních řešení, bylo by vhodné
dostát potenciálu regionálních konferencí z hlediska edukace a zaměření na koncepční směr;
v rámci projektu jsou tvořeny zadávací podmínky – návrh uspořádat kulatý stůl pod SMO ČR;
v rámci URBIS se konal Národní energetický den;
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M. Postránecký (CIIRC) – v řešení Smart Cities chybí urbanismus, zakotvení ve strategiích není
dostačující, musí být převedeno do územních plánů – města nevědí jak; CIIRC -23. 6. Bude probíhat
oficiální otevření za přítomnosti prof. Maříka a paní primátorky Krnáčové, Operátor ICT bude
představovat virtuální model Prahy – v květnu budou ukázány Dejvice; komerční subjekty mají
příležitost se za určitých podmínek se prezentovat; tuto možnost mají i další subjekty; proběhla
na Britské ambasádě odborná akce, kde se prezentovala města Bristol, Manchester a dalších,
zástupce sdružení Future Catapult – bylo by vhodné s nimi navázat spolupráci; 28. 3. Proběhla
tisková konference o budoucí konferenci Smart City Prague 2035; 24. A 25. 5. se bude konat Smart
Symposium - Smart Prague; vytvořena kognitivní metoda na měření chytrosti města (ve spolupráci
s prof. Svítkem);
ÚV ČR (P. Tovaryš) – zrušena funkce Koordinátora digitální agendy, zřízena funkce vládního
zmocněnce pro digitalizaci (V. Dzurilla); spolupráce v rámci V4 zemí – ÚV bylo osloveno zástupci
Maďarska V4 Smart Platform – probíhají konzultace ohledně uplatnitelnosti v ČR, mapují se
překážky, proběhl seminář v Bratislavě, připravuje se Bílá kniha, bude zaslána k připomínkám;
MŽP (P. Vidanová) - vyhlášeny 2 výzvy z OP Ž – energetické úspory a Dešťovka pro obce;
spolupráce s NSZM – propagace Paktu starostů a primátorů – rozeslán dotazník ohledně postojů
obcí vůči Paktu; aktualizace metodiky – není zde oblast životního prostředí, adaptace na změnu
klimatu – spolupráce v rámci této oblasti, další spolupráce mobilita, energetika průřezově;
MŽP (M. Petrová) – Smart Cities jsou prostředek udržitelného rozvoje, neměl by být cílem sám o
sobě; probíhají změny v nastavení MA21 a jejich kritérií podle OECD; odbor udržitelného rozvoje
přechází pod MŽP, udržitelnost by měla být vnímána průřezově; spolupráce v rámci aktualizace
v koncepční části metodiky – vztah k SC a MA21;
Jiří Bendl (ÚV) – Rada vlády pro udržitelný rozvoj zůstane nadrezortní; Výbor pro udržitelnou
dopravu projednával, že velká města mohou na svém území zakázat provoz automobilů Euro 4 a
Euro 5 a horší – vztah i k ČR – krok k inovaci automobilového parku v elektromobilitě – je nutné se
k tomuto přihlásit, je v zájmu českých měst se podobně připravovat, aby do ČR nebyly vyváženy
staré automobily – vliv na zdraví lidí a kvalitu života občanů ve městě;
-

Reakce Petr Zinek (MZd) – realita je odlišná, cca 98 % zásobování měst a obcí je závislá na
diesellových motorech; plan je nereálný;
Reakce FK: PS pro Sc se nemůže relevantně vyjádřit k tomuto tématu, je možné se vyjádřit za
jednotlivé resort; téma bylo diskutováno I v rámci Partnerství městská mobilita;

Bod 4 - Vystoupení hostů – viz prezentace (www.smartcities.mmr.cz)
Pavel Vrba, Jiří Heiss: SCP/eParkomat
Radomír Čech: navigační systém v budovách
Jitka Vrtalová, Zuzana Weissová: City Changers (www.dobramesta.cz )

Bod 5 - Diskuze k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC
Bez návrhů
Své návrhy prosím zasílejte na email: jana.korytarova@mmr.cz do 31. 5. 2018.
Bod 8 Informace o pořádaných akcích
20. 3. 2018 Smart city v praxi III (Brno, Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services)
20. – 23. 3. 2018 veletrh Amper 2018 (Brno, BVV)
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21. 3. 2018 Smart Regiony 2018 – Ostrava
26. 3. 2018 2018: rok pro chytřejší města
27. 3. 2018 Propojené město (Praha, D21)
28. 3. 2018 Chytrá řešení v hospodaření s vodou (Hradec Králové)
4. 4. 2018 Smart regiony 2018 Karlovy Vary
10. 4. 2018 Integrovaná doprava Prahy a SČ kraje (Praha, Top Expo)
9. – 10. 4. 2018 ISSS 2018 (Hradec Králové)
25. - 28. 4. 2018 URBIS SMART CITY FAIR (Brno) – 26. 4. Summit V4+zemí
Záložka Kalendář na www.smartcities.mmr.cz je v současné době v rekonstrukci.
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: 4. 6. 2017 v CIIRC ČVUT
B Úkoly


Dodání vstupů k aktualizaci Metodiky konceptu inteligentních měst od gestorů
jednotlivých oblastí. T: do 31. 5. 2018

 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: 31. 5. 2018 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz)
Zapsala: Mgr. Jana Korytářová (MMR), 22. 5. 2018, schválil: Mgr. František Kubeš
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