Zápis z 10. jednání PS pro Smart Cities

název
datum
místo
účastníci
přílohy zápisu

10. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC)
4. června 2018, 12:00 – 16:00
CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6
viz prezenční listina
Prezentace „10. Jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“
Prezenční listina
Program 10. 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. Jana Korytářová (MMR) zahájila 10. jednání Pracovní skupiny pro SC a představila program
jednání. Zároveň omluvila pana Mgr. Františka Kubeše i pana Ing. Petra Švece, kteří se z důvodů
jiných pracovních povinností nemohli jednání zúčastnit.

Bod 1 – Kontrola stavu plnění úkolů z 9. jednání PS pro SC






Dodání vstupů k aktualizaci Metodiky konceptu inteligentních měst od gestorů jednotlivých
oblastí. T: do 31. 5. 2018 – viz bod jednání
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
Jiri.Nemecek@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)

Bod 2 – Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany MMR a dalších rezortů
Mgr. Jana Korytářová představila aktuální informace ze strany MMR, proběhlé odborné akce a
nadcházející aktivity.






Proběhly konference Smart Region Tour – Praha, Ostrava, Karlovy Vary, Olomouc, Hradec
Králové, Českých Budějovicích
27. 3. 2018 se konala konference Propojené město (Praha, D21),
28. 3. 2018 se konala konference Chytrá řešení v hospodaření s vodou (Hradec Králové),
9. – 10. 4. 2018 se uskutečnila konference ISSS 2018 (Hradec Králové) – workshop Koncept
Smart Cities z pohledu státní správy (spolu s MPO, MŽP a SMO ČR),
25. - 28. 4. 2018 – se uskutečnil veletrh URBIS SMART CITY FAIR – MMR – summit V4+ zemí –
How to trigger?
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Probíhá soutěž Chytrá města pro budoucnost 2018 – 13. 6. Se konalo slavnostní vyhlášení na
Pražském hradě, kde byla předána Cena ministryně pro místní rozvoj v kategorii Model a
Osobnost Smart City,
Organizace exkurze do Berlína (27. a 28. 6. 2018),
Aktualizace Metodiky Konceptu inteligentních měst.

Bod 3 Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany rezortů
Tovaryš Patrik (ÚV ČR) informoval o změnách v digitální agendě, v současnosti Oddělení
koordinace digitální agendy sleduje evropské a visegradské iniciativy v oblasti smart cities. Aktuálně
jsme koordinovali pozici ČR k projektu V4 SMART PLATFORM, která vycházela z iniciativy
maďarského předsednictví V4. V rámci tohoto projektu jsme ve spolupráci s MMR identifikovali
několik překážek, které brání implementaci zmíněného projektu v ČR. O dalším vývoji vás budeme
informovat.
Lucie Paličková (MV) informovala o aktuálně probíhající přípravě Koncepce rozvoje veřejné správy
2021+ s názvem „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“. Předpokládaný termín předložení
Koncepce spolu s prvním Akčním plánem na období let 2021-2023 ke schválení vládě ČR je podzim
roku 2019. Za účelem zpracování Koncepce byla ustavena Pracovní skupina za účasti zástupců
státní správy i územní samosprávy. Ministerstvo pro místní rozvoj bude v rámci Koncepce rozvíjet
zejména témata, týkající se strategického řízení ve veřejné správě.
Jaroslav Martínek (SMO ČR) informoval o plánované konferenci Akademie městské mobility, která
se uskuteční v Třebíči ve dnech 4. - 5. 10. 2018
I. Seigertschmidová (Operátor ICT):
Spustil projekt Datové platformy hl. m. Prahy pod názvem Golemio a laboratoř Virtualizace Prahy –
více info níže
Pracuje na spuštění projektu eHealth – metropolitní systém tísňové a zdravotní péče, který umožní
rychlé přivolání pomoci a dálkový monitoring zdravotního stavu klientů. Na projektu se podílejí
experti z ČVUT a 1. Lékařské fakulty UK.
Spustil pilotní provoz inteligentních lamp v Karlíně, který mj. sleduje kvalitu ovzduší, hluku,
prašnosti, monitoruje počet aut a chodců.
Spolupracuje s hl. m. Prahou na finanční podpoře pro městské části na realizaci projektů Smart
Prague městskými částmi
Spolupracuje s hl. m. Prahou na Strategii podpory alternativních pohonů vozidel na území hl. m.
Prahy a dále se aktivně zapojil do přípravy žádosti z výzvy SFŽP na podporu nákupu alternativních
pohonů.
Uživatelům karty Lítačky umožnil si aktivovat kartu pro dobíjecí stanice v síti Pražská energetiky.
Intenzivně pracuje na dalších projektech mj. na projektu celoměstského eCarsharingu v hl. m.
Praze, energetických projektech (EPC, monitoring spotřeby, energetickému ekosystému budov ve
správě hl. m. Prahy), nabíjecích stanicích apod.
Chystá spuštění Multikanálového odbavovacího systému, který umožní moderní způsob odbavení
cestujících hromadné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji v rámci jednotného Integrovaného
dopravního systému.
Zveřejní dokument s názvem Smart Prague Index za rok 2017, který monitoruje stav hlavního města
v oblasti Smart Prague.
Bod 4 Diskuze k průběhu 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,
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na jednání PS pro Sc dne 19. 3. 2018 byli určeni gestoři pro jednotlivé tematické oblasti:
Koordinace aktualizace – MMR,
Koncept Smart Cities a hodnocení veřejných strategií – MMR,
Doprava/ mobilita – MD,
Energetika – MPO,
Open Data/ ICT – MV.

Ke dni 15. 7. 2018 byly obdrženy vstupy od všech gestorů.
Další postup v průběhu července a srpna 2018:









Kompletace všech vstupů,
Souhrnný draft,
Úprava ve spolupráci s externím odborníkem,
Odeslání garantům k odsouhlasení,
Připomínkování členy PS pro SC, případná setkání,
Doplnění průřezových témat,
Revize textu,
Připomínkování, schválení, publikace (září 2018).

Specifické požadavky na rozšíření (např. participace, ..) formou odkazů a příloh.

Bod 5 - Vystoupení hostů
Ing. Arch. Michal Postránecký
http://www.ciirccity.com/wp/

–

představení

Centra

města

budoucnosti

-

Např.:
http://www.dobramesta.cz/aktuality/589/predstavujeme-centrum-mesta-budoucnosti-center-of-city-of-future

Bod 6 – Slavnostní otevření laboratoře Virtualizace Prahy
Více zde: https://operatorict.cz/virtualizace-prahy/

Bod 7 Informace o pořádaných akcích - prosím o doplnění členů PS pro SC
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 8 Různé
Příští jednání: září 2018 (termín bude upřesněn)
B Úkoly
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 Spolupráce členů PS pro SC v rámci aktualizace Metodiky Konceptu inteligentních měst –
zejména v rámci připomínkování předfinální podoby metodiky – T: červenec/ srpen 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. 8. 2018 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz)
Zapsala: Mgr. Jana Korytářová (MMR), 10. 7. 2018
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