Zápis z 15. jednání PS pro Smart Cities

název

15. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC)

datum
místo

20. 6. 2019, 13:00 – 15:30
Palác Dunaj, Národní 10, Praha 1

účastníci

viz prezenční listina

přílohy zápisu

Prezentace „15. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“
Ostatní prezentace dle programu
Program 15. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities


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

A Průběh jednání
Bod 1 – Zahájení, představení aktualit ze strany MMR a připomenutí průběžných úkolů
Mgr. František Kubeš (MMR) zahájil 15. jednání Pracovní skupiny pro SC, přivítal členy i hosty PS
a představil program jednání a aktuální témata ke Smart City ze strany MMR. Jednalo se o výstupy
z jednání V4 v Bratislavě, shrnutí z workshopu ke Smart regionům, který se konal v rámci veletrhu
Urbis, a výstupy z jednání Grémia ministryně pro Smart Cities. Dále připomenul průběžné úkoly.
Bod 2 – Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany účastníků PS (Tour de Table)
Lenka Kristýna Krouzová (MMR): zpracovává přehled výzev pro SC, které by měly být do konce
měsíce zveřejněny.
Karin Brázová (MMR): příprava budoucího programového období, příprava Národní koncepce
realizace politiky soudržnosti po roce 2020, do vlády půjde koncem července, důraz na průřezové
priority - územní dimenze, změna klimatu a Společnost 4.0 – s jasnou vazbou na Smart Cities
(podnikání, trh práce, vzdělávání). Doplňkové financování v synergii s unijními programy a s využitím
finančních nástrojů.
Jitka Vrtalová (Partnerství pro městskou mobilitu): ukončen projekt Partnerství pro městskou
mobilitu, zkušenosti ze zahraničí z konference v Groeningenu - co je „sustainable“ je i „smart“. Mobilita
je klíčové téma.
Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu): připravují konferenci k udržitelné městské
mobilitě v Milevsku 16. až 18. října 2019. Cílem je převést tento evropský projekt do českého prostředí.
Klíčové je získat politiky, ale také veřejnost a spolupracovat s firmami. Máme navázánu spolupráci
s Chytrým venkovem, na konferenci je zajištěna zahraniční účast.
René Hradecký (Bonafide Group): organizátoři konference Města budoucnosti, která se koná 30.
září a na kterou jsou všichni zváni.
Bernardová (Úřad vlády): připravují návazné aktivity na analýzu zpracovanou Mendelu, spolupráce
s MMR a SMO.
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Jarmila Cikánková (CENIA): proběhl první ročník konference Životní prostředí, prostředí pro život,
ve spolupráci se slovenskou agenturou, pozitivní reakce a budou v této tradici pokračovat. Nová
publikace „Čtvrt století životního prostředí v České republice“ (ke stažení na webových stránkách
Cenia), v rámci MA 21 nový e-learningový kurz k udržitelnému rozvoji, je na vyžádání k dispozici.
Jana Sedláčková (MPO): ve spolupráci s MŽP připravuji výzvy na rekonstrukci veřejného osvětlení,
možnost využití biodynamických svítidel.
Zuzana Dvořáková (MZe): PS ke Smart Village, ve spolupráci s evropskou skupinou pro obnovu
venkova a NS MAS, počítají s implementací konceptu „Smart Village“ přes NS MAS, prezentace
dobrých příkladů jako je energeticky soběstačná obec Kněžice, další informace budou na akci Země
Živitelka, další jednání PS proběhne na podzim.
Renata Slabá (MD): vyhlášeny výzvy v rámci OP doprava na plnící a dobíjecí stanice, zejména
o plnící stanice na LNG byl velký zájem, ve výzvách budou pokračovat.
Anna Batulková (MD): připravují Koncepci městské aktivní mobility, během léta návrh a pak
projednání s městy a dalšími subjekty.
Olga Krištofíková (MD): odbor ITS, řízení dopravy, spolupráce s MV ČR nad otevřenými daty, které
jsou základem pro SC (opendata.gov.cz), potřeba jednotného formátu dat, dalším tématem je chytré
řízení dopravy – evropský projekt SOLES: chytré parkování, chytrá města, zklidňování dopravy,
elektronické odbavování cestujících, chytré zastávky a další.
Zdeněk Doležal (Hestego Vyškov): chytré koše, účast na Urbisu, zájem z Francie, Maďarska i
Ukrajiny, potenciál pro spolupráci, aktuálně technické testování v Brně, Olomouci.
Martin Sycha (MPSV): řeší digitální ekonomiku a společnost a digitální gramotnost.
Libor Grega (Mendelu): zaměřují se v novém projektu na Chytrý region, ve spolupráci se
zahraničními partnery (V4).
Jaroslav Zelený (FI MU): spolupracují na projektu SMO ČR, na přípravě projektů ve Žďáru a v Brně
i na „Smart Village“.
Lucie Podrapská (Inovační centrum Ústeckého kraje): spolupráce s širokým spektrem místních
aktérů, aplikované projekty, živá laboratoř – mobilita, analýza dat, Ústecký kraj jako jezerní krajina příprava zajímavých projektů.
Rut Bízková (SMO ČR): projekt „Strategický rámec“ - na podzim prezentace dosavadních výstupů,
jsou zpracovány zajímavé analýzy a srovnání se zahraničními městy, nový koncept „Smart Česko“,
spolupráce na otevřených datech s MV ČR na jejich standardizaci - je to zajímavé i pro malé obce.
Na TAČR jsou otevřeny velké resortní programy (MŽP, MPO, MD), žádat mohou výzkumné
organizace s aplikačním garantem z veřejného sektoru.
Jiří Stich: v Olomouci zasedal řídící výbor Smart Regionu, začínají pracovat tematické pracovní
skupiny, včetně Smart Village a spolupráce s J. Večeřem. Spolupráce se Slovenskem.
Miloslav Oliva (NS MAS): Koncept Smart Cities dostatečně nemyslí na menší sídla a obce. Dobře
funguje spolupráce s MZe, připravují exkurzi do Bavorska za chytrými vesnicemi. NS MAS – 180
MAS, probíhá osvěta i dovnitř ohledně „Smart Village“. Chytrý internet – pilotní projekty, kdy MAS
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budou fungovat jako komunikační nástroj mezi projektanty a obcemi a dalšími, kdo do výstavby mohou
mluvit. Zapojeni do iniciativy „Chytrá obec budoucnosti“, v Teplé proběhne konference Venkov 1. - 3.
10. 2019, organizuje Spolek pro obnovu venkova.
Zina Kaštovská (Operator ICT): tři nové projekty – intenzita pěší dopravy ve veřejných prostranstvích
(video analýzy), intermediální plánovač trasy (přes lítačku možnost kombinovat různé prostředky),
datová integrace P+R v okolí Prahy.
Jan Hlaváček (ČDT): Urbis byl úspěšný, chytré parkování v Českých Budějovicích – projekt zaslaný
do soutěže Chytrá města pro budoucnost, pracují na konceptu chytré a bezpečné školy, testováno
v Újezdě nad Lesy.
Eva Leligdonová (AK): poděkování za seminář s kraji na Urbisu, spolupráce na dalším setkání.
Štěpánka Marková (TOP EXPO): 17. 9. konference Chytrá a čistá mobilita.
Jaroslav Kepka (MŽP): Aktualizace SPŽP, do vlády konec roku 2020, Cirkulární Česko 2040,
finalizuje se analytická část, Národní akční plán čisté mobility do konce tohoto roku, připravuje se
analytická část. Výzvy – podpora automobilů s alternativním pohonem pro obce i kraje a jejich
organizace, výzva do konce září, bude se opakovat příští rok, výzva na světelné znečištění – obce
v CHKO, třetí výzva na podporu čisté mobility, chtějí spojit s týdnem udržitelné mobility, z OPŽP výzvy
na energeticky šetrné budovy na obcích, spolupráce se Slovenskem, příprava deklarace o spolupráci.
F. Kubeš (MMR): MMR již toto memorandum uzavřeno má v oblasti Smart Cities.
Petr Lešek (Česká komora architektů): první krajský architekt v Ústeckém kraji, další snad budou
následovat.
Veronika Korittová (TC AV ČR): odkaz na časopis Echo – příprava dalšího rámcového programu
Horizont Evropa mise pro klimaticky neutrální a inteligentní zdravá města. Program je v návrhu a bude
schválen koncem roku 2020. Účast měst v programu Horizone 2020 – vítězí Litoměřice. Uzávěrky na
rok 2020 se připravují a měly by být zveřejněny počátkem roku 2020. Informace k tomu lze nalézt
v časopisu Echo.
Petr Švec (Zdravá města): Pochvala projektu SMO ČR ke Strategickému rámci Smart Cities, zdravá
města přenášejí dobrou praxi ze zahraničí, připravují analýzu metodik pro měřitelnost a normy pro
rozvoj měst.
Jarmil Vyčítal (SIC): zabývá se vodohospodářskými projekty, konference pro starosty, poradenství
pro obce ve vodním hospodářství
Jana Korytářová (EY): koncepční a strategické projekty i na financování Smart Cities, spolupráce
s MMR v PS pro SC i na Grémiu ministryně.
Michal Kuzmič (UCEEB): příprava studie pro obce – na co se soustředit, když se připravuje nová
výstavba, soustředí se na chytré čtvrti - „smart district“ – připravují workshop na podzim, který je
otevřený pro všechny zájemce.
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Bod 3: Prezentace Slezák Milan, Smart City Academy – vzdělávání v oblasti Smart,

01_SCF- DIGI
Česko_final.pdf

Bod 4: Prezentace Ing. Jiří Stich, Smart region – Ústecký kraj

02_Ústecký kraj.pdf

B Úkoly
 Posílat podněty ke struktuře a obsahu internetové stránky www.smartcities.mmr.cz –
T: průběžně (na ivana.krizanova@mmr.cz).
 Poslat informace k dalším strategickým dokumentům, které obsahují koncept SC, následně bude
ze strany MMR zpracován seznam těchto dokumentů
- T: průběžně (na
ivana.krizanova@mmr.cz).
 Doplnit aktualizaci možných zdrojů finanční podpory SC – T: průběžně (posílat na LenkaKristyna.Krouzova@mmr.cz).

Zapsaly: Zuzana Drhová a Ivana Križanová (MMR)
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