Zápis z 3. jednání PS pro Smart Cities

název
datum
místo
účastníci
přílohy zápisu

3. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC)
1. února 2017, 13:00 – 15:30
EDC Partners, s.r.o, Palác Dunaj, Národní 10, CZ-110 00 Praha 1
viz prezenční listina
Prezentace „3. Jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities“
Prezenční listina
Program 3. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities
Prezentace vystupujících hostů (5)

Stran

5

A Průběh jednání
Bod 1 – Zahájení (ze strany MMR), Zahájení (ze strany RVUR)
Mgr. František Kubeš (MMR) zahájil 3. jednání Pracovní skupiny pro SC a zároveň omluvil ředitele
odboru regionální politiky MMR Ing. Davida Koppitze, který se jednání ze zdravotních důvodů
nemohl účastnit. Vysvětlil netradiční pojetí PS, jejíž délka jednání byla prodloužena z důvodu
výjimečného vyššího počtu vystoupení hostů.
Ing. Petr Švec, předseda Výboru pro udržitelné municipality, přivítal členy i hosty Pracovní skupiny
pro Smart Cities.
Bod 2 – Kontrola stavu plnění úkolů z 2. jednání PS pro SC
 Posílat podněty ke struktuře a obsahu internetové stránky www.smartcities.mmr.cz – T:
průběžně (posílat na jana.korytarova@mmr.cz) – návrh ODPES MMR: doplnění činnosti ODPES
– doplněno: pravidelné zpracování a aktualizace přehledu výzev v oblasti Smart Cities
 Poslat informace k dalším strategickým dokumentům, které obsahují elementy konceptu SC,
následně bude ze strany MMR zpracován seznam těchto dokumentů - T: průběžně – reakce MZ
ČR:
Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, konkrétně akční
plán č. 11 Elektronizace zdravotnictví. Tento akční plán slouží jako předstupeň přípravy
Národní strategie elektronického zdravotnictví.
(Dostupný zde http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files/5/akční%20plány%20%20přílohy/AP%2011_150716%20verze%201_0%20final_revize_TR.pdf )
Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020, schválena Usnesením
vlády ČR ze dne 28. 11. 2016, č. 1054
(Dostupný zde http://www.nsez.cz/dokumenty/schvalena-narodni-strategie-elektronickehozdravotnictvi-na-obdobi-2016-2020_13051_31.html)
 Doplnit aktualizaci možných zdrojů finanční podpory SC – T: do další PS, tj. 1. 2. 2017 (posílat na
blanka.keltner@mmr.cz) - aktuální verze vyvěšena dne 27. 1. 2017 na www.smartcities.mmr.cz
 Poslat připomínky/doplnění k Plánu PS pro SC – T: do 23. 11. 2016 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz) – připomínky zapracovány, plán představen na prosincovém
Výboru pro udržitelné municipality
- Spolupráce při organizaci seminářů pro obce s cílem propagace konceptu Smart Cities a
případná účast na nich – 1. seminář bude zaměřen na mobilitu, plánován na konec
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března, oslovení ke spolupráci relevantních rezortů a územních partnerů, další
semináře v průběhu 2017
- Aktuální stav Metodiky financování Smart Cities projektů – některé připomínky byly
zásadnějšího charakteru, revidovaná verze bude zaslána do poloviny měsíce,
předmětem příštího jednání PS pro SC, kde by měla být projednána a schválena.
Metodika bude znovu rozeslána členům PS k připomínkování.
- Postupy a procesy Smart Cities a evaluační rámec konceptu Smart Cities – poptáváno
městy, v návaznosti na Plán PS pro SC pro rok 2017 – bude zahájeno na příštím jednání
PS pro SC (5. 4. 2017)
- Propagace konceptu – ze strany MMR jsou chystány semináře, konference, v plánu je i
zahraniční cesta
- Implementace výstupů PS do SC aktuální i v roce 2017, např. v aktualizaci Akčního plánu
pro rozvoj digitálního trhu


Zaslat návrhy k definici SC (do 5. 12. 2016) – reakce ODPES MMR ohledně rozšíření definice na
další oblasti např. zdravotnictví a sociální služby – doplněno na webové stránky do popisu
konceptu, v současné době prezentováno takto šířeji

Bod 3 – Aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany MMR a dalších rezortů
František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky MMR, představil aktuální dění v agendě Smart
Cities ze strany MMR. Byla zřízena nová záložka na webu www.smartcities.mmr.cz – Zdroje finanční
podpory Smart Cities projektů, realizováno dotazníkové šetření s městy k odborným seminářům ke
SC – hodnocení seminářů 2017 a zjištění představ měst ohledně seminářů v roce 2017, uzavřeno
memorandum o spolupráci s městem Pískem, dle obecného memoranda a vzoru.
Na město Písek mohou navazovat další územní entity / partneři. Dne 14. 12. 2016 proběhl seminář
k urbánní mobilitě v rámci EUKN Policy Lab (od 1. 1. 2017 ČR koordinuje Partnerství „Městská
mobilita“ v rámci Urbánní agendy pro EU).
Proběhlo mnoho akcí na téma Smart Cities (viz prezentace).
Jana Korytářová (MMR) představila průběžné výsledky dotazníkového šetření s městy nad 20 tis.
obyvatel. Konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.smartcities.mmr.cz.
Blanka Keltner (Odb. dohody o partnerství, evaluací a strategií) okomentovala doplnění přehledu
dotačních titulů v oblasti Smart Cities – přibyl program EFEKT, aktualizace na konkrétní znění výzev.
Vyzvala členy k doplnění přehledu (zasílat, prosím, na blanka.keltner@mmr.cz).
Veronika Korittová (TC AV ČR) doplnila informace k Horizon 2020 – obsahuje část zvanou Smart
Cities, nyní součástí průřezových témat, financovány z části z energetiky (uzávěrka v únoru), z části
z životního prostředí (výzva Nature based solutions, uzávěrka v březnu). Dva české subjekty
zapojeny do projektu (Praha a Brno), nepřímo i město Litoměřice.
František Kubeš navrhl pozvat na některé setkání PS pro SC zástupce příslušných měst, aby
seznámil členy s jejich zkušenostmi s projekty. Zároveň připomenul, že Metodika financování
projektů Smart Cities bude rozeslána členům k připomínkování s konkrétním termínem, v případě
žádné odezvy bude tato reakce chápána jako souhlas, na příští PS bude projednáno a toto téma
uzavřeno.
Tour de table:
Roman Pačka (NCKB) se omluvil za brzký odchod z jednání z důvodu jednání na ÚV ohledně
kybernetické krize. Navrhl pomoc s vytvořením harmonizovaného rámce kybernetické bezpečnosti
v oblasti SC.
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Jaroslav Martínek (SMO ČR) – řeší oblast městské mobility, spolupráce s MMR.
Lubomír Šrámek (STMOÚ) – na předsednictvu sdružení podával informaci o činnostech PS pro SC.
Povědomí o Smart Cities je poměrně velké mezi městy, některá města přistupují na Smart řešení.
Možná inspirace Pískem.
Aleš Laciok (Výbor pro udržitelnou energetiku) – problematika SC se nepřímo dotýká několika
témat, např. energetické úspory. Zdůraznil očekávání metodik, které zajistí jasnost konceptu.
Jaroslav Lískovec (NAKIT) – úkol z Akčního plánu – příprava bezpečnostních standardů a metodik v
oblasti technologií.
Petr Smolník (AVERIA) – technicko – informační platforma Smart Cities, bude sdružovat všechny
informace v rámci EU a VB týkajících se SC a IoT. Zároveň působí jako člen a tiskový mluvčí v Radě
českého institutu manažerů informační bezpečnosti.
Iveta Fryšová (AK ČR) – hovořila o termínu Smart Region, který není ještě plně usazen. Kraje řeší
záležitosti v oblasti energetických úspor, dopravy, IT atd. Udělala si průzkum – všechny kraje danou
problematiku chtějí či plánují řešit, někde byl zvolen náměstek kraje pro SC, v některých krajích
vznikla komise jako poradní orgán rady kraje. Nejdále je Jihočeský kraj; dne 26. 9. 2016 představil
Smart koncepci Jihočeského kraje. Moravskoslezský kraj – memorandum MPO, MŽP, Ostrava,
Moravskoslezský kraj. Středočeský kraj také stojí v popředí. Objevuje se nový termín Smart Village –
přenos oblasti Smart Cities do menších obcí.
František Kubeš (MMR) – téma Smart Village rezonuje čím dál více, např. viz konference Chytrá
města ve Středočeském kraji.
Jiří Vlček (MMR) – informoval o Městské Agendě pro EU, která se dotýká mnoha agend včetně
Smart Cities. Bude rozeslána opakovaná výzva na zapojení rezortů a organizací do tematických
partnerství (např. klimatická změna – zájem MŽP by byl vítán, land use, veřejné zakázky, cirkulární
ekonomika), agenda je koordinována ze strany MMR.
Veronika Korittová – doplnila problematiku SC v Horizonu 2020, je zde i část kybernetická
bezpečnost a cirkulární ekonomika.
Vladimír Sochor (MPO) – zabývá se energetickou účinností. Smart Cities je hodně průřezová
agenda. MPO se snaží podporovat více neinvestičně, např. zavádění energetického managementu.
Od 1. 2. 2017 do konce února probíhá elektronické podávání žádostí. Dne 30. 11. 2016 byl vydán
z EU Zimní energetický balíček – revidované podoby dvou směrnic týkajících se energetické
účinnosti a energetické náročnosti budov.
František Kubeš se dotázal na aktuální stav publikace.
Vladimír Sochor věří, že na příštím jednání ji bude moci představit. Pozn. publikace je již dostupná a
vyvěšena na www.smartcities.mmr.cz .
Hana Vokálová (MZd) – agendu Smart Cities by rádi rozšířili z oblasti podpory zdraví i na oblast
informatiky. Představila Ing. Martina Zemana z odboru informatiky MZd. Vláda schválila Strategii
elektronizace.
Anna Batulková (MD) – s MMR spolupracují na Partnerství. Stále se připravuje program na podporu
čisté mobility a výstavby dobíjecích stanic.
Veronika Kadlecová (ÚV, odd. koordinace digitální agendy, zástup) – aktualizovaný Akční plán pro
rozvoj digitálního trhu byl finalizován, 20. 2. 2017 projednání v rámci Tripartity, na začátku března
na Vládu na schválení.
Blanka Keltner (MMR) – v minulém roce vypracována analýza komunitárních programů, která se SC
dotýká, např. Horizon 2020. Komunitární programy se dají podpořit skrze komplementaritu s ESI
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fondy. Programy by si neměly konkurovat, ale doplňovat se; existují příklady dobré praxe v oblasti
výzkumu a vývoje.
Marie Petrová (MŽP) MA21 vnímána jako širší koncept, který koncept SC v sobě zahrnuje. Snaha
propojovat informace, aby se nejednalo o paralelně běžící subjekty, ale docházelo k synergii.
Jan Mareš (ÚV) – ČR 2030 zmínku o SC obsahuje, zpracovávají připomínky v rámci mezirezortu.
Jiří Krist (NS MAS) – nabízí využití sítě MAS (180 profesionálních kanceláří po celé ČR), ve všech
obcích a městech do 25 tis. obyvatel – chystají se praktikovat smart koncepci. Metoda LEADER –
integrace a inovace, příklad smart projektu propojení konceptu sociálního podniku a elektromobily
– sociální taxikaření, komunitní centra s prvky smart atd. Starostové/starostky jsou často naklonění
smart nápadům, často jim ale chybí podpora, nicméně zdroje z ESI fondů jsou dostupné.
Pavla Vidanová (MŽP) – omluvila se úvodem za nedodání podkladů k aktualizaci přehledu
financování, v současnosti stále probíhá diskuze nad alokacemi z národního programu Životní
prostředí; zájmem je, aby byla zahrnuta výzva na bikesharing a Pakt starostů a primátorů. Schválena
výzva z programu Životní prostředí – inovativní a demonstrační projekty, výzva formulována velmi
široce, projekty by měly spadat do 6 definovaných kategorií. Není explicitně zmíněno Smart Cities,
ale některé projekty mají k této problematice velice blízko. Výzva bude vyhlášena v prvním čtvrtletí
tohoto roku, alokace 100 mil. korun, na jeden projekt alokace 200 tis až 50 mil. korun, hrazeno 75 %
způsobilých výdajů. Výzva na podporu automobilů na alternativní pohon je otevřena do 31. 3. 2017,
zatím přišlo přes 30 projektů. V přípravě je osvětový materiál pro obce k alternativním pohonům,
přislíbeno poskytnutí k Partnerství Městská mobilita. MŽP se na zač. tohoto roku stalo oficiálním
koordinátorem iniciativy Pakt starostů a primátorů (ochrana klimatu a adaptační opatření) –
zintenzivnění komunikace s obcemi. Setkání s organizátory Lepší města – byla by ráda za spolupráci
MMR a MŽP. Nabídla také spolupráci v rámci Partnerství Městská mobilita.
František Kubeš: Jednání s organizátory iniciativy „Lepší města“ se neuskutečnilo z důvodu nemoci
paní náměstkyně, uskuteční se dne 7. 2. 2017.
Jaroslav Šimeček (MV, zástup) – v pozici pozorovatele, zájem o směřování konceptu Smart Cities.
František Kubeš vidí roli v oblasti kybernetické bezpečnosti, zároveň spolupráce s kraji a obcemi
z pohledu zákonů.
Eva Charvátová (komise Smart region Jižní Čechy, zástup) – témata Smart Cities, sociální služby a
podpory cestovního ruchu. Otevřeni dalším partnerům, kteří by se do komise rádi zapojili.
Bod 4 SCII - Radim Ševčík, MBA: „Standardy užívané v konceptu SC, přístupy k pojetí konceptu“
(viz přiložená prezentace)
Bod 5 Středočeské inovační centrum - Mgr. Peter Svoboda, PhDr. Mgr. Ivo Říha: „Aktivity
Středočeského inovačního centra v oblasti Smart City“ (viz přiložená prezentace)
Bod 6 České radiokomunikace a. s. - Ján Jacina: „Komunikační technologie IoT pro chytrá města“
(viz přiložená prezentace)
Bod 7 Czech Smart City Cluster - Ing. Jiří Stich: „Ochrana osobních dat ve Smart City“ (viz přiložená
prezentace)
Bod 8 Incinity s.r.o. - Libor Kašparovský: „Představení Smart City projektu (InVipo)“ (viz přiložená
prezentace)
Bod 10 – Shrnutí a závěr Pracovní skupiny pro Smart Cities
Diskuze k rozšíření PS pro SC a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC – Komora architektů, Svaz
průmyslu a cestovního ruchu, další návrhy hostů z časových důvodů prosím zasílat, prosím, na email
jana.korytarova@mmr.cz
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Jaroslav Martínek – představil informační leták k projektu Dobrá adresa.
Z časových důvodů nebylo možné představit přehled budoucích akcí (plánovaný bod 9); jejich přehled
lze nalézt v přiložené prezentaci, tak také na www.smartcities.mmr.cz. Podněty na doplnění akcí,
prosím, zasílejte na jana.korytarova@mmr.cz .
František Kubeš ukončil třetí jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities.
Termíny dalších jednání PS pro SC
Termíny v roce 2017 (předběžně): 5. 4., 24. 5., 6. 9., 29. 11.
B Úkoly
 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: do další PS, tj. 5. 4. 2017 (posílat na
blanka.keltner@mmr.cz)
 Zaslat návrhy k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC – T: 15. 3. 2017 (posílat
na jana.korytarova@mmr.cz)

Zapsala: Mgr. Jana Korytářová (MMR), 28. 2. 2017, schválil: František Kubeš (MMR), 9. 3. 2017
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