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PODPORA KONCEPTU SMART CITIES V ČR NA 

ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY – MMR ČR 



GESCE 

MMR ČR  - na základě své kompetence v oblasti urbánní politiky. 

METODICKÉ UCHOPENÍ 

MMR ČR nechalo zpracovat a certifikovat Metodiku Konceptu inteligentních měst. 

DALŠÍ UKOTVENÍ 

Dílčí segmenty Smart Cities - koncepčně řešeny v sektorových dokumentech – přehled dokumentů na webových 
stránkách 

PODPORA ZE STRANY EU 

Podpora konceptu Smart Cities je uvedena v Dohodě o partnerství. V programovém období EU 2014 - 2020 –  důraz na 
posílení konkurenceschopnosti, na urbánní dimenzi (ITI, IPRÚ) - významná role měst a jejich zázemí 

FINANČNÍ PODPORA 

Jsou vypisovány výzvy, kde lze uplatnit SMART projekty (přehled finančních zdrojů na www.smartcities.mmr.cz). 

KONCEPT SMART CITIES NA NÁRODNÍ ÚROVNI 





AKTIVITY MMR  



METODICKÁ PODPORA MĚST:  

METODIKA KONCEPTU 
INTELIGENTNÍCH MĚST  

+  

METODIKA FINANCOVÁNÍ SMART 
CITY PROJEKTŮ 

ORGANIZACE ODBORNÝCH 
SEMINÁŘŮ PRO ZÁSTUPCE MĚST 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SMART 
CITIES (POD RVÚR) 

PŘEHLED ZDROJŮ FINANČNÍ 
PODPORY PROJEKTŮ  

SMART CITIES  
(EVROPSKÉ, NÁRODNÍ A 

KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY) 
 

PROPAGACE  

KONCEPTU SMART CITIES 

(WWW.SMARTCITIES.MMR.CZ) 

ORGANIZACE + SPOLUPRÁCE + 
ÚČAST NA ODBORNÝCH AKCÍCH 
(KONFERENCE, WORKSHOPY, 

SOUTĚŽE, SEMINÁŘE)   

AKTIVITY V AGENDĚ SMART CITIES MMR ČR 
 



 Seznámení se s konceptem Smart Cities, metodikou a s jednotlivými 

tematickými oblastmi (mobilita, energetika, ICT, participace, financování…) 

• Jedinečná příležitost ke sdílení zkušeností s jinými městy, sdílení dobré 

praxe a čerpání inspirace 

ODBORNÉ SMART CITIES SEMINÁŘE 

31. 3. 2017  

Čistá mobilita 
v chytrém 

městě,  

28. 4. 2017  

Chytrá řešení 
pro malé obce,  

5. 6. 2017  

Chytrý 
urbanismus, 

chytrá řešení pro 
veřejný prostor,  

2. 11. 2017   

Chytrá veřejná 
správa 

ROK 2018  

• Financování 

• Kybernetická 
bezpečnost 

• Dobrá praxe 

• …. 



• 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 k 2. 1. 2018 

• Dostupný na: 

www.smartcities.mmr.cz - Zdroje 

finanční podpory Smart Cities 

projektů 

Tematické oblasti:  

udržitelná mobilita;  

udržitelná energetika; ICT;  

sociální služby;  

výzkum, vývoj, inovace;  

životní prostředí; efektivní správa území; 

průřezově všechny oblasti 

 

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY 

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


• V návaznosti na Plán práce pracovní skupiny na rok 2017 – bod 3 - Koordinace realizace 
další metodické činnosti doplňující výše uvedenou metodiku – zaměření na finanční modely  

 

 

• Vytvořena ve spolupráci s Czech Smart City Cluster 

• Reakce na budoucí ústup možností čerpání evropských zdrojů – nutnost alternativních 
přístupů – metodika popisuje využití evropských finančních nástrojů, zapojení dluhového 
financování, zapojení soukromých zdrojů (např. EPC, crowdfunding, …) 

• Metodika zveřejněna na www.smartcities.mmr.cz  

METODIKA FINANCOVÁNÍ SMART CITY PROJEKTŮ 

Okruhy témat Gestor Spolupráce Časový harmonogram 

3. Koordinace realizace další metodické činnosti 

doplňující výše uvedenou metodiku – zaměření na 

finanční modely  

MMR ČR externí 1. Q r. 2017 

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


 Série bilaterálních setkání se zástupci Slovenské republiky 

 4 odborné semináře (témata: financování, finanční modely; bezpečnost a ICT; 

dobrá praxe měst,…dle požadovaných témat z dotazníku 2017)  

 zahraniční exkurze do Berlína 

 Aktualizace Metodiky Konceptu inteligentních měst  

 Veletrh URBIS - konference v rámci V4+, ISSS 2018 – workshop, soutěž 

Chytrá města pro budoucnost 2018, Smart Region Tour 2018, další odborné 

akce  

 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2018 



 www.smartcities.mmr.cz  

 Základní informace o konceptu + materiály ke stažení 

 Metodika Konceptu Inteligentních měst,  

 Metodika financování Smart City projektů 

 Brožura Příklady dobré praxe 

 Brožura Metodika Konceptu Inteligentních měst  v kostce 

 Zdroje finanční podpory Smart Cities projektů 

 Kalendář odborných akcí a konferencí 

 Informace z jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities 

 Informace o seminářích + materiály ke stažení 

 Inspirace, dobrá praxe a užitečné odkazy z Čech i zahraničí 

 

 

WEBOVÉ STRÁNKY SMART CITIES 

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


Mgr. Jana Korytářová  

(oddělení urbánní politiky) 

jana.korytarova@mmr.cz 

 

 

Mgr. František Kubeš  

(vedoucí oddělení urbánní politiky) 

frantisek.kubes@mmr.cz 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST. 
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