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Koncept Smart Cities: 

zapojení moderních technologií do řízení měst s cílem zlepšit kvalitu života 

obyvatel a zefektivnit a zoptimalizovat správu věcí veřejných, včetně efektivního 

využívání zdrojů, řízení rizik, lepší komunikace a získávání zpětné vazby od 

veřejnosti     

Zavádění konceptu Smart Cities má dvě hlavní roviny: 

Procesní (nastavení řízení, strategický dokument, spolupráce a komunikace s 

klíčovými aktéry a veřejností) 

Technologická (přidaná hodnota konkrétních projektů, technologií,  nových 

postupů a řešení) 



Nové nástroje pro ČR - FST, React EU, RRF atd. 

• Recovery and Resiliency 
Facility (RRF): Nástroj pro oživení a 

odolnost 

• REACT-EU: zdravotnictví, 

kyberbezpečnost, sociální 

infrastruktura, cyklodoprava 

• Fond pro spravedlivou 

transformaci (FST): OP MŽP + 

MPO a MPSV 



Zdroje EU pro oživení a transformaci ekonomiky  

(zelená a digitální) 



Integrované nástroje: Integrované teritoriální investice 

(ITI) 

• Vymezeno všech 13 oblastí 

• 5 operačních programů: 

     IROP, OP JAK, OP TAK, OP D,   

OP ŽP 

• Příprava metodických postupů 

vč. technických požadavků 



Smart Cities & koncept strategického řízení města 

 

Zavádění konceptu Smart Cities 

má dvě hlavní roviny: 

• strategický dokument 

• konkrétní rozvojové projekty 

Oblasti: 

• mobilita 

• životní prostředí 

• energetika   ……………… 
 

 



• Podpora nastavení systému vstřícného pro zavádění konceptů Smart 

(politiky, financování), koordinace orgánů státní správy a dalších klíčových 

aktérů, včetně krajů 

• Metodické vedení (definiční znaky Smart řešení, prováděcí metodiky, 

implementační bariéry a jak se jim vyhnout, evaluace dopadů) 

• Pilotní projekty (inovační prvky, testování nových postupů a technologií, 

PPP projekty) 

• Spolupráce na výzkumných projektech (zadání, aplikační garant) 

• Osvěta, propagace a sdílení dobré praxe, včetně zahraniční  

Role MMR 



Koncept SMART = Smart City, Smart Village, Smart Region 

Metodická podpora, Metodika Smart Cities 

    + další strategické dokumenty 

Pracovní skupina pro SC 

Grémium ministryně 

Financování aktivit SC 

Mezinárodní spolupráce 

Semináře, konference 

Příklady dobré praxe 

 

AKTIVITY MMR 



Pro další rozvoj konceptu Smart Cities (včetně krajů a venkova)  jsou 
aktuálně  vytipovány následující bariéry: 

      a) nedostatečná připravenost pro využívání otevřených dat ve 
veřejné správě,  

      b) nedostatečné povědomí měst a obcí, ale i veřejnosti o možných 
přínosech konceptu „Smart Cities“ pro kvalitu prostředí a kvalitu života a 
přínosech konkrétních projektů (sdílení dobré praxe)    

      c) nedostatek pobídek pro vznik pilotních 
projektů/demonstrátorů, na kterých jsou otestovány přínosy konkrétních 
„smart“ řešení pro kvalitu života v obcích a městech  

Aktuální stav 



1. Zapojení do Inovační strategie ČR prostřednictvím „Koncepce SMART 
Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a 
regiony“   

2. Realizace pilotního projektu ve spolupráci s MPO - „Podpora 5G sítí 
v oblasti Smart Cities“ 

3. Metodická podpora –aktuálně analýza „Poučení a doporučení pro 
strategie SMART Cities v ČR“ (workshop k výsledkům, listopad 2020)  

4. Marketing, PR a další aktivity k zvýšení dosahu a dopadu – např. 
podpora soutěže Chytrá města pro budoucnost 

5. Projekt „Nastavení systematického přístupu k financování chytrých 
řešení v České republice“  

Aktivity MMR v oblasti Smart Cities v roce 2020 



• Základní informace o konceptu + materiály ke stažení 

» Metodika Smart Cities  

» Metodika financování Smart City projektů 

» Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst – Smart Cities 

• 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 ČR i zahraničí 

 

Webové stránky  www.smartcities.mmr.cz 

smartcities.mmr.cz
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Koncepce SMART Cities  
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 Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities 



• Města 

» Bílina 

» Jeseník 

» Karlovy Vary 

» Plzeň 

» Ústí n. Labem 

 

 

 

• Cílem projektu je 

» pilotní ověření připravenosti 

» podpora spolupráce zapojených 
aktérů 

 

 

• MOHLO BY SE VÁM HODIT 

» Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice 

 

 

 Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities 

https://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/2020/1/Material-5G_13-12-2019.pdf
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Projekt „Nastavení systematického přístupu 

k financování chytrých řešení v ČR“ 



 projekt financovaný EK z Programu strukturálních reforem 

 realizace od července 2020, realizace 2 roky 

 MMR zadavatel, realizátor = nizozemský svaz měst (VNG 

International ve spolupráci se SMO ČR) 

 Cílem je: 
o vytvořit národní platformu pro podporu chytrých řešení 

o koordinovat metodickou podporu a příležitosti pro financování SMART projektů 

Nastavení systematického přístupu k 

financování chytrých řešení v ČR 
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Další aktivity 



• Koncepce představena v říjnu 2018 na PS pro 

SC 

• Vznik TPS pro Chytrý venkov – březen 2019 

• TPS Chytrý venkov formálně podskupina PS pro 

SC  

• Účast MMR na jednáních, pracovních skupinách 

• Metodika Smart Cities – řeší i problematiku 

menších obcí 

• Spolupráce s NS MAS 

 

 

SMART VILLAGES 



SMART REGIONS 
KRAJE Oblast chytrých řešení Strategie

Královehradecký Budování partnerské sítě, Podpora znalostí (posilování smart přístupů, 

publicita, osvěta, know-how); Podpora zavádění smart technologií

Chytrý region KHK

Moravskoslezský ochrana zdraví, ochrana života, finance, úspora energie, ICT; chytrá 

dopravní karta

Chytrý region MSK

Vysočina Energetika, doprava, životní prostředí, IT, školství, cestovní ruch ANO

Zlínský a) partnerství, síťování a tvorba prostředí, b) Lidské zdroje, vzdělávání a 

zaměstnanost, c) podpora SMART řešení a jejich integrace do fungujícího 

celku

Strategie rozvoje chytrého 

regionu 2021-2026.

Liberecký doprava, ekonomický rozvoj a cestovní ruch, zdravotnictví, životní prostředí, 

vzdělávání veřejná správa, sociální oblast

Koncepce Chytřejší kraj

Jihočeský Mobilita, ICT, Energetika, Životní prostředí, Zdravotnictví a sociální služby, 

Efektivní správa území, Inovace 

Ve stavu rozpracování

Jihomoravský dle témat Rozvoje kraje

Jako součást Strategie 

rozvoje kraje

Středočeský Zaměření na smart akcelerátory RIS3 strategie

Olomoucký chytré obce, ICT, doprava, energetika, životní prostředí, chytrý úřad. Nemají

Ústecký ochrana zdraví, ochrana života, finance, úspora energie Nemají, ale připravují

Karlovarský ve fázi plánování Nemají

Plzeňský Smart akcelerátor pro venkov -  podnikatelské vouchery, konference 

inteligentní specializace regionu, Food Innovation Prize apod

Nemají

Pardubický energetika, doprava Nemají - chystají jako 

propojení s RIS3



• MMR jako věcný gestor vytvořilo 1. verzi v roce 2015 , aktualizace 2019 

• Aktualizace reaguje jak na vývoj v oblasti Smart Cities, inovací a 

digitalizace, ale také na podněty ze strany partnerů ze soukromého i 

akademického sektoru.  

• Přílohy nabízí možná řešení v oblasti: mobility, energetiky, ICT, tvorby 

koncepce. 

• Obsah:  

o čtyři úrovně a 16 komponent SC 

o infrastruktura SC 

o strategický dokument SC, jeho obsah a struktura 

o základní typy projektů pro implementaci moderních technologií  

• Další strategické dokumenty:  

o SRR 21+, Digitální Česko, Inovační strategie, Národní akční plán 

adaptace na změnu klimatu, Národní akční plán čisté mobility, Státní 

energetická koncepce, ČR 2030 atd. 

METODIKA SC 



ČLENOVÉ: MINISTERSTVA, 

VEŘEJNÉ INSTITUCE, SOUKROMÝ 

SEKTOR, AKADEMICKÝ SEKTOR 

HOSTÉ: ZÁSTUPCI KONKRÉTNÍCH 

MĚST, ODBORNÍCI Z ŘAD 

AKADEMICKÉHO I SOUKROMÉHO 

SEKTORU 

SETKÁNÍ 1X ZA 3 MĚSÍCE 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SC 
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Děkuji za pozornost 
marie.zezulkova@mmr.cz 


