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Program konference „Smart city v praxi VI“ 

18. května 2021 od 9:00 hodin online na youtube 

    Hlavní partner:                                       Partneři: 

 
 

 

Mediální partneři:  

    
Program:* 

9:00 Zahájení konference 
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant a moderátor konference 

9:05–9:25 PhDr. Věra Karin Brázová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Aktivity MMR ČR v oblasti Smart City 
Diskuze 

9:30–10:00 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 
Nebojme se strategického řízení ani technické odbornosti   
Smart city v kostce plus praktické postřehy z analýzy strategií smart city a z průzkumu mezi MAS. 
Diskuze 

10:00–10:20 Ing. Kateřina Slavíková, Consulting Services 
Metodika hodnocení suburbanizované krajiny 
Vhodně volená a dále vyhodnocená data o osídlení a krajině pomáhají v rámci strategie smart city 
řešit problém překotné suburbanizace, tedy neudržitelného rozrůstání městských periferií. Diskuze 

10:20–10:40 Tomáš Chmelík, ČEZ 
Zkušenosti s výstavbou a provozem veřejné dobíjecí infrastruktury z pohledu ČEZ 
•    Jaké typy dobíjení elektromobilů existují a jak mohou zapadnout do infrastruktury města 
•    S jakými překážkami se při výstavbě a provozu dobíjecích stanic setkáváme 

•    Jaká může být role měst při rozvoji dobíjecí infrastruktury pro elektromobily 
Diskuze 

10:45–11:05 JUDr. Matej Šandor, Ph.D., Pražská městská společnost OICT 
Projekty Smart Prague usnadňují život Pražanů a reagují na budoucí výzvy 
Praha je živý organismus, neustále se rozrůstá, dýchá, je v pohybu. Operátor ICT má na starosti její 
nervovou soustavu, tedy informační a komunikační technologie. Hledá nové synapse mezi 
jednotlivými neurony, zjednodušuje a inovuje. Snaží se tak zlepšit kvalitu života Pražanů a efektivně 
využívat městská data a energie. Diskuze 

11:05–11:25 Mgr. František Kubeš, Ph.D., Město Brno 
Chytré město Brno 
Prezentace představí aktuální chytré (smart) projekty, které byly zrealizovány v posledních několika 
letech, a plány rozvoje chytrého města do budoucna. Konkrétně jde například o výstavbu Chytré čtvrti 
Špitálka či spolupráci s městskými společnostmi. Diskuze 

Závěr konference 

Prezentace budou ke stažení na 

www.smartcityvpraxi.cz. 

Registrovaným účastníkům 

bude zaslán odkaz. 

Přednášky z konference budou k dispozici na youtube. 

Registrovaným účastníkům konference bude zaslán odkaz. 

http://www.smartcityvpraxi.cz/konference32.php
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