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Jak přispíváme k uplatňování konceptu Smart Cities 
metodicky a koncepčně? 

(Metodika Smart Cities, Koncepce Smart Cities) 
 



1. Metodika Smart Cities  
Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na 
úrovni měst, obcí a regionů 

 Prvním vodítkem pro obce, města i regiony ke SMART řešením a jejich možným 

přínosům pro kvalitu života v území a k možnostem jejich realizace. 

 Určena jak pro vedení měst, tak i pracovníky místních samospráv, kteří se 

zabývají přípravou strategií v konceptu SC. 

 Lze použít jak pro tvorbu rámcové strategie SC, tak při implementaci 

rozvojových projektů, jimiž je tato strategie naplňována. 

 Aktualizace 2019, příloha Vodní hospodářství – vše na webu MMR Smart Cities 

Metodická a koncepční podpora SC 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh9_SJxcnwAhXGM-wKHflBD0QQFjAAegQIAxAD&url=https://mmr.cz/getmedia/f76636e0-88ad-40f9-8e27-cbb774ea7caf/Metodika_Smart_Cities.pdf.aspx?ext%3D.pdf&usg=AOvVaw2VXZAXLqxdj7ctqtAdg4lU
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2.   Koncepce Smart Cities 
     - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a 
regiony 

 Zastřešující dokument, schválen vládou ČR dne 10.5.2021 

 zaměřený na využití inovací v území ve prospěch obcí, měst a regionů, a 
zejména lidí, kteří v nich žijí 

 koordinace inovativních sektorových postupů jednotlivých resortů v území 

 nástroj pro propojování a koordinaci řešení problémů pro implementaci 
konceptu Smart Cities 

 Umožní na národní úrovni systematickou podporu chytrých řešení; podpoří 
partnerskou spolupráci. 

 Důraz kladen na odolnost a na využití inovativních řešení nejen ve městech, 
ale i regionech a obcích. 

 Dostupná vč. příloh na webu MMR ke Smart Cities  

Metodická a koncepční podpora SC 
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Jak prakticky přispíváme k uplatňování konceptu  
Smart Cities? 

(5G pro 5 měst, Nastavení financování chytrých řešení v ČR, Smart City Compass, 
Smart Village/Chytrá města pro budoucnost) 

 
 



Praktická podpora SC 
 5G pro 5 měst (spolupráce s MPO) 

 Soutěž vyhlášena v roce 2019, velký zájem (58 přihlášených měst) 

 Vítězná města: Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Plzeň 

 Cíl projektu: Podpoření vytvoření podmínek pro zavádění 5G sítí jako součást chytrých 
řešení ve městech 

 Pilotní projekty řeší např. témata: bezpečnost, automatizace dopravy, telemedicína, 
zvyšování kvality a spolehlivosti digitální distanční práce či vzdělávání 

 Benefity 5G: komunikace s rychlou odezvou a spolehlivostí, vysoký 
objem přenášených dat, aktivizace firem v regionech, apod. 

 Financování – operační programy (zejména v oblasti digitalizace a přechodu k zelené 
ekonomice) 

 Národní plán obnovy  

 Soustředíme se na podporu investic do digitální ekonomiky a společnosti -> 
investice do demonstrativních projektů rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (v 
následujících letech příspěvek více než 1 mld. Kč + podpora z dalších oblastí NPO i mimo něj) 

 Cílem investice je finanční podpora a rozšíření počtu měst využívajících technologie 5G 

 Chytré služby a jejich využití pomocí 5G sítí = jedním ze základních kamenů pro další 
rozvoj měst a obcí.  



 Nastavení financování chytrých řešení v ČR (projekt ve spolupráci s  
VNG NL a SMO ČR) – workshopy pro města, semináře k propojování potřeb 
území s možnostmi podpory rezortů, společná tvorba modelu spolupráce, …  

 Smart City Compass (ČVUT/UCEEB) 
 Softwarový nástroj pro česká města a obce  

 Pomůže s plánováním a rozhodováním na základě objektivních dat a 
měřitelných ukazatelů -> jednodušší dosahování vlastních cílů, 
technologických pokroků a usnadnění procesu evaluace 

 Tři klíčové funkce: 
 vzdělávací funkci ve vztahu k obcím ČR, 

 funkce průvodce pro stanovení kvantifikovaných cílů Smart Cities, 

 umožnění monitoringu a evaluace pokroku při implementaci konceptu Smart 
Cities na místní úrovni. 

 V současnosti je spuštěn pilotní provoz aplikace - na základě reálně 
dosažených parametrů měst usnadní důsledné plánování a monitoring 
zavádění chytrých technologií 

Praktická podpora SC 



 Smart Village/Chytrá města pro budoucnost 
 Soutěž (Éta TAČR a NS MAS, na MMR oddělení venkova: projekt k 

metodice chytrého venkova); 2021 – 5.ročník 

 Poměřují se zajímavá řešení v podobě projektů, modelů nebo vizí  

 Soutěž propaguje a podporuje využití inovativních postupů a 
moderních technologií 

 Do soutěže se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také 
dodavatelé chytrých řešení 

 Spolupráce se SMO ČR na chystaném projektu Smart Česko II 
(financování OP Z) 

Praktická podpora SC 



Jaké další aktivity souvisí s podporou uplatňování konceptu 
Smart Cities? 

(OP URBACT III a IV, Veletrh URBIS SMART CITY FAIR, Obce PRO, Databáze Strategií) 
 
 



Jak dále podporujeme SC? 
OP URBACT III a IV 

 Mezinárodní program zaměřený na přenos dobré praxe prostřednictvím tematicky 
zaměřených sítí měst 

 Inovativní projekty ve všech oblastech rozvoje měst 

 Zapojeno 10 českých měst / městských částí s 16 projekty 

 Na současný program naváže od roku 2022 pokračování OP URBACT IV 

Veletrh URBIS SMART CITY FAIR 2.-3. 6. 2020 

 Srdečně Vás zveme na virtuální expozici URBACT a workshop představující projekty českých 
měst. Link pro registraci: https://www.bvv.cz/urbis/urbis-2021/  
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Obce PRO (www.obcepro.cz) 

 Webová aplikace ObcePRO, s jejíž pomocí mohou obce snáze 
zpracovávat své programy rozvoje 

 Tvorba dokumentů, inspirace, vzdělávání, řízení a hodnocení 

Databáze Strategií (www.databaze-strategie.cz) 

 Celostátní informační systém strategických dokumentů přehledně 
zobrazující jejich cíle, opatření, odpovědnosti a ukazatele 

 

Jak dále podporujeme SC? 



Děkuji za pozornost! 


