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Aktivity MMR v oblasti SC 

•5G pro 5 měst (spolupráce s MPO), 5G aliance, PS Smart City  

Příprava Implementačního plánu Koncepce Smart Cities 

•Nastavení financování chytrých řešení v ČR (podpořeno z evropského programu na podporu 
strukturálních reforem - SRSP ve spolupráci s VNG a SMO ČR); 

•Smart City Compass (ČVUT/UCEEB): Nástroj pro obce pro monitoring indikátorů SC 

•Nový web MMR ke Smart Cities (Spuštění: únor/březen 2022) 

•Chytrá města pro budoucnost – soutěž (Éta TAČR a NS MAS, na MMR oddělení venkova: projekt k 
metodice chytrého venkova)  

Projekt CapaCities (Horizon Europe): Příprava měst, regionů a státní správy k přechodu na klimatickou neutralitu 

Program URBACT IV: síťování měst a přenos dobré praxe 

Současné 

aktivity MMR 

ze světa SC 



Tyto 4 oblasti jsou 
rozděleny celkem  
do 16 Komponent 

Komponenty se dělí na 
Cíle 

V rámci každého cíle 
byla vytipovaná tzv. 

typová Opatření 

Koncepce Smart Cities 



Koncepce Smart Cities a její implementace 

• MMR – závazek koordinovat realizaci Koncepce formou 
implementačního plánu  

• Cíl IP: Realizace typových opatření a naplnění cílů stanovených  
v Koncepci Smart Cities prostřednictvím konkrétních Specifikačních 
opatření 

• Ve spolupráci s ministerstvy navrhujeme konkrétní Specifikační 
opatření v krátkodobém až dlouhodobém horizontu do roku 2030 

• Jedná se kombinaci legislativních, finančních i metodických opatření 

• Klíčová podpora přípravy SMART projektů a pomoc s projektovou 
přípravou 

• Podání Implementačního plánu na vládu ČR koncem 
března/začátkem dubna 2022 



Implementace Koncepce: zapojení partneři 

 

• Pracovní skupina Gestorů pro Implementaci Koncepce Smart 
Cities zasedla celkem 6x (členové níže) 

• Členové PS Gestorů (zástupci relevantních resortů, územních 
partnerů a dalších organizací) spolupracovali na tvorbě IP 

 

 



Implementace Koncepce Smart Cities 

 

 
•Dvě hlavní fáze tvorby Implementačního plánu 

•1. Mapování existujícího naplňování Typových opatření a Cílů Koncepce Smart 
Cities (např. opatření z resortních prováděcích dokumentů, realizované projekty 

apod.)  

•2. Tvorba nových opatření na základě zpětné vazby z prvního úkolu (pokrytí tzv. 
bílých míst: Typová opatření kde v současnosti nedochází k žádnému plnění)  



• Implementační plán bude strukturován následovně: 
» Úvod 
» Struktura Koncepce Smart Cities 
» Postup tvorby IP 

• Kapitola obsahuje také odkaz na „Přílohu 1“, která obsahuje existující 
naplňování Typových opatření Koncepce 

» Specifikační opatření 

• Kapitola obsahuje také odkaz na „Přílohu 2“, která obsahuje karty všech 
nových opatřeních (tzv. Specifikační opatření) 

» Indikátory 
» Monitoring a evaluace 
» Katalog chytrých služeb 
» Zdroje financování 
» Implementační struktura 
» Harmonogram dalšího postupu 
» Řízení rizik a změn 
» Komunikace IP vůči cílovým skupinám 
» Závěr 

 

 

Struktura Implementačního plánu 



Implementace Koncepce: Příklady Specifikačních opatření 

• Vytvoření manuálu a systému školení úředníků veřejné správy ve 
SMART zakázkách 

• Sada metodik pro jednotlivé oblasti Smart Cities specificky cílené pro 
obce, možná metodika pro Nový evropský Bauhaus, SMART cestovní 
ruch aj. 

• Vytvoření nového programu aplikovaného výzkumu pro potřeby rozvoje 
území pod TA ČR na rok 2024  

• Podpora projektové přípravy a nástroje pro sdílení dobré praxe 

• Podpora spolupráce krajských měst s partnery v cizině v oblasti SMART 
řešení, digitalizace a uhlíkové neutrality  

» Projekt NSZM Klimaticky neutrální a chytrá města 

» Cílem je připravit municipality na přechod ke klimatické neutralitě 

 



Implementace Koncepce: Příklady Specifikačních opatření 

• City For The Future  

» Proexportní prezentace českých Smart City řešení s využitím digitálních nástrojů a 
prvků roadshow  

» Prezentace českých Smart City řešení v rámci mezinárodních veletrhů, výstav 

a podnikatelských misí  

• Zajištění možnosti propojení údajů z digitální technické mapy kraje s informačním 
systémem vodovodů a kanalizací 

• Rozšíření počtu demonstračních projektů 5G a metodika „obec 5G ready“ 

• Připojování obcí a vzdálených místních částí obcí k vysokorychlostnímu internetu 
prostřednictvím vysokokapacitních optických kabelů. 

• Urychlené připojování socioekonomických aktérů (např. školy, nemocnice, úřady, 
knihovny apod.) k vysokorychlostnímu internetu. 

• Podpora výstavby, obnovy a modernizace školských budov s využitím SMART řešení  

 



Implementace Koncepce: Příklady Specifikačních opatření 

• Podpora dostupného bydlení jako prevence patologických jevů při využití nových 
technologických řešení 

• Koncepční modernizace jednotného systému varování a vyrozumění obyvatel využívající 
jak tradiční prostředky (obecní rozhlas), tak nové technologické možnosti na úrovni 
města/obce. 

• Zavedení opatření při rekonstrukcích a výstavbě nových budov a v oblasti realizace 
zelené infrastruktury v městech, obcích a krajích vedoucích ke snížení rizik plynoucích z 
nahodilých meteorologických jevů, vln sucha, eroze půdy atd.  

• Monitoring a hodnocení úrovně znečištění ovzduší na místní úrovni pomocí nových 
technologických nástrojů  

• Plánování a realizace komunitních zahrad (včetně střešních) efektivně hospodařících 
s dešťovou vodou a organickou hmotou  

• Digitální plány rozvoje vodovodů a kanalizací měst a obcí jako podklad pro PRVKúK  

• Zapracování problematiky inovací ve veřejném sektoru do krajských RIS3 strategií  

• Podpora zapojení municipalit a regionů do Paktu starostů  

 

 



Projekt 5G pro 5 měst  

Bílina 

Plzeň 

Ústí nad Labem 

Jeseník Karlovy Vary 



Projekt SRSP: Nastavevení financování inteligentních řešení v ČR 

• Spolupráce MMR se SMO ČR a VNG International 

» Cílem projektu je vytvořit národní rámec pro podporu 
chytrých řešení 

» Vstupy pro nastavení národní podpory a Implementační plán 
Koncepce Smart Cities  

• Podpora absorpční kapacity v území pro témata 
Smart Cities 

» Osm tréninkových akcí v regionech pro zástupce místních 
samospráv a partnery z území 

» Podpora pro obce a místní úroveň pro přípravu projektů v 
oblastech digitalizace, energetika a mobilita 



Smart City Compass: Nástroj pro implementaci Smart Cities 

• Online nástroj pro podporu plánování a rozhodování obcí 

» Sledování indikátorů městského rozvoje a stanovení cílových 
hodnot 

» Nástroj předchází dvojí práci při zadávání a správě dat 

» Pomáhá sjednotit přístup k práci s indikátory 

» Pilotní provoz s šesti městy ve spolupráci s ČVUT UCEEB 

• Otevření pro všechny obce v průběhu roku 2022 

» Nástroj je zdarma pro uživatele po vzoru ObcePro 

» Plánujeme rozšíření o další sady indikátorů, 
automatické naplňování údajů z existujících databází 
a výhledově napojení na další systémy 
monitoringu a managementu 



Nový web MMR ke Smart Cities 



Mise Horizon Europe 2021-2027 

 

 
 

Rakovina 

Adaptace na změnu klimatu včetně 
společenských změn 

Zdravé oceány, moře a pobřežní a 
vnitrozemské vody 

Klimaticky neutrální a chytrá města 

Zdravá půda a potraviny 

 
 

• EU mise byly představeny společně s 
programem Horizon Europe 

• Každá mise je složená z nejrůznějších 
akcí za dosažení cíle, který se mise 
vytyčily 

• Mise podporují evropské iniciativy 
jako např. Green Deal a další 

• MMR bylo v rámci přípravy zapojeno 
do přípravy mise „Klimaticky 
neutrální a chytrá města“  

 
 



Mise Horizon Europe: Projekt CapaCities 

• Při následném vyjednávání se MMR zapojilo do 
přípravy projektu CapaCities 

• Projekt CapaCities je centrálně realizován AIT 
(Austrian Institute of Technology)  

• Předpokládaná délka trvání je 2 roky 

• Hlavním cílem je podpořit národní, regionální a 
lokální autority v přechodu ke klimatické neutralitě 

• V každé členské zemi se počítá spolupráce s pilotními 
až 5 městy a následným přenosem dobré praxe MMR 
se do projektu zapojilo jako tzv. associated partner, 
hlavním partnerem je NSZM ČR 

• Projekt byl EK předložen 14.09.2021, nyní stále běží 
lhůta kterou má EK na schválení 



Program URBACT IV 

• Nástroj pro rozvoj měst, jejich síťování a přenos dobré 
praxe 

• První výzvy jsou plánovány na druhou polovinu 2022 

• Aktuálně probíhá národní iniciativa CZ & SK OnStage 

• Přenášenou dobrou praxi představuje městská hudební 
škola EMMCA (ze španělského města L'Hospitalet) – 
využití hudební výuky jakožto nástroje k sociální inkluzi 

• Zapojená města: Banská Bystrica, Broumov, Lučenec, 
Neratovice, Nitra, Plzeň, Trenčín 

• Organizace monitorovacího výboru URBACT a setkání 
národních kontaktních míst – 28.-30.11.2022 v Praze v 
rámci CZ PRES 



NPO investice 1.4.1.6  
Demonstrativní projekty 5G 



Investice NPO do demonstrativních projektů rozvoje aplikací 5G 

• Vertikála Smart City (Smart Village/Region)  
• Aplikace technologie 5G v oblastech mobility, 

monitorování, vzdělávání atd. 
• Implementace řízená MMR 
• První podpora směřována na připravené projekty 

5 měst z projektu 5G pro 5 měst   

• Vertikála Průmysl 4.0 
• Aplikace technologie 5G v prostředí výrobních 

linek, robotizovaných systémů, atd. 
• Implementace řízená MPO 



Investice NPO do demonstrativních projektů rozvoje aplikací 5G 

• Financování aplikací 5G 
• Nyní je připravována 1. výzva na podporu 

projektů 5G pro 5 měst pro rok 2022 
• Od roku 2023 budou následovat další výzvy pro 

obě vertikály Smart City a Průmysl 4.0 
• Celkové finanční prostředky pro investici jsou 

ve výši 1 100 mil. Kč 
• Do 5G směřují i další prostředky z NPO nebo 

evropských zdrojů jako je např. Nástroj pro 
propojení Evropy 2021–2027 (CEF2) 



NPO komponenta 2.8  
Revitalizace území se starou stavební zátěží 



2.8.2 - Model financování 

• DNSH + EU Taxonomy = omezené spektrum uznatelných nákladů  
(90 % úspora energie + 10 % ostatní) maximalizovat možnou dotaci z RRF 

• 800 mil. Kč vs. 94 000 m2  omezit možnou dotaci z RRF 

 

Míra dotace Cena za m2 Úvěry 

Uznatelné 
náklady 

Přijatelné 
spolufinancování 

Příjemci 



Jaký specifický BF (sBF) hledáme? 

 

březen 2022 prosinec 2022 

• Příjemci v řešení 
• Vyřešené majetkoprávní 

vztahy 

• 50 – 700 mil. Kč • Usnesení zastupitelstva 
• Střednědobý výhled 

rozpočtu 
 

• Není v SEKM 
• Součástí projektu není 

řešení ekol. zátěže 
 

Bez ekologické 
zátěže 

Veřejné 
vlastnictví? 

Dotace 
Ø 150 mil. Kč 

Zajištěné 
spolufinancování 

Připravený  
k realizaci 

Realizovatelný do 
konce roku 2025 

• Platné stavební 
povolení 

• Splňující nároky DNSH  
a EU Taxonomy 

• Reálně nastavený 
harmonogram 



Jaký specifický BF (sBF) hledáme? 

Náklady v kategorii úspory energie (90 %) 

• Komplexní stavební úpravy obvodového pláště (zateplení) a střech (vegetace) 

• Výměna zdroje pro vytápění 

• Realizace obnovitelných zdrojů energie 

• Obnova nebo realizace nové otopné soustavy včetně systému přípravy teplé vody 

• Recyklace odpadních vod, retence srážkových vod, modernizace vodovodní sítě a kanalizace 

• Opatření přispívající k minimalizaci tepelných ostrovů a stínící systémy 

• Systémy využívající odpadní teplo 

• Systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

• Realizace energeticky úsporného systému osvětlení 

• Aktivní energetický management a řídící systémy  

• Energetické úspory na technologických zařízeních 

Nároky spojené  
s DNSH a EU 

taxonomií  



Marie Zezůlková 
Marie.Zezulkova@mmr.cz 

 
 

Děkuji za pozornost 

www.budtesmart.cz (spuštění v dubnu 2022) 

 

 

http://www.budtesmart.cz/

