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• propojení intervencí v oblasti energetiky, dopravy a informačních a 
komunikačních technologií, s důrazem na regionální a zejména 
urbánní rozvoj 

• klíčový aspekt - vzájemné propojení, harmonizace a synergie 
realizovaných intervencí, tj. nepřipuštění izolovaných a 
neprovázaných aktivit v rámci urbánního rozvoje (vyústění a 
integraci procesů rozvoje sídel, krajiny, dopravy všech relevantních 
módů, ochrany životního prostředí, chytrých energetických sítí / 
Smart Grids, elektromobility, kvality a dostupnosti bydlení a služeb 
obecně) 

• koncept Smart Cities – problematická témata ve městech, jejich 
řešení - zvýšení kvality života, snížení energetické náročnosti, 
úspory mandatorních nákladů či zvýšení efektivity řízení 

• v ČR nebyl koncept Smart Cities jasně definován či ukotven, dílčí 
segmenty Smart Cities - koncepčně řešeny v sektorových 
dokumentech 

 

1. Relevance pro MMR 1/2 



 

• programové období EU 2014 - 2020 –  posílení 

konkurenceschopnosti, významná role měst a jejich zázemí, důraz 

EK na urbánní dimenzi (ITI, IPRÚ) 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 

• urbánní politika (Zásady urbánní politiky – a jejich plánovaná 

aktualizace) 

 

1. Relevance pro MMR 2/2 



• výzkumná potřeba v rámci programu Technologické agentury ČR 

BETA - certifikovaná Metodika, následná implementace do praxe 

• existuje Neformální mezirezortní expertní skupina (koordinuje MMR, 

zástupci MPO, MD a MŽP)  

• realizace vybraných modelových projektů v jednotlivých městech 

(Brno, Praha, ale i menší města – Písek či Vrchlabí…) 

 

2. Aktuální vývoj 

 



• MMR metodicky vede města k uplatnění konceptu Smart Cities ve 

svých strategiích – vazba na výstupy z výzkumné potřeby TAČR  

(organizace seminářů pro zástupce měst; 4 x do konce 2.Q 2016)  

• cíle seminářů:  

• mapování potřeb měst z hlediska uplatnění konceptu Smart 

Cities 

• zvýšení zájmu o koncept Smart Cities 

• reálné využití výše uvedené metodiky  

• MMR předpokládá využití Neformální mezirezortní expertní skupiny 

+ 

• spoluorganizování konference “Smart Cities: The pathway to 

sustainable development of cities” - 8. 4. 2016 v Ostravě 

3. Další postup 



Děkuji za pozornost 


