
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

Návrh na vznik Pracovní skupiny pro Smart Cities Výboru pro udržitelné municipality Rady 
vlády pro udržitelný rozvoj 

 

Podklad pro 31. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR či Rada) dne 18. 7. 
2016 

Návrh na vznik pracovní skupiny je reakcí na nutnost koordinace agendy Smart Cities, v níž se 
prolínají agendy několika rezortů (MMR, MŽP, MPO, MD a MV).  
 
Inteligentní město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do 
organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života 
a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky 
a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních 
a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené 
oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government 
či krizové řízení.  
 
V současné době již probíhá realizace pilotních aktivit v některých českých městech. Výsledky 
práce pracovní skupiny by měly být vstupem do aktualizace Zásad urbánní politiky (gestor MMR), 
ale i podkladem pro další předmětné dokumenty, včetně přípravy na programové období 2021+.  
 

Předsednictví: Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor regionální politiky) 

Místopředsednictví: Ministerstvo životního prostředí (oddělení politiky a strategií životního 
prostředí) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (odbor energetické účinnosti a úspor) 

Členství:  

Členové: 

zástupci vybraných resortů (MMR, MŽP, MPO, MD, MZe a MV) – 2 zástupci za rezort; v případě 
potřeby je možné přizvat další zástupce v roli hosta 

zástupci Úřadu vlády (Oddělení pro udržitelný rozvoj, Odbor koordinace evropských politik a 
koordinátor digitální agendy) 

zástupce Svazu měst a obcí ČR  

zástupce Sdružení místních samospráv ČR 

zástupce Národní sítě Zdravých měst 

zástupce Asociace krajů České republiky 

zástupce Národní sítě MAS 

zástupce Výboru pro udr. mobilitu  

zástupce Výboru pro udr. Energetiku 
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zástupce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů 

Hosté: 

zástupci akademické sféry a neziskového sektoru 

zástupci soukromého sektoru 

zástupci měst realizující koncept Smart Cities (pozn. nejedná se pouze o velká města, úspěšné 
příklady lze v ČR nalézt i v případě menších měst) včetně zástupců Asociace městských 
energetických manažerů 

Přizvání hostů bude projednáno Pracovní skupinou SC vždy na jednání, a to ve vztahu 
k následujícímu jednání, případně budou hosté pozváni na základě návrhu člena/členů - 
elektronicky podaného předsedovi PS nejméně 10 pracovních dnů před jednáním PS. Předseda 
PS zajistí pozvání hostů, a to nejméně 7 pracovních dnů před jednáním PS).   

Návrh klíčových činností PS pro Smart Cities 

1) Průběžné předávání informací, zejména stran metodické podpory ze strany rezortů 
a standardizace jednotlivých produktů a procesů spadající do konceptu Smart Cities 

2) Spolupráce při organizaci seminářů pro obce s cílem propagace konceptu Smart Cities 
a využití a rozvoje metodiky Konceptu inteligentních měst – viz 
http://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99-
756194f6531d/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf 

3) Koordinace realizace další metodické činnosti doplňující výše uvedenou metodiku – zaměření 
na finanční modely, standardizace jednotlivých produktů/procesů spadající do konceptu Smart 
Cities a evaluačního rámce 

4) Sledování indikátorů relevantních pro koncept Smart Cities, jejich roztřídění dle relevance 
(např. na klíčové a doplňkové) a jejich sladění s již sledovanými a vykazovanými daty 

5) Propagace konceptu Smart Cities, např. stručná publikace o Smart Cities pro obce, příklady 
dobré praxe na internetové stránce PS (standardně bude zřízena v rámci internetové 
prezentace MMR) s prolinky na další informační zdroje 

6) Vstupy do dokumentů – strategický dokument Česká republika 2030 a jeho implementace, 
Zásady urbánní politiky, zprávy o implementaci a naplňování Dohody o partnerství, relevantní 
národní odvětvové strategie a koncepce, případně revize národních programů, předmětných 
operačních programů a dokumentů zaměřujících se na přípravu programového období EU 
2021+ včetně nové Strategie regionálního rozvoje ČR  

7) Konzultace s externími odborníky (průběžně). 

Pracovní skupina rozšiřuje a formalizuje spolupráci mezi relevantními rezorty v oblasti uplatnění 
konceptu Smart Cities.  

Předpokládá se, že PS se v průběhu kalendářního roku sejde cca 4x, v roce 2016 cca 2x. 

Vzájemnou koordinaci s ostatními PS Výboru pro udržitelné municipality (PS RVUR pro MA21 
a PS RVUR udržitelný rozvoj regionů, obcí a území) zajistí předseda Výboru pro udržitelné 
municipality prostřednictvím jednání tohoto Výboru. 

http://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99-756194f6531d/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99-756194f6531d/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf
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