Zápis z XV. jednání

Expertní skupiny pro strategickou práci
Datum, čas:

30. 06. 2021; 10:00 – 12:00 hod.

Místo:

Online schůzka – MS Teams

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Zahájení jednání
2. Představení Koncepce Smart Cities, informace o implementaci a navazujících krocích
3. Aktuality z projektu Prosazování udržitelného rozvoje (PUDR) a aktualizace ČR 2030
4. Aktuality ve strategické práci
5. Aktualizace statutu ESSP
6. Různé a závěr
K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Zahájení jednání
Jednání Expertní skupiny (dále také ESSP) zahájila ředitelka odboru regionální politiky M. Zezůlková (MMR),
která přivítala všechny přítomné a dále seznámila účastníky se změnami, ke kterým na MMR došlo
v souvislosti se změnami systemizace a s reorganizací – agenda strategické práce přešla na odbor regionální
politiky. Tento odbor zajišťuje také činnost ESSP. Poté představila program jednání.
Náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje D. Koppitz (MMR) členy rovněž přivítal a uvedl jako důležitou
výzvu velký počet strategických dokumentů v ČR. Vyjádřil přesvědčení, že je nezbytné vést dané dokumenty
do implementační fáze a proměnit je v akční plány, což se týká také Koncepce Smart Cities, jež bude hlavním
bodem programu. Dále zmínil důležité body programu za MMR a akcentoval hledání synergií a propojování
jednotlivých projektů a agend. V neposlední řadě byl zmíněn Národní plán obnovy., do nějž jsou aktuálně
vkládány velké naděje, jelikož Česká republika stojí před řadou výzev a prostřednictvím vhodně
podpořených a strategicky zacílených projektů můžeme do budoucna plnit klimatické cíle, podpořit
chytré veřejné investování a pomoci tak řešit ekonomické i sociální otázky.

2. Představení Koncepce Smart Cities, informace o implementaci a navazujících krocích
M. Zezůlková (MMR) seznámila účastníky s Koncepcí Smart Cities a plány na její implementaci. Koncepce
byla schválena vládou ČR 10. května 2021 a byla předkládána jako plnění úkolu gestora problematiky Smart
Cities, stanoveného v rámci Inovační strategie ČR 2030. Koncepce cílí na systematickou podporu rozvoje
obcí, měst a regionů jako významných aktérů v procesu tvorby inovativních řešení. Přijetí koncepce na
národní/vládní úrovni umožní systematickou podporu SMART řešení a tím rozvoj České republiky
prostřednictvím inovací v území, zavádění nových produktů a služeb pro radnice a obyvatele, a to zejména s
využitím potenciálu digitalizace.
Koordinace naplňování Koncepce SC
 Základem realizace budou strategie a projekty měst a obcí zaměřené na SMART řešení s využitím cílů
a typových opatření uvedených v Koncepci. Ministerstvo pro místní rozvoj se zavázalo koordinovat
realizaci Koncepce formou implementačního plánu. Koncepce bude aktualizována do roku 2026 podle
výsledků její implementace. Koordinace naplňování budou mít na starost PS Smart City, PS gestorů,
grémium ministryně pro oblast Smart City, MMR ORP, MMR OŘOP, MMR OEÚS.

 Cílem je realizace typových opatření a naplnění cílů stanovených v Koncepci Smart Cities. Monitorování
naplňování cílů bude probíhat tak, že v rámci IP dojde ke stanovení měřitelných indikátorů. MMR povede
databázi SMART strategických dokumentů obcí, měst a krajů (v rámci Databáze strategií, ObcePRO).
Na závěr tohoto bodu M. Zezůlková (MMR) požádala členy ESSP/gestory o zkoordinování vstupu svého
rezortu a zaslání přehledu platných či připravovaných dokumentů, které souvisí s jednotlivými komponentami
Koncepce SC (viz úkoly z jednání).

3. Aktuality z projektu Prosazování udržitelného rozvoje (PUDR) a aktualizace ČR 2030
A. Pasková (MŽP) představila relevantní aktivity MŽP v oblasti strategické práce. Jde o projekt Prosazování
udržitelného rozvoje, který je zaměřen na nastavení procesů sledování udržitelného rozvoje, aktualizaci a
evaluaci strategických dokumentů v této oblasti a zvýšení informovanosti veřejnosti. Dále se věnovala
aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030. A. Pasková pozvala účastníky na událost pořádanou
12.07.2021, kde Česká republika představí v rámci Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný
rozvoj (HLPF) v OSN svůj druhý Dobrovolný národní přezkum naplňování Agendy 2030 (Voluntary
National Review – VNR).
V.- K. Brázová (MMR) doplnila, jaké aktivity projektu Prosazování udržitelného rozvoje plní MMR, jak ve
vazbě na dobré vládnutí, tak obce a regiony. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené prezentaci.
Diskuse:
 J. Mýl (MPO) vznesl dotaz na zohlednění dopadů pandemie mj. při aktualizaci Implementačního plánu
ČR 2030 i dalších strategických dokumentů. A. Pasková (MŽP) ujistila, že data z pandemického období
budou náležitě zohledněna.
 R. Sršeň (SMS ČR) apeloval, aby strategické dokumenty nezůstávaly opomenuty a docházelo k jejich
využití a dále připomenul, že by mělo docházet ke zvýhodňování „smart“ projektů. R. Sršeň dále upozornil
na Smart Village a Smart Region projekty EU a připomněl, že projekty pro financování Smart Village
budou probíhat od podzimu 2021. M. Zezůlková v návaznosti vyjádřila zájem MMR o členství SMS ČR
v Pracovní skupině gestorů pro implementaci Koncepce Smart Cities.
4. Aktuality ve strategické práci
V.- K. Brázová (MMR) představila některé další aktivity v oblasti strategické práce, úvodem projekt Podpora
strategického řízení ve veřejné správě. Tento projekt byl připraven, podán a schválen v roce 2020 a naplňuje
vybraná opatření v gesci MMR z koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030. Cílem projektu je
vytvoření podmínek pro zkvalitnění strategického plánování na úrovni národní, krajské a městské a jejich
vzájemné provázanosti. Avizovala související semináře připravované na podzim 2021.
Průběžně aktualizována je Databáze strategií. Účastníci byli informováni o stavu dokumentů v databázi
v konkrétních číslech. V.- K. Brázová (MMR) zdůraznila nutnost ve větší míře nahrazovat dokumenty, jejichž
platnost skončila k roku 2020. Dále doplnit platné dokumenty, které dosud Databáze neobsahuje a zásadní
dokumenty připravované. Následně je možné v systému využívat další funkcionality (čím více informací a dat
o dokumentu bude zavedeno, tím více funkcionalit bude k dispozici a prostředí ulehčí práci stratégům).
Následně J. Jelínek (MMR) představil nástroj Smart City Compass – softwarový nástroj s účelem primárně
sloužit českým městům a obcím ke sledování pokroku v oblasti Smart Cities. Klíčovou přidanou hodnotou
nástroje je převedení indikátorů Smart Cities do interaktivní elektronické podoby a usnadnění procesu
evaluace. Smart City Compass je aktuálně ve fázi pilotování, k dispozici od roku 2022. Aplikace je vyvíjena a
spravována Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s Českou radou pro
šetrné budovy a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
5. Aktualizace statutu ESSP
V.- K. Brázová (MMR) podala informací o aktualizaci statutu ESSP. Hlavní změny nastaly ve formální
příslušnosti skupiny v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. Vyzdvižena byla potřeba kvalitních strategií pro
efektivní nakládání s veřejnými financemi.

6. Různé a závěr
Posledním bodem programu byl Informační systém projektových záměrů (ISPZ), jenž představila M.
Zezůlková (MMR). Cílem systému je vytvoření jednotné databáze projektových záměrů, průběžná
aktualizace dat místo jednorázových sběrů a sdílení dat o projektových záměrech.
V rámci závěru poděkovala M. Zezůlková všem členům za účast na jednání ESSP a popřála příjemné
strávení letních měsíců.
1. Prezenční listina
Přílohy

2. Prezentace z jednání
3. Aktualizovaný statut ESSP

Úkoly
vyplývající z
jednání

1. Zaslání názvů platných či připravovaných dokumentů, které souvisí s jednotlivými
komponentami Koncepce SC za jednotlivé rezorty na adresu:
Sabina.Dolezelova@mmr.cz. T: 30.07.2021
2. Odsouhlasit aktualizovaný statut ESSP. T: 13.08.2021

Zapsal, datum

S. Doleželová; 30. 06. 2021

Za správnost,
datum

M. Zezůlková, 01. 07. 2021

