
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. května 2022 č. 376 

 
k Implementačnímu plánu Koncepce Smart Cities do roku 2030  

 

Vláda 

I. schvaluje Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030 (dále jen 
„Implementační plán“), obsažený v části III materiálu čj. 497/22; 

II. mění usnesení vlády ze dne 10. května 2021 č. 441, o Koncepci Smart Cities – odolnost 
prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony tak, že  

1. v bodě II/1a) se slova „k 30. září daného roku“ nahrazují slovy „k 30. listopadu daného 
roku“, 

2. v bodě II/1c) se slova „k 30. září 2026“ nahrazují slovy „k 30. listopadu 2026“; 

III. ukládá  

1. místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj 

a) koordinovat realizaci Implementačního plánu a specifikačních opatření uvedených 
v příloze č. 2 Implementačního plánu, a jednou za dva roky předkládat vládě informaci            
o pokroku v jeho realizaci, a to vždy k 30. listopadu daného roku, počínaje rokem 2023, 

b) ve spolupráci s ministryněmi, ministry a vedoucí Úřadu vlády uvedenými v bodě III/2 
tohoto usnesení jako gestory jednotlivých komponent Koncepce Smart Cities – odolnost 
prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (dále jen „Koncepce“)                  
či gestory specifikačních opatření překládaného materiálu realizovat specifikační opatření 
uvedená v příloze č. 2 Implementačního plánu a monitorovat a evaluovat proces 
implementace Implementačního plánu, 

c) ve spolupráci s ministryněmi, ministry a vedoucí Úřadu vlády uvedenými v bodě III/2 
tohoto usnesení jako gestory jednotlivých komponent Koncepce či gestory specifikačních 
opatření překládaného materiálu aktualizovat Implementační plán podle výsledků 
implementace, nejpozději však k 30. listopadu 2026, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády a ministru práce             
a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru zdravotnictví, ministryni životního 
prostředí a ministrům průmyslu a obchodu, dopravy, školství, mládeže a tělovýchovy            
a vedoucí Úřadu vlády,  

a) spolupracovat při realizaci specifikačních opatření uvedených v příloze č. 2 Implemen-
tačního plánu, monitoringu a evaluaci procesu implementace, v návaznosti na bod III/1b) 
tohoto usnesení, 

b) spolupracovat na aktualizaci Implementačního plánu podle výsledků implementace 
v návaznosti na bod III/1c) tohoto usnesení, 
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3. ministryním obrany, pro vědu, výzkum a inovace, ministrům zahraničních věcí, 
zemědělství a financí, řediteli Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, předsedovi Rady Energetického regulačního úřadu, předsedovi Českého 
statistického úřadu, předsedovi Národní sportovní agentury a předsedkyni Českého 
telekomunikačního úřadu spolupracovat při realizaci, monitoringu, evaluaci a aktualizaci 
Implementačního plánu; 

IV. doporučuje hejtmanům a primátorům statutárních měst, primátorovi hlavního města 
Prahy, starostům měst a obcí a organizacím, které reprezentují kraje a obce 
spolupracovat s místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj 
v realizaci, monitoringu a evaluaci Implementačního plánu a poskytovat zpětnou vazbu 
pro aktualizaci Implementačního plánu ve vztahu k aktuálním potřebám regionů, měst            
a obcí. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředseda vlády a ministr práce  
a sociálních věcí, 
místopředseda vlády pro digitalizaci  
a ministr pro místní rozvoj, 
místopředseda vlády a ministr zdravotnictví, 
ministryně životního prostředí, obrany, 
pro vědu, výzkum a inovace, 
ministři financí, zahraničních věcí, 
průmyslu a obchodu, dopravy, 
školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, 
vedoucí Úřadu vlády, 
ředitel Národního úřadu pro kybernetickou  
a informační bezpečnost, 
předsedové Rady Energetického  
regulačního úřadu, 
Českého statistického úřadu, 
Národní sportovní agentury, 
předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu 
 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst, 
starostové měst a obcí, 
Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR, 
Svaz místních samospráv ČR, 
Národní síť Místních akčních skupin ČR 
 
 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r. 
předseda vlády 


