ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Již 2. setkání v Plzni v rámci informačního programu SMART CITY proběhlo dne 2. 4. 2014.
K diskuzi na téma ENERGETIKA A DOPRAVA OD VÝZKUMU K PRAXI se v přednáškovém sále FEL
ZČU v Plzni sešlo více než 100 odborníků; zástupců akademické, podnikatelské sféry, státní
správy, výzkumných oborových organizací, odborných médií a nechyběli ani studenti.

Věra Jourová, ministryně MMR během svého projevu v rámci slavnostního zahájení semináře, vpravo další účastníci slavnostního
zahájení: Miloslava Veselá CEO organizující společnosti TOP EXPO CZ, moderátor diskusního setkání Přemysl Čech, prorektor
ZČU v Plzni Jaroslav Dokoupil, děkan FEL ZČU v Plzni Jiří Hammerbauer, a vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského
kraje Miloslav Michalec. Vpravo pohled do auditoria posluchárny FEL ZČU v Plzni během slavnostního zahájení.

Informační program SMART CITY byl oponován Technologickou agenturou ČR, je precizován
v kooperaci s pracovníky rezortů MPO ČR, MŽP ČR, MD ČR, MMR ČR, ČVUT v Praze, VŠB-TU
Ostrava, ZČU v Plzni, VUT v Brně, TPUE, TC AV ČR a zástupci dalších oborových institucí;
v přípravném výboru působí řada odborníků na energetiku, dopravu, ICT a pasivní stavění.
Informačnímu programu SMART CITY udělili záštitu:










Ministerstva: MŽP ČR, MD ČR, MMR ČR, MPO ČR a MV ČR
předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková
předseda výkonného výboru Technologické platformy „Udržitelná energetika“ Aleš Laciok
prezident Národního spolku pro elektromobilou a podporu moderních technologií Miroslav Svítek
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Václav Matyáš
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák
předseda Svazu města obcí ČR Dan Jiránek
ředitel Technologického centra Akademie věd ČR Karel Klusáček
předsednictvo ČKAIT

Význam semináře SMART CITY pro PLZEŇ vyjadřuje udělení záštit:






Jiřího Bise, předsedy Podvýboru pro energetiku Senátu PČR a člena Zastupitelstva Plzně
Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu výzkum a inovace
llony Mauritzové, rektorky ZČU v Plzni
Martina Baxy, primátora statutárního města Plzně
Ivo Grünera, náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Plzeňského kraje

Cyklus seminářů SMART CITY organizuje 2. rokem společnost TOP EXPO CZ.

Kontakty: konference@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz,
Praha 2, Jana Masaryka 28, tel. +420 246 032 773, +420 725 405 055

Věra Jourová, ministryně MMR, Petr Moos, generální sekretář pro páteřní infrastrukturu Rady pro fondy SSR, Arnošt Marks,
náměstek místopředsedy vlády ČR, Jaroslav Dokoupil, prorektor ZČU v Plzni, Jiří Hammerbauer, děkan FEL ZČU v Plzni,
Pavel Šindelář, technický náměstek primátora statutárního města Plzně.

Seminář zahájil v časných odpoledních hodinách zkušený moderátor pan Přemysl Čech spolu s ředitelkou
pořádající společnosti TOP EXPO CZ Miloslavou Veselou, která představila cíle informačního programu
SMART CITY; jeho strukturu a hlavní priority a poděkovala partnerům semináře: ČKDA GROUP, a.s.
ŠKODA TRANSPORTATION, a.s., PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a ZČU v Plzni, bez jejichž podpory
a zájmu o téma by seminář nebylo možné realizovat. Připoměla také 10 let fungování moderní budovy FEL.
Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová ve svém úvodním a zasvěceném projevu poukázala
na potřebu dosahování synergií v procesu čerpání „evropských peněz“, na nutnost efektivního strategického
plánování a minimalizování tzv. resortismu. MMR ČR nahlíží program SMART CITIES jako klíčový k rozvoji
měst a obcí. Závěrem popřála ministryně Plzeňské metropolitní oblasti úspěšný rozvoj také v tomto novém
programovacím období Evropské unie.
Petr Moos, generální sekretář pro páteřní infrastrukturu Rady pro fondy SSR, se zaměřil na přiblížení
významu znalostní vrstvy konceptu SMART CITY, akcentoval nutnost akcelerovat vývoj znalostních systémů,
ve kterém ve srovnání s vyspělým světem stále významně pokulháváme.
Své postřehy k titulnímu tématu tohoto diskusního fóra přinesl také s Plzeňským krajem spjatý Jiří Bis,
předseda Podvýboru pro energetiku Senátu PČR. Náměstek místopředsedy vlády ČR Arnošt Marks.
zástupce nově vzniklého rezortu, který má oblast vědy výzkumu a inovací v přímé gesci, vyjádřil
své přesvědčení, že Plzeň má obrovský znalostní potenciál, lidské zdroje a vůbec veškeré předpoklady
k dalšímu rozvoji. Za univerzitu přítomné přivítal prorektor ZČU Jaroslav Dokoupil a děkan FEL ZČU Jiří
Hammerbauer. Město Plzeň reprezentoval technický náměstek primátora Pavel Šindelář a v průběhu
semináře pak ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Plzeňský kraj zastoupil
vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje Miloslav Michalec. Náměstek hejtmana Ivo
Grüner, který původně svoji účast na setkání přislíbil, se omluvil pro neodkladné povinnosti.

Zástupci ZČU V Plzni v průběhu semináře
Kontakty: konference@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz,
Praha 2, Jana Masaryka 28, tel. +420 246 032 773, +420 725 405 055

Vlastní prezentačně diskusní blok otevřel dlouholetý pedagog FEL ZČU v Plzni a člen Technologické platformy
Udržitelná energetika Zdeněk Vostracký ohlédnutím za Historií inženýrského vzdělávání v Plzni.
Výkonný ředitel RICE Petr Frýbl, přiblížil zaměření Regionálního inovačního centra elektrotechniky.

Jiří Holoubek, obchodně technický ředitel Plzeňské teplárenské, a.s., ředitel sekce energetika MPO ČR Pavel Gebauer, ředitelka
RHKPK Radka Trylčová, Veronika Korittová z TC AV ČR, Luděk Sosna, ředitel odboru strategie MD ČR, Jiří Holoubek a Marie
Stehlíková z TA ČR.

Ředitel sekce energetika MPO ČR Pavel Gebauer se ve své prezentaci s názvem Energetika a doprava
od výzkumu k praxi věnoval mj. Akčnímu plánu Čisté mobility, který je připravován v kooperaci s resorty MD
ČR a MŽP ČR. Radka Trylčová, ředitelka Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje prezentovala téma
Podpora technické excelence – základ konkurenceschopnosti Plzeňského kraje. Obchodně
technický ředitel společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Jiří Holoubek vystoupil s příspěvkem Moderní
teplárna a její vize do budoucna, ve které rozvinul otázku, čím se bude za čtvrt století dominantně topit.
Zástupkyně technologické agentury Marie Stehlíková představila Národní podporu aplikovanému
výzkumu a vývoji v oblastech energetika a doprava. Veronika Korittová z technologického centra
Akademie věd ČR navázala s příspěvkem Horizont 2020 evropský rámcový program pro výzkum
a inovace. Ředitel odboru strategie MD ČR Luděk Sosna, připravil zajímavou prezentaci s názvem Věda
a výzkum v resortu doprava, a tak otevřel zajímavou „dopravně laděnou“ diskusi.
Závěrem poděkoval účastníkům semináře a organizátorům proděkan FEL ZČU v Plzni Zdeněk Peroutka.
Děkan FEL ZČU v Plzni Jiří Hammerbauer při diskuzi s odborníky v kuloáru po skončení semináře vyjádřil
naději, že seminářem SMART CITY PLZEŇ 2015 bude zahájena činnost nové budova Regionálního inovačního
centra elektrotechniky, jehož dokončení je plánováno na jaro 2015.

Fotogalerie a prezentace ze semináře jsou dostupné na adrese:
http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2014/sc-plzen-2014/

Kontakty: konference@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz,
Praha 2, Jana Masaryka 28, tel. +420 246 032 773, +420 725 405 055

Děkujeme partnerům semináře:

Děkujeme odborným garantům semináře:

Kontakty: konference@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz,
Praha 2, Jana Masaryka 28, tel. +420 246 032 773, +420 725 405 055

