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GLOBÁLNÍ TRENDY 2030:

75% obyvatel Země bude žít ve městech. 

Většina lidí bude patřit ke střední třídě propojené moderními 

technologiemi.

Globální trendy 2030: Alternativní světy; vydala Národní zpravodajská rada 

(optimistická varianta  - zdroj ČTK 10. 12. 2012) 



INFORMAČNÍ PROGRAM rozvíjí TOP EXPO CZ ve spolupráci s TA ČR, MPO, MMR, 

MD, MŽP a technickými univerzitami od roku 2013. 

Zahajovací workshop se konal 25. února 2013 na ZČU v Plzni a má oporu v 

dokumentech:

INICIATIVA PRŮMYSL 4.0 byla schválena vládou ČR dne 24. 8. 2016. Cílem je udržet a 

posílit konkurenceschopnost České republiky. 

ALIANCE SPOLEČNOST 4.0 byla schválena vládou ČR 15. 2. 2017, jejím hlavním 

úkolem bude zajistit koordinaci agend spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí, která 

přináší změny nejen v oblasti technologického rozvoje, ale i v dalších další oblastech 

společnosti jako jsou trh práce nebo vzdělávání... Inovační 

INOVAČNÍ STRATEGIE ČR 2019-2030 byla schválena vládou ČR 23.1.2019; cílem je 

zařadit Česko mezi nejinovativnější země Evropy. Strategie obsahuje devět pilířů, na 

jejichž podobě panuje shoda napříč podnikatelskou, akademickou i vědeckou sférou.

Všechny dokumenty předpokládají myšlenkový skok v procesech a technologiích; 

proto je nutno vytvořit informační a vzdělávací programy pro všechny věkové 

vrstvy obyvatel ČR s důrazem na municipální sféru a mladou generaci!!



Do programu se za roky 2013 - 2018 zapojilo       

582 skvělých spíkrů
kteří jednotlivé projekty programu a zejména jejich možné synergické efekty
postupně představují municipální sféře a odborné i laické veřejnosti.

Programu se již zúčastnilo více než 7000 posluchačů!

CÍLEM je zejména

prezentace INOVACÍ
pro lepší konkurenceschopnost a podporu podnikání v ČR a

podpora efektivní infrastruktury
➢energetické
➢dopravní
➢stavební
➢ICT



Informačnímu programu se věnujeme již 7. rokem, má – díky skvělým 
spíkrům - vysoké odborné renomé a také společenskou prestiž!

Udělené záštity 2019:

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
předsedy vlády České republiky

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
Ministerstva životního prostředí České republiky
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Ministerstva zdravotnictví
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR
prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

předsedy Technologické agentury ČR
a dalších významných osobností



Program SMART COMMUNITY je úzce provázán s oborem STAVEBNICTVÍ 

a celostátními soutěžemi:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE  ROKU
(uzávěrka přihlášek 4.4.2019)

ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT – STAVBA – INOVACE

(1. uzávěrka přihlášek 30. 7. 2019)

Společnými cíli obou soutěží je podpora: 

TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ na univerzitách v ČR 

Iniciativy SMART CITY a PRŮMYSLU 4.0 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ČR



AKTUÁLNÍ PROGRAM 

eventů 2019 najdete 

v konferenčních deskách

sledujte  www.top-expo.cz



POZVÁNÍ na následující event programu SMART COMMUNITY:



PODĚKOVÁNÍ MEDIÁLNÍM PARTNERŮM PROGRAMU
Petra vokřála

http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2018/tes-2018/


INOVAČNÍ STRATEGIE VLÁDY ČR 
STAVEBNICTVÍ v rámci PRŮMYSLU 4.0 

DIGITALIZACE a ROBOTIKA
ÚZEMNÍHO ROZVOJ hl. m. Prahy 

Program SMART COMMUNITY

http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2018/tes-2018/


Motto společnosti TOP EXPO pro rok 2018:

Motto TOP EXPO CZ pro rok 2019

Neplujte s proudem… Buďte proudem! 

Ralph Smart (1908-2001)

PŘEJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM KONFERENCE
HODNĚ NOVÝCH POZNATKŮ !

http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2018/tes-2018/


DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Míla Veselá, CEO TOP EXPO CZ

vesela@top-expo.cz

www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2019
www.top-expo.cz

marketing@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz. 

http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2018/tes-2018/
mailto:marketing@top-expo.cz
mailto:sekretariat@top-expo.cz

