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Cíl projektu: 

zvýšení kvality a efektivity fungování veřejné správy na místní 
úrovni a zvýšení účasti občanů na tvorbě místních politik a 
plánování, a to vytvořením příznivých metodických podmínek 
pro zavádění konceptu „Smart City“ do fungování českých měst 
a obcí.

+ soulad se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy a 
Strategií Smart Administration

=> VYTVOŘENÍ STRATEGICKÉHO RÁMCE
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Vznik projektu:
• Požadavek z komunální úrovně
• Jednání s MMR a NCEÚ + statutární města
• Žádost podána v červnu 2017

Příčiny vzniku:
Nedostatečné využívání metodiky Smart City na komunální 
úrovni:
• Nízká participace občanů
• Nevyužitý potenciál spolupráce s dalšími aktéry
• Izolovanost řízení jednotlivých agend v rámci úřadů
• Uzavřenost strategických dokumentů
• Různá úroveň dokumentů „Smart City“ na komunální úrovni
• Důraz na technologie a technickou správu území města
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Fáze projektu*:

▪Přípravná fáze projektu

▪Analytická fáze projektu

▪Strategická a implementační část (včetně vzdělávání)

* Neplést s klíčovými aktivitami, které však na ně navazují.



KA 2 projektu – analytická část

Popis klíčové aktivity:

Účelem KA 2 je zmapování současného stavu příprav
koncepcí "Smart City" ve městech a obcích ČR, jejich
porovnání s relevantními dobrými praxemi ze zahraničí a
analýza aktuálních potřeb a bariér měst a obcí v oblasti
zavádění metodiky "Smart City". Na základě získaných
informací bude možné vytvořit relevantní závěry a vstupy
pro zpracování strategické a implementační části projektu.



Náplň KA 2:

• sběr "Smart City strategií" v ČR

• hodnocení jejich funkčnosti a využitelnosti v praxi (sběr
dobré praxe i rizikových faktorů ad.)

• jejich srovnání s vybranými evropskými městy a obcemi

• provedení SWOT analýzy stavu českých "Smart City
strategií“



Projekt se zaměří na tyto aspekty sebraných "Smart City 
strategií": 
- kvalita jejich zpracování
- jejich tematický rozsah a záměr
- fáze jejich implementace
- výstupy, přínosy a dopady jejich realizace
- shody a odlišnosti

Za každou oblast samospráv dle členění výše bude proveden 
benchmarking se srovnatelnými samosprávami v Evropě (min. 
10 za každou úroveň).

Vzdělávání a poradenství pro garanty a experty (zajistí externí 
dodavatel): metodické vedení při jejich práci v projektu, konzultace 
apod, workshop o konceptu Smart City, tvorbě a fungování strategií 
Smart City atd. 



Metody realizace KA 2:

• analýza a komparace koncepcí Smart City v ČR i zahraničí

• Benchmarking

• kvalitativní sociologické šetření

• Focus Group se zástupci statutárních měst, zástupci měst, 
zástupci obcí 

• kvantitativní sociologické šetření



Výstupy:

1. analytická studie shrnující aktuální situaci 

1. zásobník dobré praxe/kuchařka ověřených 
"smart" postupů v ČR a EU

KA2 podle plánu trvá do 31. 5. 2019



Pro koho je tato strategie?

Obce podle počtu obyvatel Počet obcí
do 300 2299
do 600 1531
do 1000 969
do 2000 755
do 3000 248
do 5000 179
do 10000 142
do 20000 69
do 50000 44
do 100000 12
nad 100000 6
Celkový součet 6254



Vize 

Spokojení lidé, prosperující země, odolná společnost

Udržitelný rozvoj obce novými (zejména, ale nejen 
technologickými/digitálními) prostředky v zájmu občana

Dobré podmínky pro život každého občana  v obci jakékoli 
velikosti – koncept SC jako služba



Cíl:
Efektivní podpora samospráv měst a obcí ze 
strany SMO ČR – rámec má sloužit jako služba

Nástroj:
• vazba na metodiku SC MMR a její rozpracování
• spolupráce se zástupci samospráv a dalšími 

partnery – nositeli znalostí
• oslovení/spolupráce/synergie s dalšími 

partnery    v území





Klíčové oblasti zájmu:

• energetika
• vodohospodářství/odpadové hospodářství 

(oběhové hospodářství)
• doprava/mobilita
• služby občanům - sociální služby 

a zdravotnictví, vzdělávání/ školství
• ICT jako nástroj
• role municipalit



Řešitelský tým :

1. Energetika - odpovědnost: Ing. Martina Krčová

2. Vodohospodářství/ odpadové hospodářství (oběhové 
hospodářství) - odpovědnost: Lucie Nencková, Ph.D., MBA

3. Doprava a mobilita - odpovědnost: v jednání

4. Služby pro občana - sociální služby a zdravotnictví-
odpovědnost: Ing. et Ing. Ladislav Mlčák

5. Služby pro občana - vzdělávání/školství - odpovědnost: PhDr. 

Simona Weidnerová

6. Municipality a jejich role - odpovědnost: Ing. Peter Jerman

7. ICT a řízení projektu - Rut Bízková



Řešitelský tým 

Koordinace: Hana Vrbická
PR a šíření informací: Michal Kamenčák
Za spolupráce p. Cacha a Fišera, případně dalších

• Spolupráce s předními odborníky v oblasti SC v rámci celé ČR na 
přípravě analytické i strategické části

• Spolupráce s municipalitami (příklady dobré praxe)
• Spolupráce s klíčovými aktéry v oblasti SC



Předpokládaný harmonogram nejbližších kroků

• koncept a zpracování podkladů dle KA2
• základní podklad pro fokusové skupiny
• dokončení analytické části – částečně do konce 

května, pokračování přes prázdniny
• popularizace – prostřednictvím seminářů v 

regionech
• představení celkového konceptu: září 2019           

(na některé „veletržní“ akci nebo samostatné akci 
SMO ČR)



Termíny fokusových skupin:

KVĚTEN a ČERVEN 2019 

V jednání Energetika
V jednání Sociální služby a zdravotnictví
V jednání Vodohospodářství/ odpadové hospodářství 
V jednání Municipality a jejich role
V jednání Doprava a mobilita
V jednání Vzdělávání/ školství
V jednání          ICT



Ladislav Mlčák

mlcak@isfor.cz

+ 420 605 564 267

Děkuji za pozornost 


