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• Zázemí v dopravě, energetice, manažerském poradenství a vzdělávání 
manažerů (včetně čtyř odborných publikací zaměřených na manažerské 
vzdělávání techniků, řízení veřejných služeb a koncept smart city) 

• Konzultační a vzdělávací služby pro městskou mobilitu a smart city  
„na obou stranách stolu“, vč. aktualizace „oficiální“ metodiky smart city  
(MMR ČR 2019) a analýzy strategií smart city pro MMR ČR (2020) 

• Uživatelé našich odborných služeb pro smart 
city a mobilitu: municipality, dopravci, 
ministerstva 

• Manažerské poradenství a vzdělávání pro 
strategické a marketingové řízení podniků 

• Portály www.smartcityvpraxi.cz a 
www.proelektrotechniky.cz  

       a jejich příležitostné publikace „Příběhy  
       chytrých pomocníků“ 

• Série odborných konferencí 

‒ Smart city v praxi 

‒ Elektrické autobusy pro město  

 
 

http://www.smartcityvpraxi.cz/o_nas.php
http://www.proelektrotechniky.cz/
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference8.php
http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.proelektrotechniky.cz/
http://www.smartcityvpraxi.cz/rozhovory_komentare_24.php


Obsah prezentace 

• Strategie smart city v kostce 

• Praktické postřehy z analýzy strategií smart city 
– přístup hodnocených měst ke strategiím smart city 

– smart city a Parkinsonův efekt přístřešku na kola 

– využité a nevyužité příležitosti ke spolupráci při 
realizaci konceptu smart city  

• Praktické postřehy z průzkumu mezi MAS 
– CLLD jako nevyužitá příležitost k vytváření smart 

regionů a smart venkova 

• Závěr 
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Strategie smart city v kostce  
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• Klíčové slovo: strategie (z řeckého strategos = vojevůdce: stratos = 
vojsko, výprava + agein = vést) – dlouhodobý plán činností zaměřený na 
dosažení určitého cíle 

• Co mají všechny dobré strategie  
společné 
– jasný cíl a směr (víme, co chceme  

a jak toho chceme dosáhnout) 
– dlouhodobý pohled v měnícím  

se prostředí (myslíme na budoucnost  
a zároveň víme, že než nastane,  
mnohé se změní) 

– znalost vlastních zdrojů – lidé, technika, peníze – a jejich účelné a 
hospodárné využívání (pracujeme s tím, co máme, promyšleně a 
systematicky)  

– konkurenční výhoda (dosáhneme cíle lépe než ostatní)  
• A co je také důležité: vojevůdce velí pouze své armádě! (město si nemůže 

uložit strategický cíl, na jehož splnění nemá vliv) 
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Koncept smart city (1)  

• Smart city = koncept (tedy pojetí) strategického řízení města /obce/ 
regionu při němž jsou využívány moderní technologie zasazené do 
rámce zelené infrastruktury takovým způsobem, aby docházelo k 
synergickým efektům mezi různými oblastmi činností s cílem  
– zvýšit kvalitu života občanů v daném městě 
– tím zvýšit jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání 
– tím zvýšit jeho ekonomickou (hospodářskou) úroveň  

• Toto pojetí prosazuje mj. aktualizovaná metodika SC (MMR ČR 2019) 
• Tento koncept funguje jako přirozený a objektivně daný ekonomicko-

sociální motor rozvoje bez ohledu  
na jeho pojmenování  

• Z toho dále plyne: 
– moderní technologie v SC nejsou cílem,  

nýbrž prostředkem 
– udržitelnost a důraz na životní prostředí 

není příkaz zvenčí, nýbrž přirozený  
předpoklad fungování SC 
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Koncept smart city (2)  
… a rovněž z toho plyne, že „smart city“ je (právě a jen) 
zavedený terminus  
technicus a bylo by  
poněkud nepraktické 
v tomto ohledu  
vynalézat a uvádět 
do veřejného života   
nové efektní pojmy 
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Koncept smart city (3)  
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Strategie smart city 
• Strategie smart city = plán, 

který  
– hodnotí současnou situaci 

města a vymezuje problémy k 
řešení  
hodnocení je třeba vyčíslit,  

(jak je realisticky možné) 
– pro porozumění závažnosti 

problému   
– pro měřitelnost stanovených cílů 

– stanoví základní cíle smart city 
a jejich provázanost s ostatními 
strategickými cíli a dokumenty 
města 

– definuje potřebné rozvojové 
projekty smart city a dává jim 
systém a strukturu 

– stanoví harmonogram úkolů a 
odpovědnosti za jejich splnění 
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Strategická analýza 
zohledňující strukturu 

smart city 

Problémy 
k řešení 

Definování cílů smart 
city 

Cíle SC a jejich 
měření 

Projekt 1 … x 

Definování projektů 
SC naplňujících cíle 

Časový 
harmonogram 

Statistické a 
další podklady 

Data získaná 
z terénu 

Strategický 
dokument 



Strategická analýza 
• Základní struktura konceptu smart city – užitečné vodítko 
• Úvod, obecné principy, finanční zdroje pro smart město/obec 
• Současná situace – lidé, správa, komunita a finance 

– základní informace o městě a jeho stručná historie 
– lidé: obyvatelstvo, zaměstnanost,  

pracovní příležitosti, podnikatelé 
– městské finance 
– správa obce a komunitní život,  

spolupráce mezi obcemi 
– výzvy pro strategii  – vymezení  

„průřezových“ problémů, které souvisí  
s lidmi a jejich každodenním životem v obci 

• Infrastruktura smart city a její „pilíře“  
– mobilita, energetika a služby, ICT,  
zelená infrastruktura  
– rozbor jednotlivých pilířů infrastruktury 
– výzvy pro strategii – vymezení problémů, které souvisí s jednotlivými pilíři infrastruktury 

• Nutno číselně vyjádřit (jinak nebudeme vědět, kde jsme nyní) 
• Zpravidla končí SWOT analýzou (pozor na nedorozumění: S×O a W×T!) 
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Vztah mezi problémem, cílem a ukazatelem  
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Problém Cíl Ukazatel 

• současný nebo 
očekávaný do 
budoucna 

• vyplývá ze 
strategické 
analýzy jako 
výzva pro 
smart city 

• reaguje na problém 
• musí být  

‒ jasně 
definovaný 

‒ smysluplný 
‒ realistický 
‒ měřitelný 
‒ termínovaný 

• vyjadřuje dosažení cíle 
• definice 
• cílová hodnota 
• způsob měření 

─ opakovaně 
─ vlastními silami 

 praktická 
proveditelnost 
může mít 
přednost před 
přesností 
měření 

Pro úplnost – k mezinárodnímu srovnání měst: Norma  
ISO 37120:2014  Sustainable development of communities 
— Indicators for city services and quality of life  
nabízí 100 různých ukazatelů kvality života ve městě 



Implementační projekty SC 

• Investiční projekty 
– hotové technologie pro rutinní provoz, byť jde o inovativní 

řešení – zákazník má nárok na 100% spolehlivost 
– financováno z prostředků města, případně s přispěním 

dotací na investiční projekty 

• Vývojové projekty 
– technologie, které se teprve zkoušejí a vyvíjejí, nebo se 

prověřují různé možnosti jejich uplatnění 
– město slouží jako „živá laboratoře“ 
– financuje především průmysl  

– dostane své peníze zpátky  
v tržbách za odzkoušená řešení 

– finanční podíl města minimální  
nebo žádný 
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Harmonogram/Akční plán 
• Projekty řízené v rámci strategie smart city  

– popis projektu z hlediska účelu, načasování, způsobu realizace, finančních zdrojů a rizik 
– zahrnutí do Akčního plánu (graficky znázorněného) 

• rozčlenění do etap podle povahy 
• přiřazení odpovědností 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Projekty řízené mimo strategii SC 
– vymezení projektu 
– odkaz na dokument, který jej řídí  
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2019

4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q.

1 Strategie smart city

1.1 Strategický dokument smart city 1, 2, 3, 4

1.1.1 Vypracování a schválení strategického dokumentu Nováček probíhá 12/2019

1.1.2 Průběžná revize a aktualizace dokumentu podle potřeby Nováček každoročně každoročně

3 Oblast smart city: Inteligentní mobilita 10/2019

3.1 Generel dopravy Rozumného Města Nováček+ODaSH 1, 2

3.1.1 Vypracování a schválení generelu externě 01/2020 04/2020

3.1.2 Průběžná revize a aktualizace generelu podle potřeby ODaSH každoročně každoročně

3.2 Integrovaný informační systém pro cestující Nováček+OSMI 2

3.2.1 Příprava projektu – specifikace zadání 01/2020 06/2020

3.2.2 Výběrové řízení na dodavatele technologie OSMI 07/2020 09/2020

3.2.3 Instalace a testovací provoz externě+OSMI 10/2020 12/2020

3.2.4 Rutinní provoz MěH 01/2021 12/2024+

3.3 Elektromobily pro městské služby 2

3.3.1 Průzkum u dodavatelů, testovací jízdy
Nováček+MěH+ 

OSMI
01/2020 05/2020

3.3.2 Nákup elektromobilu MěH+OSMI 06/2020 12/2020

3.3.3 Provozování elektromobilu MěH TS 01/2021 12/2024+

2020 2021 2022 2023 2024

Č
. 

ú
ko

lu

Projekt/úkol

Odpovědný 

pracovník/org. 

jednotka

Podporovaný 

strategický cíl 

smart city

Nejdříve 

možný 

začátek

Nejpozději 

nutný 

konec



 

Výsledky hodnocení  
zpracování strategií smart city  
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Hodnocená  
města/obce/ 

regiony (1) 
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• Letopočet: rok 
zpracování 
dokumentu 

• Růžové podbarvení: 
zpracování vlastními 
silami 

• Brno, Ostrava, 
Pardubice, 
Petrovice u K : 
pouze celkové 
strategie s prvky 
„smart“ 

• Újezd u Brna: pouze 
dílčí „smart“ 
koncepce 

 



Hodnocená města/obce/regiony (2) 
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• Praha jako celek nebyla záměrně zahrnuta do hodnocení – 
příliš specifická v měřítcích ČR 

• Po uzávěrce hodnocení namátkově prozkoumány také některé 
další veřejně dostupné strategické dokumenty smart city 
nebo jejich části 
– Bílina, České Budějovice, Kutná Hora, Mělník a Milevsko 
– dokumenty nijak výrazně nevybočují z celkových závěrů hodnocení 

• Zhodnocení metodického přístupu ke zpracování strategií 
smart city – způsob hodnocení: 
1 – nevyhovuje požadavkům hodnocení 
2 – částečně vyhovuje požadavkům hodnocení 
3 – plně vyhovuje požadavkům hodnocení 

 

- Pokračování tabulky  

                                            Letopočet: rok zpracování 
                                            Růžové podbarvení: zpracování vlastními silami 

 



Zhodnocení způsobu zpracování strategií 
smart city  

• Porovnání výsledných hodnocení strategií smart 
city  
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 Podobnost…? 

„Klíčová pro tvorbu a následnou realizaci konceptu 
inteligentních měst je spolupráce a provázanost…. 
například na dopravu nelze nahlížet  
jako na sektor, ale jako na nedílnou  
součást chytrého města mezi dalšími  
nedílnými součástmi.“ 
                                   „Vymezení“ pojmu smart city  
          v nejmenovaném strategickém dokumentu 

 
„Vývěva je když se tam dá myš  
tak chcípne.“ 

                 Jaroslav Žák: Pan Posleda, přítel študáků 
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 Doporučení ke zpracování strategií 
smart city  

• Osvěta ke strategickému řízení a konceptu SC 
– strategie smart city = prakticky použitelný řídicí dokument, jehož 

vlastníkem je město, užívá jej pro svůj rozvoj a průběžně jej aktualizuje  
– toto vymezení podporuje i aktualizovaná metodika smart city (MMR 2019) 

• Osvěta k spolupráci s externími odborníky a kvalitě jejich výstupů 
– zadávání externích služeb nikdy nesoutěžit  

pouze na nejnižší cenu!!!  
– maximální důraz na odbornost jejich  

dodavatelů v oboru strategického řízení  
a využívání moderních technologií 

– nutno prokázat Návrhem řešení jako součástí  
nabídek (lze dát až 40% váhu v hodnocení) 

– pozor na „kupčení s referencemi“! Osvědčuje se 
• stanovit realistické požadavky na reference  

z relevantních projektů 
• hlídat, aby v týmu byli odborníci, k nimž se reference vztahují  

– strategie SC „na klíč“ od externích poradců bez přímé spolupráce vedení 
města je pouhý artefakt v duchu „cílem strategie je mít strategii“ 
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Příklady problematiky v rámci 
„smart“ projektů 
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 Parkinsonův efekt přístřešku na kola 

Při jednání finančního výboru 
atomové elektrárny  

• schválení smlouvy na atomový 
reaktor trvalo dvě a půl minuty,  

• debata k přístřešku na kola pro 
zaměstnance trvala 45 minut,  

• projednání občerstvení pro zasedání 
komise sociálního zabezpečení trvalo 
hodinu a čtvrt, aniž by bylo uzavřeno.  

Důvod? Atomový reaktor je velmi 
„odborná“ věc, zatímco  
k přístřeškům na kola nebo  
k občerstvení má co říci každý.  
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 „Srozumitelné“ versus „odborné"…?  
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• V celkem 22 hodnocených „smart“ strategiích jsou např. řešeny  
– 20 × cyklostezky a další podpora cyklistiky 
– 10 × energetický management 
– 7 × nákladní elektromobily  

pro městské služby 
– 3 × kombinovaná výroba elektřiny  

a tepla (kogenerace) 

• Příklad „odborného“ řešení  
– regulace napětí a kmitočtu  
na vstupu do spotřebiče (síť VO) 
– 20% úspora energie 
– prodloužení životnosti svítidla 
– to vše bez dodatečných instalací 
– Příliš „odborné“?  

Ne, jen středoškolská fyzika!   

 
 
 
 

 



 Doporučení k využívání „chytrých“ 
řešení ve smart city 

• Osvěta k moderním technologiím a dalším řešením pro SC 
– města, obce a regiony jako budoucí uživatelé moderních technologií by měly 

mít neustále aktualizované znalosti o jejich současném vývoji z hlediska  
• užitku 
• tržní zralosti 
• dostupnosti na trhu 

• Srozumitelné podávání „odborných“ témat 
– pozor na zmíněný Parkinsonův efekt  

přístřešku na kola!  

• Osvěta i „na druhé straně stolu“:  
k marketingovému řízení u dodavatelů  
„smart“ řešení 
– mnozí dodavatelé moderních technologií  

expandují z průmyslových trhů na trh  
veřejných služeb, v mnohém  
odlišný od průmyslových trhů 

– třeba najít společnou řeč – vysvětlit  
problém a najít technologii, která jej řeší – ne naopak! 
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Využité a nevyužité příležitosti 
ke spolupráci při realizaci 

konceptu smart city 
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Spolupráce se soukromým sektorem  

• Analyzovaná SC  
– mají rozmanité zkušenosti ze spolupráce se soukromým sektorem 
– ne vždy je tato spolupráce součástí strategií SC 

• Doporučení 
– osvěta v oblasti  

spolupráce veřejného  
a soukromého sektoru  
při realizaci a financování  
projektů SC  
• využití bankovních nástrojů  
• EPC 
• různé formy PPP 
• spolupráce na vývojových  

projektech financovaných  
průmyslem 

– informovanost o možném zapojení existujících řešení do SC (např.  
projekty EPC nebo PPP) 
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Spolupráce nad úrovní měst  
• Sledovány různé způsoby  

spolupráce – formální  
i neformální, užitečné  
i bez užitku 

• Čím blíže každodenní praxi, 
tím užitečnější spolupráce  
(např. spolupráce  
v rámci svazků obcí  
nebo mezi vedeními 
konkrétních měst a obcí) 

• Doporučení 
– motivace k regionální spolupráci – mj. příležitost k řešení společných 

problémů, ke sdružování menších investičních projektů do větších celků a 
ke sdílení dobré praxe v obdobných podmínkách 

– motivace krajů k podpoře smart city v městech a obcích – úspěšný 
příklad: Jihočeský kraj  

– důraz na přenositelnost a praktickou využitelnost mezinárodních 
zkušeností   
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    Neuctivé memento k zahraniční spolupráci 
 – Zahraniční zkušenosti nejsou odborný folklór 
  – Mezinárodní spolupráce není cestovní kancelář na účet  
     zaměstnavatele 
  – „Císařovy nové šaty“ nezakryjí chybějící praktický užitek    

„Aktuálně tedy k ničemu, resp. ani 
naši lidé nevědí, proč jsme se toho 
vlastně celou dobu účastnili. 
Smutné, vzhledem k času, který to 
stálo. To, co k tomu napsali, jsou 
obecné kecy, které nás nikam 
neposunou“. 

Reakce na využitelnost výstupů čtyřletého 
mezinárodního projektu v městské mobilitě  
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Praktické postřehy z průzkumu 
mezi MAS  
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Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá k 
dosažení strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění a která je 
koncipována a prováděna místní akční 
skupinou. 
Ministerstvo zemědělství ČR  

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je 
veden Místními akčními skupinami a je 
uskutečňován na základě integrovaných a 
víceodvětvových strategií místního rozvoje. 
Rozvoj je koncipován s ohledem na místní 
potřeby.  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
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CLLD a MAS (1) 



Místní akční skupina (MAS) je na politickém 
rozhodování nezávislým společenstvím občanů, 
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a 
veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, 
zemědělství a získávání finanční podpory pro svůj region. 
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života  
a životního prostředí  
ve venkovských 
oblastech.                                                       
Národní síť MAS ČR  
(zkráceno)  
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CLLD a MAS (2) 



• MAS se nabízí jako přirozený 
základ smart regionu a smart 
venkova 
– jiná historie, stejný cíl 
– platforma pro spolupráci veřejného 

a soukromého sektoru v regionu 
– na CLLD navíc vynakládány nemalé 

prostředky 

• Možné oblasti synergie – příklady 
– plánování krajiny a veřejné zeleně 
– sdružování malých „smart“ 

investičních projektů do větších 
– společná politika a sdílení 

zkušeností při využívání moderních 
technologií a inovativních postupů  
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Příležitosti 



 Jenže… 
• Poznatky z průzkumu mezi MAS ohledně strategií (6 MAS 

osloveno, u dalších prostudovány webové stránky): 
– Hlavním praktickým cílem MAS  

je získávání a přerozdělování  
dotačních prostředků na projekty  
„laicky snadno srozumitelné“ 

– Strategický dokument MAS je  
svázán formálními požadavky 
• komplikované 
• zjevně nad rámec času a schopností  

samotných MAS 

– Strategie MAS je pak spíše  
„kouzelným zaříkáváním pro odkrytí  
pokladu evropských dotací“ 

– Je snaha nechat si toto „zaříkávání“  
dodat externě na klíč 
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 Naše doporučení 

• Hledat společné cíle a zájmy mezi konceptem chytrého 
venkova/regionu a CLLD na všech řídících úrovních 

• Vyvíjet mezi MAS širokou osvětu tímto směrem, včetně 
cíleného vzdělávání aktérů, zvláště v oblastech  
– strategického řízení 
– implementace moderních  

technologií –  mobilita, 
energetika/služby a ICT 

– projektových financí  
a hodnocení efektivnosti  
projektů 

– plánování krajiny 

• Zjednodušit administrativu  
CLLD tak, aby složitost procesů odpovídala výsledným 
přínosům     

 

 
 
 
 

 

33 



 

Závěrem 
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Strategické řízení je jako windsurfing na jezeře. Musíte si 
vyhlédnout nějaký bod na břehu, ke kterému se chcete 
dostat, a k němu se směrovat. Vítr vás možná nakonec 
zanese někam jinam, ale bez směru a cíle se zůstanete 
plácat uprostřed jezera. 

Jan Petr, zakladatel manažerského vzdělávání na ČVUT Praha 
  

Pro realizaci smart city či regionu není důležité, aby byla 
efektní, nýbrž aby byla efektivní. 

Jan Sobotka, starosta Vrchlabí 
 

Nejlepší místo, kde najdeš pomocnou ruku, je konec tvé 
paže. 

švédské přísloví 
 
 
 

 

Moudré výroky, které vše shrnují 



Děkujeme za pozornost  
a přejeme hodně úspěchů!  

  
Ing. Jakub Slavík, MBA 

Ing. Pavla Slavíková 
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Napadlo Vás něco „až poté“? 
 

 Ing. Jakub Slavík, MBA  
          – Consulting Services 
 K podjezdu 596/18 
 251 01 Říčany u Prahy 
 E-mail: jakub.slavik@smartcityvpraxi.cz   
     pavla.slavikova@smartcityvpraxi.cz   
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