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Postřeh první: 

Opakování je matka moudrosti  
aneb  

Co to je smart city,  
k čemu je to dobré  

a jak se to dělá  
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Co není smart city: módní hesla používající 
originalitu  

„smart“ slovník  
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Důležitá je především realita 
 

 
 
 

 



Co není smart city: obchodní využití „smart“ pojmů 
u výrobců  

a prodejců  
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Důležitý je především skutečný užitek pro 
občany 

 
 
 
 

 



Co tedy rozumíme pod pojmem  
smart city?  

• Smart city = koncept strategického řízení města /obce/ regionu při 
němž jsou využívány moderní technologie 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 úroveň  

• Technologie tedy nejsou cílem, nýbrž prostředkem 
• Důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života  

ve městě 
• Synergie mezi „šedou“ a „zelenou“  

infrastrukturou města 
– ekosystémové služby vegetace: chytré město je  

zelené město! 

• Dvě úrovně implementace smart city: 
– strategický dokument 
– rozvojové projekty 
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Základní schéma smart city  
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Čtyři roviny smart city 

• Organizace a plánování, pro něž moderní technologie 
umožňují získat a zpracovat potřebná data 

• Komunitní život, kdy vedení města průběžně komunikuje 
s občany a občanům naslouchá, a občan se tak cítí 
součástí jednoho společenství a ne pouhým kolečkem v 
odlidštěném soukolí 

• Infrastruktura smart city, tvořená třemi základními pilíři: 
inteligentní mobilita, inteligentní energetika a služby a 
informační a komunikační technologie, zasazené do 
zelené infrastruktury města 

• Výsledná kvalita života a atraktivita města, která je 
konečným cílem zavádění konceptu smart city 
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Tři pilíře smart city 
• Inteligentní mobilita – příklady 

– řízení a regulace dopravy ve městě (včetně cyklistiky a dopravy v klidu) pomocí ITS 
a administrativních opatření 

– podpora uživatelsky příjemné hromadné dopravy 
– podpora zavádění ekologicky čistých pohonů v dopravě hromadné i individuální 

• Inteligentní energetika a služby (též: „udržitelné městské čtvrti“) – příklady 
– podpora využívání obnovitelných zdrojů energie nebo kogenerace a jejich 

bezpečná integrace do městské energetické sítě  
– inteligentní řízení spotřeby energie, včetně energetického hospodářství budov a 

podpory jejich energeticky úsporných řešení  
– inteligentní řízení městských služeb směrem k efektivnímu využívání energie a 

přírodních zdrojů (el. energie, vodní hospodářství) 

• Informační a komunikační technologie – ICT (též „integrované infrastruktury a 
ICT“)  
– zpravidla součást a podpora ostatních dvou pilířů smart city  
– kromě toho podpora komunikace vedení města s občany 
– široce využívá koncept „otevřených dat“ 

• Některá problematika představuje průřezovou úlohu, zahrnující všechny 
pilíře – například odpadové hospodářství 
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Zelená infrastruktura smart city 
• Zelená infrastruktura města: městská a příměstská zeleň  

– doplňuje „šedou infrastrukturu“ – třeba zohlednit při jejím plánování a implementaci 
– „zelenomodrá infrastruktura“ = zelená infrastruktura plus vodní prvky 

• Užitky městské zeleně – ekosystémové služby vegetace: 
– Urbanistický (městotvorný): potřebná plocha veřejné zeleně a parků i jiných 

přírodních prvků ve vztahu k počtu obyvatel – nutný předpoklad zdravého života   
ve městě  

– architektonický: zahradně architektonická  
úprava okolí veřejných i soukromých objektů  

– klimatický: především ochlazování měst  
jako tepelných ostrovů v horkém počasí  
– 1 běžně vzrostlý strom odpovídá  
výkonu cca 30 – 40 silných klimatizačních  
jednotek! 

– ekologický: městská vegetace a její řešení  
– předpoklad stability flóry a fauny 

• Územní studie a územní plány 
• Zelená a šedá infrastruktura ve smart city  

se navzájem potřebují; příklad: rozvoj cyklistiky a pěší dopravy se neobejde bez 
zelených koridorů 
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Systém a strategie, ne velké hračky 
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Postřeh druhý: 

Smart city a MA21 – různá 
východiska, podobné cíle  

  
 

 

 

 

 

 

12 



Pojem „smart city“ – původ a východiska 

• 2011: průmyslová iniciativa zahrnující vazbu mezi 
dopravou a energetikou a směřující ke snižování 
jejich ekologické náročnosti 

• 2012: vzniká European  
Innovation Partnership  
on Smart Cities and  
Communities (EIP-SCC) 
– zahrnuje již také ICT  
– dává konceptu smart  

city základní strukturu 

• Ne historicky první „smart” koncept – např. již v roce 
2010  „Smart region Vrchlabí” jako součást projektu 
Grid4EU 
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Místní agenda 21 
• Součást mezinárodního programu, zakotveného v dokumentu 

OSN Agenda 21 (1992, kapitola 28: Iniciativy místních úřadů na 
podporu Agendy 21) 

• Její implementace na Slovensku (i v ČR) v gesci resortu životního 
prostředí ve spolupráci s dalšími resorty 

• SC a MA21 – shrnuto 
– odlišná historie, podobné cíle 
– scházejí se ve strategii měst 
– pokud již město implementuje 

MA21 se znaky SC, není nutno 
zavádět SC jako novou zvláštní  
agendu – lze se hlásit také k SC 

– nejhorší scénář: SC a MA21 jako 
rivalové, vedení soupeřením  
o osobní důležitost a vliv svých  
protagoniostů 

 
 14 



 
Postřeh třetí: 

Česká a slovenská podpora smart 
city – prostor k vzájemné inspiraci  
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Dokumenty pro SC na úrovni vlády SR 
„Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030“ (MDV SR)  
– především strategická úroveň rozvoje měst a obcí 
• Analyzuje současnou situaci v oblasti rozvoje měst v SR z různých hledisek 
• Definuje stávající nástroje městského rozvoje 
• Stanoví vizi a principy dalšího rozvoje měst v oblasti ekonomické, sociální a 

environmentální, přičemž bere v úvahu také vztahy měst a jejich okolí 
• Navrhuje konkrétní opatření pro jejich realizaci, mj. vytvoření „Platformy slovenských 

miest“ jako stálého poradního orgánu vlády SR, centrálního informačního portálu pro 
rozvoj měst, nebo podpůrného fondu pro rozvoj měst 

• O pojmu „smart city“ se obecně zmiňuje v analytické části, poukazuje na roztříštěnost 
agendy na vládní úrovni, nicméně rozvoj smart city fakticky podporuje 
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                                                „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“  
                                                (MH SR) – především implementační úroveň 
• „Podstatou konceptu Smart City sú práve inovatívne, inteligentné riešenia aplikované v 

mestách a regiónoch, ktoré však samé o sebe nie sú cieľom, ale prostriedkom na zvýšenie 
kvality života v mestách a zlepšenie podnikateľského prostredia“ 

• Analyzuje současné trendy v rozvoji SC a roli inovativních řešení  v tomto rozvoji 
• Podporuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru při financování projektů SC, 

navrhuje vznik „Investičnej platformy na podporu Smart City“ – kombinace dotací a úvěrů  
• Rovněž vnímá roztříštěnost agendy SC a apeluje na vzájemnou součinnost  

 
 
 
 
 
 
 



Užitečná inspirace z ČR pro Slovensko  

Dokument „Metodika Smart Cities – Metodika pro přípravu a realizaci 
konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů“ – MMR ČR, 2018 
• Aktualizace původní obsáhlé metodiky smart cities z roku 2015 (TA ČR) 
• Hlavní smysl a cíl aktualizace: učinit metodiku srozumitelnou pro vedení 

měst a městských služeb 
– metodika určena pro města a obce bez rozdílu velikosti 
– hlavní cílová skupina: malá a střední města (>90 % všech sídel v ČR)  

• Struktura aktualizované metodiky 
– jednoduché a přehledné „tělo“ metodiky – cca  

20 stran, odborný garant MMR ČR; hlavní náplní  
aktualizace bylo odstranit „slovní smog“ a vnést  
jasnou strukturu 

– detailní informace k mobilitě, energetice a ICT ve SC 
v přílohách, odbornými garanty příslušná  
ministerstva, spolupráce univerzit  

– financování, hodnoticí indikátory smart city a další  
potřebné informace – odkazy na příslušné  
informační zdroje 
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Užitečná inspirace ze Slovenska pro ČR  

• Plán udržitelné městské mobility (SUMP) 
– „strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem 

ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě 
zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace“ (CDV) 

– po roce 2020 hlavní strategický nástroj plánování  
udržitelné mobility v městských oblastech 

• Oficiální metodika MDV SR: Metodické pokyny  
k tvorbe plánov udržateľnej mobility  
– integrují principy SUMP a další plánovací  

dokumenty upravené zákonem (např. územní  
generel dopravy)  

– stručná, sdělná, návodná; 42 stran 

• Oficiální metodika přípravy SUMP – zpracovalo  
CDV Brno:  
 dává základní obsah a strukturu plánování  

městské mobility 
 komplikovaná implementace, náročná  

na čas a organizaci; 104 stran 
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Postřeh čtvrtý: 

Strategie smart city není pouhý 
„odborný folklór“ nutný pro získání 

dotací 
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Strategický dokument smart city – co a proč 
• Strategie smart city  

– vymezuje problémy k řešení  
– 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 
• určuje již připravovaným nebo 

realizovaným projektům místo v 
této struktuře 

• definuje nové rozvojové projekty a 
tím zaplňuje „bílá místa“ 

• určuje vztahy mezi projekty z 
hlediska účelu, termínů, návazností 
a nároků na finanční zdroje 

• definuje projektová rizika a 
opatření k jejich zmírnění  

– 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 
priority 

Projekt 1 … x 

Definování projektů 
SC naplňujících cíle 

Časový 
harmonogram 

Statistické a 
další podklady 

Data získaná 
z terénu 

Strategický 
dokument 



Strategie smart city – nutné podmínky 
úspěchu 

• Přiměřená politická shoda na potřebě a smyslu smart city 
• Vzdělaný a zapálený lídr s potřebnými pravomocemi – „motor“ smart city 
• Přiměřeně schopný realizační tým, podle potřeby doplněný externími 

specialisty, který nevyvíjí činnost, nýbrž má výsledky  
• Provázání strategie smart city  s ostatními strategickými   

dokumenty města (pozor na „paralelní  
strategie“!!) 

• Strategie SC reaguje na skutečné  
problémy a potřeby města 
– není jen „do vitríny“ ani se nepředvádí  

„velkými hračkami“ 
– tomu odpovídají strategické cíle SC 

• Strategie SC se průběžně aktualizuje 
• Jak se dělá strategie SC: workshop po 

polední přestávce – těšíme se   
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Úspěšné smart city není ani diskusní klub, ani one-man-show! 
 



 
Postřeh pátý: 

Není projekt jako projekt 
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Investiční a inovační projekty  
pro smart city 

• Investiční projekty 
– hotové technologie pro rutinní provoz, byť jde o inovativní řešení 
– zpravidla nutno soutěžit – smart city není zkratka k veřejným zakázkám! 

• problém zadávacích podmínek a výběrových kritérií u projektů s inovativním řešením 
• technicky složitější projekty je lépe poptávat jako dodavatelské řešení „na klíč“ – 

provozovatel by neměl být arbitrem mezi dílčími dodavateli, jejichž zařízení navzájem 
nespolupracují  

– objednatel má nárok vyžadovat maximální spolehlivost 

• Vývojové (inovační, demonstrační) projekty 
– technologie, které se teprve zkoušejí a vyvíjejí,  

nebo se prověřují různé možnosti jejich uplatnění 
– města slouží jako „živé laboratoře“ 
– spolufinancuje průmysl – chce své peníze zpátky  

v tržbách za odzkoušená řešení 
– maximální provozní nasazení/disponibilita  

není hlavním cílem 

• Pozor na nedorozumění a rozdílná očekávání! (viz např. e-busy v Berlíně) 
• Úspěšné vývojové projekty mohou pokračovat rutinním provozem 
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Ekonomika a ekologie: finanční a 
ekonomická efektivnost projektu 

• Finanční efektivnost = efektivnost měřená reálnými finančními toky mezi 
účastníky projektu  
– finančně efektivní projekt je podnikatelsky  

soběstačný  
– i projekt pro smart city může být finančně  

efektivní (komerční služba)  
• správní orgány pak stanovují pravidla,  

v jejichž rámci ponechávají poskytovanou  
službu působení uživatelského trhu 

• pozor na živelný rozvoj „smart“ komerčních služeb – téma mikromobility dále    

• Ekonomická (též socioekonomická) efektivnost = efektivnost  
z celospolečenského pohledu  
– oproštěná o finanční toky, které zůstávají uvnitř veřejných rozpočtů 
– rozšířená o vliv externalit 

• Projekt veřejných služeb (včetně projektů pro smart city) nemusí být vždy 
finančně efektivní, ale musí být vždy ekonomicky efektivní 
– kompenzace finanční neefektivnosti z veřejných zdrojů  

 = společenská cena za socioekonomické/ekologické přínosy 
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Postřeh šestý: 

Inovativní technologie na postupu… 
…ale základem úspěšného projektu 

je vždy odpověď na konkrétní 
současný nebo předvídaný problém 
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Teorie marketingového řízení: produkt 
(výrobek, služba) a jeho tři rozměry 
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• Hmotný rozměr je často přeceňován 
• V důsledku toho je často ignorována konkurence substitutů (produktů 

se stejným užitkem, ale jiným hmotným rozměrem) 



 

Inteligentní mobilita ve smart city 
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Struktura městské mobility (1) 
Celou cestu „od dveří ke dveřím“ propojuje koncept MaaS  s využitím ICT 

• Realizovat čistou městskou mobilitu znamená řešit a prosazovat rovnováhu 
uvedených prvků městské mobility včetně podpory ekologických pohonů 
vozidel – PUM 

• Specifický problém městské mobility: průjezd vozidel IZS 



Elektrické pohony 
• Výhody: 

– cca 40 % energie oproti spalovacímu motoru (vyšší účinnost motoru; netočí se, když 
nejede) 

– bezemisní zdroje = obnovitelné zdroje + jaderné zdroje; Slovensko dohromady téměř 
80 % – jedna z „nejčistších“ energetik v Evropě  

– nulové emise v místě – NOx, PM 
– nehlučný motor – uplatní se hlavně při nízkých  

rychlostech a rozjezdech 
– dynamické jízdní vlastnosti 
– nižší provozní náklady 

• Nevýhody: 
– omezená kapacita trakčních baterií  
– vyšší pořizovací cena – zpravidla se neobejde bez dotací nebo jiné formy kompenzací 

• Pozor na „norský zázrak“! Norsko 
– téměř 99 % elektřiny z OZE (voda, biomasa) 
– několikanásobně vyšší spotřeba el. energie/obyv. oproti ostatní Evropě 
– systém daní uměle navyšující ceny tradičních automobilů na/nad úroveň cen e-

mobilů   
• úvaha o nákupu e-mobilů ekonomická, ne ekologická 
• provozní problémy (nabíjení e-mobilů u bytovek) 
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„Alternativní“ spalovací motory 

• V ČR hlavně pohony na CNG; jinde také hojně biopaliva – problematická 
technicky i ekologicky 

• Energetická účinnost: menší než diesel (zážehový motor) 
• Emisní náročnost – ilustrativní srovnání dieselu a CNG na konkrétním příkladu 

dle metodiky MMR ČR/IROP (autobus): 
 
 
 
 
 
 

• Dojezd: zpravidla cca 300 – 400 km, tj. mezi e-mobilem a klasickým vozidlem 
• Pořizovací náklady: nad klasickým vozidlem (řádově desítky %), potřeba plnicí 

infrastruktury 
• Provozní náklady: v ČR nižší než klasické vozidlo (malá spotřební daň na palivu) 
• Technologicky zralé řešení 
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Emise g/km Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 CNG

NOx 100,0% 55,6% 48,6% 34,7% 24,3% 13,9% 3,2% 8,3%

PM10 100,0% 72,3% 40,4% 31,9% 6,4% 6,4% 2,1% 2,2%

SO2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,9%



Osobní elektromobily 

• Systémový přístup:  
projekt racionalizace vozového  
parku s využitím e-mobilů 
– Znalost dodavatelského trhu  

e-mobilů 
– roční a denní proběhy vozidel, 

jejich trasy – pravidelné a mimořádné 
– požadavky na technické parametry vozidel 
– trh elektromobilů (osobních a užitkových) – provozní vlastnosti – 

možnosti nasazení/náhrady 
– další aspekty – regulace dopravy a výjimky z ní 
– ekonomika, finanční zdroje, obchodní model (nákup/pronájem) 

• Pozor na e-carsharing: komerční služba na konkurenčním 
trhu 
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Bezemisní městská nákladní doprava (1) 
• Nákladní doprava ve městě 

– městská logistika (zásobování, přeprava zásilek) 
– ostatní přeprava nákladu a manipulace s materiálem (např. svoz odpadu, 

zahradnické služby aj.)  

• Výzva pro e-mobilitu ve městech 
– doprava – stále vyšší podíl na emisích ve městech  
– vliv e-komerce – nárůst městské logistiky 
– individuální osobní doprava má ekologickou  

alternativu v podobě MHD, nákladní doprava ne 
– dojezd na jedno nabití zpravidla není natolik  
      omezující jako u osobní e-mobility   

• Rozdílné způsoby plánování a řízení podle povahy  
provozovatele  
– organizace patřící městu – přímý vliv 
– dodavatelé smluvní přepravy pro město a městské 
      organizace – zprostředkovaný vliv přes dodavatelské 
      smlouvy 
– třetí strany nezávislé na městě organizačně 
      ani zákaznicky – regulace dopravy, výjimky, 
      pobídky 
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Bezemisní městská nákladní doprava (2) 
• Poměrně široká nabídka, ale různá úroveň technologické zralosti 

‒ menší elektrické užitkové vozy = sériové výrobky (např. Nissan eNV200, 
StreetScooter) 

‒ větší elektrické nákladní vozy = zatím spíše prototypy nebo přestavby 

• „Elektrické multikáry“ – užitečné pro městské služby (např. údržba  
zeleně) 

• Dojezd zpravidla není omezující, 
pomáhají ICT pro plánování tras 

• Mnohem spíše jsou jako problém  
vnímány  
– relativně vysoká cena – snaha  

řešit alternativními obchodními  
modely (viz např. slovenský  
projekt Voltia s pronájmem  
užitkových e-mobilů) 

– nedostatek technického  
a finančního servisu 

– různá úroveň spolehlivosti (viz výše) 

• Evropský projekt FREVUE: zdroj zajímavých zkušeností  
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Elektrobusy  
• Elektrobus: plně nezávislý elektrický provoz na baterie 
• Dojezd: max. 150 – 180 km na jedno  

nabití 
• Zvyšování dojezdu elektrobusů – průběžně  

dobíjený e-bus 
‒ pomalé dobíjení v garáži (několik hodin), rychlé  

dobíjení na trase velkými výkony (několik minut) 
‒ předmětem evropské standardizace zásuvkové  

a uzemněné rychlé nabíjení (tzv. „čtyřpólové“) 
‒ další nabíjecí technologie mimo standardizaci  

ve zkušebních provozech 

• Po celém světě přibývají parky desítek i  
stovek e-busů; aktuálně největší park:  
16 000 e-busů Šen-čen (Čína) 

• Ekonomika: elektrobus cca 2 – 3krát dražší než diesel; provozní náklady 
nižší – ne tolik, aby úspory pokryly rozdíl v ceně 

• ČR, SR, Polsko: přetrvává závislost na dotacích z ESIF, třeba hledat nové 
způsoby financování 
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Autonomní vozidla – ne smart pouťová 
atrakce, nýbrž „třetí druh“ dopravy 
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• Autonomní elektrické minibusy  
pro smíšený provoz 
‒ „třetí druh“ dopravy, ne náhrada běžné  

individuální dopravy nebo MHD 
‒ reakce na stárnutí populace a problém  

bezpečnosti dopravy ve městech  
– nejrizikovější je člověk 

‒ odpovědi na potřebu konkrétního  
přepravního trhu – zpravidla  
„poslední kilometr“ mezi konečnou  
veřejné dopravy a cílem cest – centrum  
města, vzdálené obchodní/kancelářské centrum apod. 

‒ přitom testování inovativních technologií pro budoucí praktické využití 

• Využití moderních technologií pro navigaci (GPS, 3D mapy, odometrie 
pro navigaci, senzory pro bezpečnost) i pro samotné vozidlo (velká 
pasivní bezpečnost, stabilita a manévrovatelnost, dostatečný dojezd) 

• Hlavní problém: legislativa; zkoumá se i psychologická stránka 
• Prozatím nejasná ekonomika – krátká historie 

 
 



Informační systémy pro cestující, MaaS 

• Filosofie: individuální a hromadná doprava nejsou  
konkurenti, ale vzájemně se doplňují 

• Rozvoj multimodálních uživatelských aplikací  
pro cesty „od dveří ke dveřím“ s využitím  
různých druhů hromadné dopravy,  
individuální dopravy (P+R), případně  
cyklodopravy (půjčovny), car sharing aj. 

• Podmínkou existující otevřená  
data (viz samostatné téma) 

• Koncept mobilita jako služba (Mobility as a Service – MaaS) 
– definice: multimodální a udržitelné služby mobility reagující na potřeby zákazníků  

v dopravě prostřednictvím integrovaného plánování cesty a plateb na principu 
jednoho nákupu (one-stop-shop) 

– MaaS tedy zahrnuje 
• multimodální dopravu a/nebo sdílená vozidla 
• informace pro cestující o různých druzích dopravy 
• integrovaný rezervační a platební systém 

– k řešení nejen informační systémy, ale také otázky organizace, finančních toků aj. , 
včetně obchodní stránky poskytovaných služeb MaaS 
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Technologie pro podporu parkování 

• Technologie pro podporu parkování  
zahrnují 
– vlastní parkovací management 
– uživatelské aplikace pro snadné hledání  

volných parkovacích míst (minimalizaci  
zbytečných jízd – v součtu desítky km  
denně) 

• Technologie pro parkovací management  
– různé principy, např. radary (sdílení sítě  
veř. osvětlení) nebo senzory pod povrchem  
– každý z nich má výhody i nevýhody 

• Přenos dat – internet věcí, IoT (viz samostatné téma); typ sítě IoT 
určuje zpravidla finální dodavatel projektu podle místních podmínek a 
požadavků zákazníka 

• Uživatelské aplikace pro hledání volného místa – často napojeny na 
multimodální aplikace pro cestující 
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Mikromobilita – příležitost i noční můra měst 

• Mikromobilita – souhrnné označení pro systémy sdílených bicyklů a 
koloběžek 

• Efektivní doplněk veřejné dopravy, je-li správně řízen 
• Komerční služba na dravém trhu s dravými  

provozovateli, municipalita v roli regulátora 
• Hlavní problém: bezpečnost 

– auta ohrožují mikromobilitu, mikromobilita ohrožuje  
chodce 

– ochranné přílby – samozřejmost u vlastního bicyklu,  
problematické u mikromobility 

– odkládání vozidel ve veřejném prostoru mimo určená  
stanoviště – obtížně postižitelné 

– provozovatelé mikromobility nabádají uživatele k disciplíně,  
ale nepodporují zavádění pravidel a jejich vymáhání (šlo by proti jejich 
obchodním zájmům) 

• Pozor na moment překvapení! Dobré včas znát zkušenosti jiných měst 
• Užitečné jsou pilotní projekty předcházející povolení k provozování 

služby v plném rozsahu 
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Vodíkové a palivočlánkové technologie 
• Vodík  

– dnes hlavně odpad z chemické výroby, jeho produkce náročná na emise CO2 

– využívání obnovitelných zdrojů pro elektrolýzu – „čistý vodík“ 

• Elektrolyt – PEM, keramické sloučeniny i jiné 
– podle toho články nízkoteplotní (kolem 100 °C) 

nebo vysokoteplotní (vyšší, až 1000 °C) 

• Nebezpečnost vodíku 
– prudce výbušný, ale extrémně lehký – 

při nehodě se rozptýlí dřív, než stačí explodovat 
– zdrojem nebezpečí „vodíkové kapsy“ – nutno  

hlídat elektronikou 

• Využití: 
– mobilita: palivočlánková elektrická vozidla 

(vodík lze také spalovat v pístovém motoru – technicky možné, ale neefektivní) 
– energetika: palivočlánkové elektrárny a kogenerační jednotky (viz foto)  

• Existují i palivové články s jiným vstupním médiem – zemní plyn, bioplyn, 
etanol, metanol 
– vodík se získává na vstupu do palivového článku, zpravidla reformováním (reakce s 

vodní párou) 
– bezemisní, zpravidla uhlíkově neutrální (ne bezuhlíkové) 
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Palivočlánková elektrická vozidla 
• Především osobní automobily a autobusy; také např. vlaky (Německo) 
• Speciální mobilita: manipulační technika ve skladech (hlavně USA) 
• Zdrojem energie vodíkový palivový článek kombinovaný s trakčními bateriemi 

(hlavní nebo pomocný zdroj energie) 
• Lokálně bezemisní, celkové emise podle zdroje vodíku 
• Hlavní výhody: dojezd srovnatelný se spalovacími motory při lokálně bezemisním 

provozu 
• Hlavní nevýhody: potřeba plnicí infrastruktury, relativně vysoká cena 
• Spolupráce automobilek, plynárenských společností a výrobců palivových článků 

na komercializaci produktu 
• Nástup technické standardizace  

vodíkové plnicí infrastruktury 
• Osobní automobily: příklad projekt BeeZero  

v Mnichově – car sharing 50 vozů Hyundai 
• Autobusy: EU – desítky vozidel v provozu,  

stovky vozidel v přípravě 
• V ČR  

– unikátní (v dobrém i zlém) projekt TriHyBus 
– podpora NAP ČM, 12 plnicích stanic do 2025 
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Inteligentní energetika a služby  
ve smart city 
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Obnovitelné zdroje a kogenerace 
• Obnovitelné zdroje energie – zdroje, které v lidském časovém měřítku téměř 

neubývají a lidskou činností se nevyčerpávají 
• V našich geografických podmínkách hlavně slunce, vítr, voda 
• Nestálé – proto často doplňovány zásobníky energie, zpravidla bateriovými 
• Kombinovaná výroba elektřiny  

a tepla – kogenerace 
– energetická účinnost  

70 – 90 % (klasická elektrárna cca 30 %) 
– nejčastěji poháněny spalovacími  

motory na zemní plyn 
– elektřina využívána pro vlastní spotřebu 

nebo prodávána do veřejné sítě 

• Energetické hospodářství často předmětem projektů EPC 
• Lokální využívání OZE může být ekologické i ekonomické 
• Nicméně pozor na „zelené náboženství“ na národní úrovni!  

– Energy for Humanity: optimální energetický mix v Evropě stojí na jaderných a 
vodních zdrojích 

– program Energiewende dovedl Německo do „uhlíkové pasti“ 
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Smart grid a mikrosítě  
• Základní princip smart grid: vzájemná obousměrná komunikace mezi 

výrobními zdroji elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli  
o okamžitých možnostech výroby  
a spotřeby energie 

• Tři základní znaky smart grid: 
– plná automatizace 
– plná integrace (začlenění) zákazníků 
– adaptace na různé způsoby výroby elektřiny.  

• Umožňuje tzv. „decentralizovanou výrobu elektřiny“ – připojení 
místních zdrojů k distribuční energetické síti 

• Pilíř „inteligentní energetika a služby“ s podporou ICT v rámci SC může 
zahrnovat prvky smart grid – zapojování OZE a zásobníků energie, 
inteligentní rozvodny, řízení poptávky 

• Budování účelových lokálních mikrosítí s principy smart grid, např. pro 
dobíjení e-mobilů s využitím OZE 

• Ne vše, co je technicky možné, je také ekonomické! 
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Smart metering (1) 
• Hromadné dálkové ovládání (HDO) neboli „noční proud“ ≠ smart 

metering 
– HDO funguje jednosměrně a slouží primárně pro distribuci,  ne pro vztah 

výrobce a spotřebitele 
– nicméně HDO má dlouhou tradici (v ČR/SR půl století) a přispívá k 

zefektivnění energetiky 

• Smart metering – vybavení zákazníků digitálními měřidly s 
obousměrným tokem informací v reálném čase  
– umožňuje tvorbu cenových tarifů  

(tedy ceníků a podmínek jejich  
použití) podle aktuální situace v síti 

– zatím efektivnější u vodoměrů  
a plynoměrů než u elektroměrů 

• Smart metering vody 
– prevence plýtvání vodou v důsledku  

technických závad 
– usnadňuje a zpřesňuje odečet 
– začínající dobré zkušenosti s implementací u uživatelů v ČR  
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Smart metering (2) 

• Problém efektivnosti smart meteringu elektřiny pro domácnosti 
v našich podmínkách:  
– silová složka (neregulovaná) tvoří zpravidla méně než  

polovinu ceny (viz graf) 
– zbytek jsou regulované  

poplatky  
– je třeba uvažovat také  

s cenou příležitosti  
(například nevyprané  
prádlo nebo studené 
 jídlo)  
– nelze vždy přizpůsobit  
veškerý život aktuální  
ceně elektřiny během  
dne 
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Smart city a inteligentní budovy 

• Inteligentní budovy: stavby, jejichž konstrukce  
a vybavení jsou od samého začátku zaměřeny  
na pohodlí a bezpečnost jejich obyvatel a  
na hospodárný i ekologicky šetrný provoz 

• Pilíř „inteligentní energetika a služby“  
s podporou ICT v rámci SC tedy zahrnuje  
rovněž inteligentní budovy jako jeden  
z koncových prvků 

• Rovněž provázanost smart grid  
– inteligentní budovy: v chytré síti se musí  
propojit chytré uzly 

• SC a inteligentní budovy: technická řešení  
přínosy pro komunitní život 
– inteligentní budovy městských služeb, například škol, nebo obytné 

budovy ve správě města  

• Smart city tedy nejsou „chytré“ ledničky ani „chytré“ záchody v 
rodinných domech (což není žert, ale tržní nabídka pro jaro 2019 )   
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Moderní veřejné osvětlení  

• Veřejné osvětlení není ze zákona povinné, ale je žádoucí  
– prevence úrazů 
– prevence kriminality 
– prevence dopravních nehod 

• Nepatrný podíl na celkové spotřebě energie ve státě  
(a souvisejících emisích), ale často významný podíl  
na obecních výdajích – snaha zefektivnit provoz  

• Světelné zdroje:  
– výbojky – hlavně sodíkové, halogenidové 
– LED: nejen diodový zdroj, ale i potřebná optika a řízení (!) 

• Základní směry zefektivnění veřejného osvětlení 
– instalace moderních světelných zdrojů (cca 40 % úspora), důležitý je i barevný odstín 

(studená bílá pro bdělost, teplá bílá pro spánek) 
– využívání inovativních technologií pro řízení a správu veřejného osvětlení (cca 20 % 

úspora)  
• svítit málo tam, kde právě nikdo není a kde lidé a příroda chtějí spát – regulovat je nutno plynule 
• naopak svítit hodně tam, kde je třeba osvětlit scénu – složitý provoz, mimořádná událost aj. 
• intenzivnější osvětlení může pomáhat i slabozrakým občanům (příklad: Cardiff) 

• Užitečná pomůcka: Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce  
                  (MŽP a SMO ČR 2017) 
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Využití ICT ve smart city 
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Otevřená data 
• Otevřená data jsou data a údaje zveřejněná na internetu, která jsou: 

– úplná  
– snadno dostupná  
– strojově čitelná  
– používající standardy s volně dostupnou specifikací  
– zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití  

dat s minimem omezení  
– dostupná uživatelům při vynaložení minima možných  

nákladů 

• Přínosy otevřených dat 
– pro veřejnost: posílení transparentnosti, tedy lepší  

dostupnost a přístup k informacím o fungování  
institucí veřejné správy; data pro rozmanité aplikace  

– pro poskytovatele dat: snížení počtu dotazů, lepší image veřejné správy  
u obyvatel, zlepšení komunikace mezi veřejnými institucemi a obyvateli i mezi 
veřejnými institucemi mezi sebou navzájem 

– pro analytiky a média: předcházení nepřesnostem a nedorozuměním 

• Slovensko mezi prvními deseti zeměmi Evropy v otevřenosti dat 
• Užitečné informace: portál https://data.gov.sk  
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Internet věcí 
• Internet věcí: identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu 
• K přenosu používá buď klasické mobilní sítě (GPRS) nebo k tomu určené sítě 

(SIGFOX, LoRa, NarrowBand IoT) – oproti GPRS malá, ale dostačující přenosová 
rychlost, lepší ekonomika 

• Příležitosti k využití ve smart city: 
– řízení dopravního provozu 
– management parkovacích míst 
– sledování znečištění ovzduší 
– sledování úrovně hluku 
– detekce požárních rizik 
– dohled nad veřejným osvětlením 
– sledování spotřeby energie ve veřejných službách  

včetně drážní městské hromadné dopravy 
– dohled nad odpadovým hospodářstvím ve městě 
– detekce poruch v městských sítích (elektřina, vody, plyn) 
– ochrana zdraví a podpora zdravého životního stylu občanů 
– prediktivní údržba dopravních zařízení (např. energetických nebo dopravních 

prostředků) 

• Výzva pro IoT: kybernetická bezpečnost – existují různé systémy ochrany dat 
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ICT pro komunikaci města s občany 

• Hlavní přínosy komunikace města s občany 
– včasné informování občanů o důležitých  

událostech,  mimořádných i plánovaných 
– spolupráce občanů při řešení mimořádných  

událostí 
– zpětná vazba od občanů pro vedení města  

ohledně jejich postojů a priorit  
k plánovaným aktivitám a rozhodnutím 

• Hlavní oblasti využití ICT pro komunikaci  
města s občany: 
– jednosměrná nebo obousměrná komunikace vedení města s občany  

v reálném čase 
– internetové hlasování občanů, včetně participativního rozpočtování  

= proces, ve kterém jednotlivci rozhodují o přidělení části obecního nebo 
veřejného rozpočtu konkrétním výdajovým položkám, například investičním 
projektům 

• Trh ICT nabízí rozmanité produkty pro komunikaci města s občany a 
internetové hlasování, ale záleží pouze na vedení města, co se bude 
komunikovat a o čem se bude hlasovat 
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Další příklady využití ICT ve smart city (1)  

• E-Government – elektronizace výkonu veřejné správy 
– na vrcholové úrovni např. Czech POINT nebo datové schránky 
– pro využití v rámci municipalit nabízí trh rozmanité nástroje 

• Inteligentní dopravní systémy (ITS nebo dopravní telematika) 
– informační a telekomunikační podpora dopravního  
procesu; příklady (viz též internet věcí a městská mobilita): 
– inteligentní řízení dopravy na křižovatkách 
– řízení energetické spotřeby vozidel 
– řízení dopravy v klidu  

– parkovací systémy 
– řízení městské hromadné dopravy 
– řízení městské logistiky 
– dynamické dopravní informace  

pro řidiče 
– ekologický management dopravy  
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Další příklady využití ICT ve smart city (2)  

• Senzorické sítě pro kvalitu ovzduší ve městě 
– příležitost ke sdílení infrastruktury  

s veřejným osvětlením 
– úskalí levných řešení: využívání  

vnitřních senzorů neuzpůsobených 
vnějším vlivům 

• E-Health – podpora ICT pro vzdálenou  
zdravotní a sociální péči  

• Smart gardening – podpora ICT pro správu zelené 
infrastruktury 

• ICT nabízí mnoho dalších využití… 
• …ale pozor na velké (a drahé) hračky pro velké děti!  

– na prvním místě je vždy praktický užitek pro konkrétní uživatele, 
nejen „stříhání pásek“ 

– i ve smart city je třeba sledovat hodnotu za peníze 
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Zkušenosti z realizace projektů moderních 
technologií 

• Úspěch = lidé + systém + poctivý přístup 

– bez nadšení nelze dělat nové věci, ale není rozumné 
zůstat jen u nadšení 

– bez dobře připraveného projektu bude každé zavádění 
inovativních technologií jen „laborováním 
středověkých alchymistů“ 

– občan je zákazník a zákazník má vždy volbu;  
není-li k dispozici volba  
společensky žádoucí,  
sáhne po volbě  
společensky nežádoucí 
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Postřeh sedmý: 

Nikdo není tak optimistický ohledně 
dotací, jako dotační poradci 
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Finance pro projekty smart city (1) 
1) Dotace z veřejných zdrojů  
• Hlavní výhoda dotací: nenávratná forma – úspěšný žadatel zdánlivě získává „něco 

za nic“ 
• Hlavní nevýhody dotací: množství omezujících podmínek, administrativní 

náročnost, značná míra nejistoty; dotovaná aktiva nelze odepisovat – problém 
rezerv na jejich obnovu (nerozdělený zisk nebo víra, že dotace vždy budou…?) 

• Investiční dotace z EU 
– operační programy (např. IROP, OP II nebo OP KŽP) – zapojení ESIF 
– CEF (transevropské sítě) – energetika, telekomunikace, doprava 
– více prostředků, ale administrativně složitější  

• Investiční dotace na národní úrovni (například EF nebo podpora e-mobilů ZAP SR) 
– méně prostředků, administrativně jednodušší 

• Dotace na vývojové/inovační projekty: 
– příležitost k zapojení do nadnárodních programů (H2020 aj.) 
– dvojstranné a regionální dotační programy (Interreg) 
– národní programy (např. granty APVV) 

• Některé nejistoty ESIF po roce 2020 pro naše země 
– brexit 
– hospodářský růst + důsledné uplatňování GBER   
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Finance pro projekty smart city (2) 
• Dotační politika EU obecně:  

– podpora výzkumu a vývoje 
– podpora komercializace inovativních technologií, zpravidla v partnerství  

veřejného a soukromého sektoru  
– podpora transevropské  

infrastruktury 

• Jiné investiční dotace:  
doporučováno do budoucna  
nespoléhat na evropské zdroje, 
ale spíše na národní zdroje 
a na bankovní finance 

2) Soukromé finance  
– klasické bankovní nástroje:  

úvěr, leasing, odkup pohledávek 
– zvýhodněný úvěr EIB – i přes  

komerční banky  
– jiné: různé formy PPP, EPC  

(kde dává smysl) 

3) Vlastní zdroje – vždy nezbytné 
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Adaptováno podle FCH JU  

dotace 
napomáhají 

komercializaci 
produktu 



 
Postřeh osmý: 

Velká tvořivost odborníků v oblasti 
ukazatelů smart city 
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I odborné instituce se potřebují uživit…  
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…ale důležitý je smysl a cíl hodnocení 
daného smart city 

 
 
 
 

 



Soustavy ukazatelů pro hodnocení smart 
city – příklady    

• Strategie smart city Vídeň: cca 40 ukazatelů (měřitelných  
i neměřitelných) 

• Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst – Smart Cities, ČVUT 
Praha 2019: 66 ukazatelů + 47 doporučení 

• Evropský projekt CITYkeys : 73 ukazatelů (strategická úroveň), 
92 ukazatelů (projektová úroveň)  

• Oficiální metodika vytváření smart city v ČR: cca 100 ukazatelů 
• Norma ISO 37120:2014  Sustainable  

development of communities  
— Indicators for city services and quality  
of life (Udržitelný rozvoj obcí – ukazatele  
pro služby města a kvalitu života):  
100 ukazatelů 

• EY Smart Prague Index: 189 ukazatelů 
• EY Smart City Index pro italská města:  

470 ukazatelů (!!!) 
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Praktický přístup k hodnocení  
smart city  

• Třeba si ujasnit smysl a účel hodnocení 
– snaha o mezinárodní porovnání – třeba sáhnout po mezinárodně 

uznávaných ukazatelích, užitečná je zmíněná norma ISO 
– vlastní potřeba sledování a hodnocení výsledků – vhodné odvíjet hodnocení 

od vlastní situace a priorit při řešení problémů – zahraniční zkušenosti a 
dokumenty mohou být vodítkem a inspirací 

• Ukazatele smart city na strategické úrovni – zpravidla 
– statistické ukazatele typu spotřeba energie/obyvatele 
– jednoduše srozumitelné 
– dlouhodobé (výhoda i nevýhoda) 
– časté problémy:  

• nerozliší mezi účinkem smart city a přirozeným  
vývojem 

• ne vždy jednotný způsob stanovení  

• Implementační úroveň (hodnocení projektů):  
– rovněž statistické ukazatele (viz projekt CITYkeys)  
– cost-benefit analýza CBA 
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Postřeh devátý: 

Cost-benefit analýza není strašák  
ani nutné zlo z Bruselu 
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K čemu je dobrá CBA 
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Důsledky našich činů jsou vždycky tak komplikované, tak rozmanité, že 
předvídání budoucnosti je opravdu velice obtížná práce. 

J. K. Rowlingová: Harry Potter a vězeň z Azkabanu 

• Pro projekty smart city z toho plyne: 
– Nikdy nevíme, co bude, ale měli bychom vždy vědět, co chceme, aby bylo 

– Je ošidné porovnávat to, co je, s tím, co bylo, a ne s tím, co by bylo, kdyby 

• Z toho dále plyne:  
– Užitečným nástrojem pro odhad toho, co chceme, 

aby bylo, jsou scénáře; scénáře projektů hodnotí 
cost-benefit analýza  

– K cost-benefit analýze lze přistupovat 

     a) jako k nutnému zlu z Bruselu, které je třeba  
         „nějak ošolíchat, aby to vyšlo“  

     b) jako k nástroji, který realizátorům projektu  
          pomůže odhadnout, zda a za jakých podmínek  
          má smysl projekt realizovat 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



CBA v kostce 
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• Cost-benefit analýza (CBA) projektů 
– zohledňuje finanční a socio-ekonomické efekty projektu během jeho trvání 
– ukazatele hodnocení přesné, ale méně uchopitelné „selským rozumem“ 
– metodika Evropské komise – DG Regio 

• Základní principy CBA: 
– postupuje od společenské potřeby k technickému řešení pro její uspokojení 
– pracuje s diskontovaným cash flow (investice, provoz, zůstatková hodnota)  

– uvažuje hodnotu peněz v čase (≠ inflace!) 
• finanční analýza: prognóza CF během referenčního období 
• ekonomická analýza: CF očištěné o nepřímé daně, doplněné  

o ocenění uspořených externalit (jednoduše řečeno) 

– porovnává scénáře „s projektem“ a „bez projektu“  
• Pozor: „bez projektu“ neznamená „nedělat nic“  

– i scénář „bez projektu“ má investice a provoz! 

• Hlavní výstupní ukazatele: NPV (finanční) a 
ENPV (ekonomická)  

• Pro přiznání investiční dotace musí platit 
– NPV < 0, tj. projekt je podnikatelsky nesoběstačný 
– ENPV > 0, tj. projekt je společensky žádoucí 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Postřeh desátý: 

Starosta smart dědiny má jen své 
dvě ruce a voliče hned za plotem 
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Čím se liší chytrá obec od chytrého města 

• Odlišné problémy k řešení – rozdílná hustota zástavby a charakter mobility, 
časté využívání lokálních topenišť s nevhodnými „palivy“, aj. 
– třeba vnímat, posuzovat podle důležitosti a naléhavosti v daném případě a 

nesnažit se za každou cenu implementovat do podmínek obcí řešení obvyklá  
pro velká města 

• Odlišnost ve složení obyvatel a jejich kultuře  
– zpravidla nutno počítat s větší mírou setrvačnosti  

v myšlení a zvycích, zároveň s menšími nároky  
na pohodlí  

• Odlišnost v řízení obce  – vedení obce méně  
početné a pod neustálým sousedským  
drobnohledem  
– není vůle ani lidské zdroje pro byrokratické procedury 
– často velmi jednoduché prostředky komunikace 

• Menší finanční zdroje 
– nejsou obvykle k dispozici finance na velkorysá technická řešení 
– zpravidla větší riziko nadměrného zadlužení 
– někdy lze řešit sdružováním prostředků více obcí 
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Není „smart village“ jako „smart village“ 
• Jako chytrá vesnice/„smart village“ jsou  

v praxi někdy prezentovány dvě naprosto  
odlišné úlohy 
– klasická vesnice s venkovským obyvatelstvem,  

kulturou, prostředím a veškerou infrastrukturou 
• investuje obec s využitím dotačních zdrojů,  

případně v partnerství se soukromým sektorem 
• nemá přímý vliv na investice do soukromých  

nemovitostí a jejich vybavení 
• příklad: chytrá ves Předmíř 
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– zcela nová rezidenční čtvrť s domy 
vybavenými moderními technologiemi, 
která se nachází v katastru venkovské obce 
• investuje developer ze soukromého kapitálu, 

své náklady rozpouští do cen nemovitostí 

• subkultura nových obyvatel – ne klasicky 
venkovská 

• příklad: Smart Village Starovice 

 



Čím se mohou chytré město a chytrá obec 
inspirovat 

Chytré město  
Základní filosofie „smart 

sídla“ bez ohledu  
na velikost  
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Chytrá obec  
Zjednodušený postup přípravy 
„smart sídla“ – jasně viditelná 
„nit příběhu“ oproštěná o vliv 
složité administrativy města   

 
 

 



 

 

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  
 

Úspěšný vynález je něco tak praktického, aby to koupil i polský Žid.  
(= tehdejší stereotyp přízemního, praktického a šetrného člověka) 

Thomas Alva Edison 
 

Kde jsou inovace, tam jdou investice. Kde jsou investice, tam je prosperita. 
Jan Sobotka, starosta Vrchlabí 

 

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 

 
 
 

 

Několik moudrých výroků 



Děkujeme za spolupráci  
a přejeme hodně úspěchů!  
Těšíme se na další setkání! 

  
Ing. Jakub Slavík, MBA 

Ing. Pavla Slavíková 
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Některé užitečné informační zdroje 
• MH SR:  Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách 

https://www.mhsr.sk/inovacie/strategie-a-politiky/smart-cities 
• Novinky a zajímavosti ze smart city: www.smartcityvpraxi.cz  
• J. Slavík: Smart city v praxi, Profi  Press, Praha 2017 – k zakoupení zde: 

http://obchod.profipress.cz/smart-city-v-praxi_SMARTCITY.html  
• Metodika smart cities od MMR ČR ke stažení (hlavní text a přílohy): 

https://www.mmr.cz/getmedia/f76636e0-88ad-40f9-8e27-
cbb774ea7caf/Metodika_Smart_Cities.pdf.aspx?ext=.pdf a 
https://www.mmr.cz/getmedia/59d0a0fb-569f-4dd5-b5a6-
4ca0bb25a326/Prilohy_Metodiky_Smart_Cities.pdf.aspx?ext=.pdf  

• Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce ke stažení: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/svetelne_znecisteni/$FILE/SOPS-
jednoducha_osvelovaci_prirucka_pro_obce-20180122.pdf  

• European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC): 
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm  

• Agenda 21 – MŽP SR: http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-
dokumenty/agenda-21.html  
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Napadlo Vás něco „až poté“? 
Máte nápady na další spolupráci? 

 

 Ing. Jakub Slavík, MBA  
          – Consulting Services 
 K podjezdu 596/18 
 251 01 Říčany u Prahy 
 Tel.     +420 323 631 119  
 E-mail: jakub.slavik@smartcityvpraxi.cz   
     pavla.slavikova@smartcityvpraxi.cz   
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