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• Cíl workshopu:  

– shrnout základní principy vytváření chytrého 
města/obce  

– vyměnit si zkušenosti z vytváření smart city mezi 
konzultanty a zástupci měst a obcí 

• Obsah workshopu: 

– úvodní prezentace, navazující na přednášku v prvním 
bloku konference: postup vytváření strategie 
chytrého města/obce 

– moderovaná diskuse mezi účastníky workshopu 

 

 

 

 

 

2 

Obsah a cíl workshopu 



 

1. Jak se dělá strategie smart 
city/obce  
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 Pro připomenutí: strategický dokument SC 
• 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 



• Dobrý konzultant není 
– pan Chytrý, co Vás přijel  

poučovat o věcech, které sami víte 
– ani pan Opatrný, který Vám říká  

pouze to, co si myslí, že chcete  
slyšet 

• Dobrý konzultant  
– Vás seznámí s tím, co sám o věci ví, případně vypracuje 

podklady, na jejichž přípravu nemáte čas a síly 
– podívá se na Vaši situaci a Vaše plány svýma očima 
– jemně Vás povede za ruku, abyste si uměli pomoci sami 
– přitom bude hlídat, aby společný výsledek měl řád a 

systém a aby se na nic důležitého nezapomnělo 
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Než začneme: pomoc externích konzultantů 



Než začneme: pozor na praktická úskalí při 
zpracování strategie! 

• Ne vše, co je zajímavé, je informace 
– informace je pouze takový údaj, který snižuje nejistotu při rozhodování 
– informace se snadno ztratí v záplavě neužitečných  

zajímavostí  (analysis paralysis) 

• GIGO (garbage in – garbage out, tj. smetí  
dovnitř – smetí ven) 
– sebeatraktivnější forma výstupu nevylepší  

nekvalitní vstupy 

• Cestu z Bratislavy do Košic netřeba měřit  
na centimetry 
– pracnost získání údajů pro strategii by měla být adekvátní jejich účelu a 

vypovídací schopnosti 

• Pekařova reklama ještě nikomu nezahnala hlad 
– strategické cíle chytrého města/obce a realizované projekty musí být 

takové, aby jejich dosažení přineslo reálný užitek občanům, nejen aby 
„hezky vypadaly“ 
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Základní schéma smart city – užitečné 
vodítko, nikoli dogma  
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Strategická analýza (1) 
• Úvod – identifikační údaje, obecné principy „smart“ konceptu 
• Výchozí strategické dokumenty města/obce, na něž se „smart“ strategie 

odkazuje a s nimiž se koordinuje – užitečné věnovat velkou pozornost 
– zamezí se zbytečné práci na analýze již analyzovaného  
– předejde se „paralelním strategiím“ 

• Současná situace města/obce – lidé, správa, komunita a finance 
– základní informace o městě/obci, stručná historie 

relevantní  k porozumění strategie 
– lidé: obyvatelstvo, zaměstnanost, pracovní příležitosti, 

podnikatelé 
– městské/obecní finance 
– správa města/obce a komunitní život, výzvy pro strategii   
– vymezení „průřezových“ problémů, které souvisí  

s lidmi a jejich každodenním životem v obci 

• Infrastruktura smart města/obce 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 
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Strategická analýza (2) 

• Strategická analýza vyústí ve SWOT analýzu (silné a slabé stránky, 
příležitosti a hrozby) 

• Dobrá SWOT analýza není „odborný folklór“, 
nýbrž slouží k ujasnění  
– nakolik má město/obec předpoklady  

pro realizaci strategie smart obce  
– nakolik je této realizaci nakloněno její okolní  

prostředí 
– a tedy, na co si dát při realizaci strategie pozor  

• Užitečné je jednotlivé silné a slabé stránky, 
příležitosti a hrozby ohodnotit vahami a propočítat 
– rozdíl příležitostí a hrozeb: do jaké míry je realizaci „smart“ konceptu nakloněno 

vnější prostředí, a jak významná tedy budou rizika/příležitosti při jeho realizaci 
– rozdíl silných a slabých stránek: do jaké míry má město/obec a její vedení svými 

vlastnostmi předpoklady pro realizaci smart konceptu 
– výsledné skóre: kladné = celkově příznivé, záporné = celkově nepříznivé 

na co se zaměřit, aby se skóre vylepšilo  
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Stanovení strategických cílů (1) 
• Strategické cíle zpravidla přirozeně vyplynou z „výzev“ v analytické části 
• Na tomto místě je třeba každý z nich vymezit z pohledu  

– obsahu (Co?) 
– prostředků dosažení (Jak?) 
– výsledných přínosů (Proč?)  
– způsobu hodnocení (Jak to zjistíme?) 

• Cíle musí být  
– jasně definované (vylučující různé výklady) 
– relevantní  (vztahující se k problému, na nějž reagují) 
– realistické (dosažitelné v praxi) 
– měřitelné (opakovaně hodnotitelné a srovnatelné) 
– termínované (vztažené ke konkrétnímu období nebo milníku) 

• Je-li analytická část dobře zpracovaná,  
pak cíle 
– odpovídají reálným potřebám města/obce a občanů 
– přiměřeně pokrývají všechny oblasti  

chytrého města/obce 
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Stanovení strategických cílů (2) 
• Prostředky dosažení  

– vedou k definování konkrétních projektů chytré obce 
– nutno rozlišit, nakolik má 

vedení města/obce reálný  
vliv na dosažení daného  
cíle a kdo další na ně  
má vliv  

• Stanovení a způsob  
hodnocení výsledných 
přínosů  
– zpravidla vychází z měřitelné 

reality města/obce (např.  
počet vozidel, počet domů  
s určitým druhém vytápění, 
počet uživatelů té či oné  
„chytré“ služby apod.)  

– podle potřeby je doplněn  
obecně platnými metodickými nástroji,  nabízejícími např. orientační jednotkové údaje 
pro hodnoty uspořených externalit) 

– Některé indikátory mohou vyplynout z metodických požadavků financujících institucí  
               nebo z potřeby mezinárodního srovnání 
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Definování rozvojových projektů (1) 

• Vychází ze strategických cílů 

• Popisuje každý z projektů z pohledu 
– obsahu a účelu 

– termínu přípravy a realizace 

– zamýšleného způsobu realizace (druh  
projektu/veřejné zakázky) 

– finančních nároků a zdrojů financování (vlastní,  
dotace, bankovní nástroje) 

– rizik projektu a opatření pro jejich snížení 

• Projektům je vhodné přiřadit a zdůvodnit priority, vycházející zejména 
– z očekávaného přínosu projektu 

– z naléhavosti řešení problému 

– z aktuálního stavu přípravy nebo realizace projektu a dostupných zdrojů 
financování 
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Definování rozvojových projektů (2) 
• Třeba zvážit vhodnost investičních a vývojových projektů pro danou 

konkrétní situaci – viz úvodní přednáška 

• Imperativ účelnosti projektu: moderní technologie, které jsou náplní 
projektu (viz úvodní přednáška), musí řešit konkrétní současný 
problém nebo odpovídat na budoucí předvídaný problém (výzvu) 
města/obce; „velké hračky pro velké chlapce“  
– diskreditují koncept smart city  

– dodávají munici politickým oponentům    

• Financování projektu 
– dotace z různých zdrojů: třeba zvážit pro a proti jejich  

využití – viz úvodní přednáška 

– vlastní prostředky, bankovní nástroje, „alternativní“  
způsoby financování: v úvahu všude tam, kde lze  
předpokládat finanční návratnost projektu (např.  
z úspor energie nebo jiných provozních nákladů)  
během technické životnosti zařízení 
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Akční plán 
• Akční plán  

– shrnutí jednotlivých úkolů (tj. činností a projektů)  
– promítnutí každého z nich do časové osy (nedříve možný začátek a 

nejpozději nutný konec) 
– přiřazení konkrétní odpovědnosti 
– znázornění vzájemné provázanosti 

• Užitečné grafické znázornění – někdy stačí zabarvené buňky v MS 
Excelu 

• Závěr – shrnutí a nejbližší další kroky 
 
 
 

 

14 

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

3.1 Projekt smart meteringu vody

3.1.1 Příprava projektu 9/2018 11/2018
Včetně obchodního modelu a 

financování

3.1.2 Výběr dodavatele a uzavření smlouvy 11/2018 1/2019

3.1.3 Provoz a průběžné vyhodnocování výsledků 1/2019 průběžně

3.2 Projekt rekonstrukce tepelných zdrojů v budově OÚ

3.2.1 Příprava projektu 4/2019 12/2019
Včetně žádosti o příspěvek z OP ŽP, 

podmíněno procesem získání dotace

3.2.2 Uzavření dohody s dodavatelem 12/2019 6/2020

3.2.3 Průběžné vyhodnocování výsledků 6/2020 průběžně

3.3 Projekt inteligentního řízení veřejného osvětlení

3.3.1 Příprava projektu 4/2020 12/2020 Včetně studie proveditelnosti

3.3.2 Výběr dodavatele a uzavření smlouvy 12/2020 6/2021

3.3.3 Průběžné vyhodnocování výsledků 6/2021 průběžně

3.4 Projekt vzorové energetiky domu

3.4.1 Vypracování projektu 3/2019 3/2020

3.4.2 Prezentace projektu obyvatelům 1/2020 9/2020

3.4.3 Průběžné vyhodnocování výsledků 9/2020 průběžně

3.5 Podpora obyvatel při rekonstrukcích vytápění průběžně průběžně
Vzdělávání, osvěta, pomoc s žádostmi 

o dotaci

4
Rozpracování projektových záměrů do konkrétních

projektů
11/2018 12/2019

eGovernment a nakládání s 

bioodpadem

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Č
. ú

ko
lu

Úkol

Nejdříve 

možný 

začátek

Nejpozději 

nutný 

konec

Poznámka



 

 

2. Vaše postřehy a zkušenosti? 

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

  
Ing. Jakub Slavík, MBA 

Ing. Pavla Slavíková 
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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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