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Postřeh první:

Česká a slovenská smart city:
různé cesty, stejný cíl –
„jinak“ nemusí být „špatně“
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Metodická východiska smart city
v ČR a SR

• V ČR je regionální rozvoj a s ním i podpora smart city,
koordinován jedním ministestvem: MMR ČR
• Oficiální česká „Metodika Konceptu inteligentních měst”
– MMR ČR
• Má svá pro i proti
 vystihuje základní filosofii konceptu SC (čtyři roviny,
tři pilíře); integruje „šedou” a „zelenou” infrastrukturu
 pro praxi obsáhlá a složitě strukturovaná, v plném rozsahu
vhodná spíše pro velká města – proto se plánuje její
aktualizace

• Slovensko
– „Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030“
(MDV SR) – strategická úroveň
– „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách (MH SR) – implementační
úroveň
– Oba dokumenty jasné, výstižné, návodné
– Náročnější na koordinaci, ale funkční – každý si hlídá „to své“

• Kromě toho existují dílčí metodiky a doporučení (např. pro vytváření SUMP
nebo pro provádění CBA)
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Plánování udržitelné mobility: příklad
užitečného dokumentu ze Slovenska
• 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 přípravy SUMP – zpracovalo
CDV Brno:
 dává základní obsah a strukturu plánování
městské mobility
 komplikovaná implementace, náročná
na čas a organizaci; 104 stran

• 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
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Postřeh druhý:

Velká slovní a obchodní tvořivost
samospráv, asociací a průmyslu
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Snaha o originalitu „smart“ pojmů…

…jenže důležitá je především realita
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Snaha o obchodní využití „smart“ pojmů…

…jenže důležitý je především skutečný
užitek pro občany
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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

Toto schéma vychází z oficiální české metodiky pro
smart city. Je to užitečné vodítko, nikoli dogma. 10

Systém a strategie, ne velké hračky
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• Strategický dokument smart city

A kde začít?

– představuje koncept smart city
– popisuje výchozí situaci
• stav a aktuální problémy města
• existující strategické dokumenty a jejich vazby
na připravovanou strategii smart city

– vymezuje nejrůznější organizace
a zájmové skupiny z hlediska zájmu a vlivu
– analyzuje relevantní probíhající nebo
připravované rozvojové projekty v rámci města
vhodné pro SC a definuje nové, vymezuje možné zdroje jejich spolufinancování
– stanovuje harmonogram realizace strategie smart city, odpovědnosti za jednotlivé
kroky a způsob hodnocení jeho výsledků

• Strategie SC tedy
– dává stávajícím/připravovaným projektům systém a strukturu
– objevuje a zaplňuje „prázdná místa“ mezi rozvojovými projekty tam, kde jsou
z pohledu města potřeba
– určuje vztahy mezi projekty z hlediska účelu, návazností a nároků na zdroje

• Nutno získat politickou podporu pro strategii SC
• Rozvojové projekty si po zahájení „žijí vlastním životem“ – nejhorší způsob, jak
uškodit projektu, je měnit zadání během realizace
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Postřeh třetí:

Inovativní technologie na postupu…
…ale základem úspěšného projektu
je vždy odpověď na konkrétní
současný nebo předvídaný problém
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Produkt (výrobek, služba)
a jeho tři rozměry

• Hmotný rozměr je často přeceňován
• V důsledku toho je často ignorována konkurence substitutů (produktů
se stejným užitkem, ale jiným hmotným rozměrem)
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Příklad: Elektrifikovaná městská nákladní
doprava – zboží si samo nedojde na tramvaj
• Elektrifikovaná městská nákladní doprava – výzva pro e-mobilitu ve městech
– doprava – stále vyšší podíl na emisích ve městech
– 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

• Projekt FREVUE: ekonomika e-logistiky oproti tradičním pohonům
–
–
–
–

až 2,5násobná cena vozidla
náročnější na plánování jízd
nejistota životnosti baterií a zůstatkové ceny
nižší provozní náklady – poloviční i menší
náklady na energii a údržbu, daňové úlevy
 nižší TCO u lehkých vozidel
 stejné nebo vyšší TCO u větších vozidel
– výjimky z regulací dopravy

Foto: FREVUE

• Vliv na zákazníky nákladní dopravy: žádný – stejné ceny za přepravu
• Celospolečenské přínosy: snížený hluk, emise, obtěžování
• Nutná investice do nabíjecí infrastruktury, ale nabíjecí stanice využité
– Elektrifikovaná městská logistika může nastartovat e-mobilitu ve městě
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Příklad: Autonomní vozidla – ne smart
pouťová atrakce, nýbrž „třetí druh“ dopravy
• 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 (např. DB v Bad Birnbachu),
vzdálené obchodní/kancelářské centrum apod.
přitom testování inovativních technologií pro budoucí praktické využití

Využití moderních technologií pro navigaci (GPS nebo 3D mapy,
senzory) 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
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Příklad: Smart metering jako prevence
lidských chyb u dodavatele
• Smart metering – vybavení zákazníků digitálními měřidly s obousměrným
tokem informací v reálném čase, čímž umožňuje tvorbu cenových tarifů
(tedy ceníků a podmínek jejich použití) podle aktuální situace v síti
• Problém efektivnosti smart
meteringu elektřiny
pro domácnosti:
– silová složka (neregulovaná)
tvoří zpravidla méně než
polovinu ceny (viz graf), zbytek
jsou regulované poplatky
– je třeba uvažovat také s cenou
příležitosti – nelze vždy
přizpůsobit veškerý život
aktuální ceně elektřiny
během dne

• Nicméně smart metering
umožňuje eliminovat lidské chyby při odečtu elektroměrů a jejich dopad
na zákazníka a na pověst dodavatele
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Příklad: Moderní osvětlení – svítit právě tam
a právě tolik, jak třeba
• 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
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Úspěch = lidé + systém
Bez nadšení nelze dělat nové věci,
ale není rozumné zůstat jen u nadšení
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Postřeh čtvrtý:

Velká tvořivost odborníků v oblasti
ukazatelů smart city
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I odborné instituce se potřebují uživit…

…ale důležitý je smysl a cíl hodnocení
daného smart city
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Soustavy ukazatelů pro hodnocení
smart city – příklady
• Strategie smart city Vídeň: cca 40 ukazatelů (měřitelných
i neměřitelných)
• 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
• nejednotný způsob stanovení

• Implementační úroveň (hodnocení projektů):
– rovněž statistické ukazatele (viz projekt CITYkeys)
– cost-benefit analýza CBA
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Cost-benefit analýza projektu
• Základní nástroj hodnocení efektivnosti projektů: cost-benefit analýza (CBA) –
zpravidla nutná pro získání financí z vnějších zdrojů
• Cost-benefit analýza (CBA) projektů
– 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
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Postřeh pátý:

Nikdo není tak optimistický ohledně
budoucnosti evropských dotací, jako
dotační poradci
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• Investiční projekty

Investiční a inovační projekty
pro smart city

– 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 (zvláště řešení s komunikací M2M) 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 a inovační 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)
• Prolínání obou typů projektů
– úspěšné vývojové/inovační projekty mohou pokračovat rutinním provozem
– v rámci investičního projektu může probíhat vývoj/testování dílčích řešení
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Dotace pro projekty smart city (1)
• Hlavní výhoda dotací: nenávratná forma – úspěšný žadatel zdánlivě získává „něco
za nic“
• Hlavní nevýhody dotací:
–
–
–
–

množství omezujících podmínek
administrativní náročnost
značná míra nejistoty
dotovanou část aktiv nelze odepisovat – problém rezerv
na jejich obnovu (nerozdělený zisk nebo pevná víra, že
nějaké dotace vždy budou, případně že až ten problém
nastane, bude jej řešit někdo jiný…?)

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

• Investiční dotace na národní úrovni (např. NP ŽP) – méně prostředků,
administrativně jednodušší
• Dotace na vývojové/inovační projekty:
– příležitost k zapojení do nadnárodních programů (H2020 aj.)
– dvojstranné a regionální dotační programy (Interreg aj.)
– národní programy (např. zdroje TA ČR)
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Dotace pro projekty smart city (2)
•

Některé nejistoty investičních dotací po roce 2020
– brexit: méně prostředků (o cca 325 mld. Kč/rok – více než 3,5násobek dotací pro ČR v období 2014-20
v přepočtu na roční průměr)
– důsledné uplatňování GBER (80%+ dotace jsou výsledkem vyjednávání – vždy nejistý)

•

Dotační politika EU:
– podpora výzkumu a vývoje
– podpora komercializace
inovativních technologií,
zpravidla v partnerství
veřejného a soukromého
sektoru – viz příklad podpory
palivočlánkové mikrokogenerace
ze zdrojů FCH JU
– podpora transevrop. infrastruktury

•

•

Jiné investiční dotace:
doporučováno do budoucna
nespoléhat na evropské zdroje,
ale spíše na národní zdroje
a na bankovní finance
Závěr: I do budoucna lze počítat
s nějakou formou dotací z EU,
ale nenávratně končí doba
dnešního „bohatého
bruselského strýčka“
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Postřeh šestý:

Nemá smysl, aby veřejný sektor
konkuroval na trhu soukromému –
je lepší s ním udělat byznys
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Projekt ve smart city – veřejná služba
nebo komerční produkt
• Projekt pro smart city může mít charakter komerční služby nebo veřejné
služby
• Komerční služba – soukromý dodavatel, plně hrazená uživateli
– ponechána volnému působení uživatelského
trhu
– správní orgány pouze stanovují pravidla,
v jejichž rámci je služba dodávána

• Tam kde si se službou poradí volný trh,
je zbytečné, aby se veřejné instituce
pouštěly do podnikatelských rizik
(příklad: carsharing, bike-sharing, e-logistika)
• I komerční služba ve smart city ale musí být celospolečensky prospěšná
– ohlídání celospolečenské prospěšnosti je úkolem orgánů, které stanoví
pravidla a omezení
– představují-li společenské požadavky na provozování služby příliš velké
podnikatelské riziko, soukromý sektor službu provozovat nebude
– je nutná komunikace mezi oběma sektory s porozuměním danému trhu
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Veřejné služby a jejich členitý trh
• Veřejné služby = takové služby, jejichž cílem je sloužit nejen individuálním
zákazníkům, ale společnosti či jiné komunitě jakožto celku, a jsou proto
financovány či spolufinancovány z veřejných prostředků k tomu určených
• Veřejnost je zákazník a veřejná služba je produkt se všemi zákonitostmi
zákaznických vztahů
• Funguje zde princip
tzv. členitého trhu, kdy
– každého ze zákazníků
je třeba uspokojit
– některé jmenované
typy zákazníků mohou
splývat do jedné osoby
či organizace

• I projekt veřejné služby
může zainvestovat
soukromý sektor – pak
jde o veřejně soukromé
partnerství (PPP)
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PPP – soukromý sektor financuje a dodává
veřejnou službu
•
•
•
•
•

Veřejně soukromá partnerství (PPP) – veřejná služba, která je financována a provozována
prostřednictvím partnerství mezi veřejným zadavatelem a soukromým dodavatelem – ne
tedy „alternativní způsob financování“, projekt musí mít významný provozní obsah
Zpravidla dlouhodobé – podle životnosti hlavní investice; obvykle se mění financování
Smluvním partnerem zpravidla SPV – k tomu určená organizace
Důležité předpoklady úspěchu: odpovídající dělba rizik, jasné zadání, prostor pro inovace
Různé druhy
platebního
mechanismu
podle dělby
rizik –
nejčastější
poplatky za
dostupnost
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Střet kultur
• Pro úspěšné partnerství se soukromým sektorem je
nutné, aby se veřejný sektor naučil uvažovat jako
podnikatel
• Smart city fakticky začíná od smart managementu
města a městských organizací, jejich organizační
kultury a manažerských dovedností
Nekyne sice na magistrátě sláva…ale je to bezpečná
existence. Mírně stoupá se tam od praktikanta výše,
stupínek po stupínku, nikdo nikoho nehoní, pracuje se
v teple, a zodpovědnost má vždy vyšší pán: pan
sekretář, pan ředitel kanceláře, pan rada, pan
purkmistr, slavná městská rada. Podřízenější pracuje
vždy dle rozkazu vyšších…Ať vyřídí věc desaterým
způsobem, vždy je náprava možná.
Ignát Herrmann:
Otec Kondelík a ženich Vejvara, 1898
Kdo nic nedělá, aby něco nepokazil, není povýšen, nýbrž ignorován a zapomenut.
Kdo chce být ve firmě povýšen, musí se vydělit z davu něčím velkým – buďto
velkým úspěchem, anebo aspoň velkým malérem.
G. Srinivasan, ředitel-hlavní inženýr, Atkins Power (V. Británie)
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Postřeh sedmý:

Starosta smart dědiny má jen své
dvě ruce a voliče hned za plotem
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Koncept smart city není omezený jen
na města
• Prostředí venkova
– blíže realitě – nejsou lidi na smart komise a čas
na dlouhé rokování
– méně peněz na realizaci projektů

• „Smart řešení“ pro venkov
– stejná filosofie jako smart city
– třeba hledat účinná řešení na míru konkrétním
potřebám

• Existují
– zajímavé zkušenosti, například „energeticky soběstačná“ obec Kněžice
– zajímavá inovativní řešení, primárně vytvářená pro obce v oblasti informačních
technologií (příklad: mobilní rozhlas)

• Méně prostředků na přípravu projektů – projekty lze sdružovat do větších celků
• K dispozici zdroje cílené na CLLD/MAS
– zatím stále poměrně málo využívané
– možný problém: nedostatečná informovanost, nedostatek odborníků, další…?

• Patrná snaha nabízet obcím (i v dobré vůli) „smart eko hračky“, které neřeší jejich
faktické problémy a nenahradí systémový přístup k jejich řešení
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Postřeh osmý:

Sdružujme se, užívejme si to, ale
zůstaňme v realitě
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Smart city clustery, sdružení, kluby
• Vznikají rozmanité clustery, sdružení, platformy apod., zaměřené na smart city,
jejich dílčích oblasti nebo na podporu inovativních technologií
• Cluster (česky „shluk“) = geograficky soustředěné seskupení nezávislých firem a
přidružených institucí, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují
a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich celkové
konkurenceschopnosti – zpravidla zaměřené
– na společné pronikání firem na nové trhy
– na vytváření trhů dosud neexistujících

• Smart city clustery – zájmová sdružení samospráv, škol,
veřejných institucí a soukromých firem zainteresovaných
na rozvoji konceptu smart city
• Pozor na nerealistická očekávání!
– Smart city aj. cluster/sdružení/platforma může být
zajímavým místem výměny zkušeností, koordinace postupů, prezentace úspěchů a
navázání kontaktů
– Smart city aj. cluster/sdružení/platforma nemůže být zkratkou k veřejným zakázkám
(průmysl) ani prostředkem k získání bezplatných profesionálních služeb (municipality)

• Výměna zkušeností – třeba se vyhnout dvěma extrémům: „Nás nemá cizák co
poučovat, my to víme nejlíp“ nebo naopak víra v zázraky odjinud
– Pozor na „přepozitivní“ prezentace úspěchů a osobní marketing prezentujících!
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Závěrem
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Několik moudrých výroků
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
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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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Některé užitečné informační zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•

J. Slavík: Smart city v praxi, Profi Press, Praha 2017 – k zakoupení zde:
http://obchod.profipress.cz/?ACTION=DETAIL&OID=000001065900100017
Stránka MMR ČR k smart city: http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Uvodnistrana
Novinky a zajímavosti ze smart city: www.smartcityvpraxi.cz
Metodika konceptu inteligentních měst ČR – ke stažení http://www.strukturalnifondy.cz/getmedia/9c597c78-8651-43a8-8d94bc9f19da74c5/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf
European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC)
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility – ke stažení
www.mpsr.sk/download.php?fID=9858
Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce – ke stažení: https://www.sfzp.cz/souborke-stazeni/60/18118-osvetlovaci_prirucka_pro_obce_web_final.pdf
Evropský projekt FREVUE: http://frevue.eu/
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Napadlo Vás něco „až poté“?
Máte zájem o odborné služby k Vašim
projektům smart city?
Otázky a komentáře k tématu, spolu dalšími
expertními službami v oboru smart cities:
Ing. Jakub Slavík, MBA
– Consulting Services
K podjezdu 596/18, 251 01 Říčany u Prahy
Tel. +420 323 631 119
E-mail: slavik.jakub@volny.cz
info@proelektrotechniky.cz
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