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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities ve Středočeském 
kraji vznikla v období březen–srpen 2019. Zadavatelem analýzy je Středočeské 
inovační centrum (dále jen SIC). Zpracovatelem analýzy je Univerzitní centrum 
energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (dále jen ČVUT UCEEB). Na analýze 
pracoval tým složený z odborníků na urbanismus (Ing. arch. Martina Sýkorová), 
sociologické metody (Mgr. Veronika Kandusová, Bc. Igor Kytka, Mgr. Tomáš 
Vácha, Mgr. Barbora Vavřichová), specialisté na komunikační technologie 
a energetiku (Ing. Jan Včelák, Ph.D., Ing. Vít Janovský) a odborník na management 
projektů v oblasti Smart Cities (Ing. Mgr. Michal Kuzmič).  

Analýza sestává ze tří hlavních oddílů:  

A. Analýza sekundárních dat (kapitoly 1-2) 

B. Analýza terénního šetření, případová studie, workshop (kapitoly 3-8) 

C. Závěry a doporučení (kapitola 9) 

Oddíl A obsahuje výsledky analýzy formou desk research. Oddíl obsahuje 
popis metodologických východisek, vymezení zkoumaného území a vlastní 
analytickou část z desk research včetně formulace výzkumných otázek a 
předběžných závěrů pro účely terénního šetření.  

Závěrečná zpráva pracuje s vymezením území dle Typologie obcí Středočeského 
kraje (1), která obce člení na jádrové, suburbánní a venkovské. Jednotlivým typům 
obcí byly přiřazeny relevantní tematické oblasti (IT infrastruktura/vysokorychlostní 
internet, Životní prostředí a energetika, Doprava a mobilita, Smart Governance), 
které jsou v daném území nejproblematičtější, a u nichž je potenciál, že využití 
inovací a implementace nových technologií přispěje k tvorbě příznivějšího prostředí 
pro život obyvatel v dané územní oblasti.  

Analýza sekundárních dat poskytla podklad mimo jiné k identifikaci potřeb a 
problémů, s kterými se obce potýkají při implementaci Smart City (dále také SC) 
řešení. Níže jsou uvedeny klíčové bariéry pro realizaci SC projektů. Z analýzy 
shodně pro všechny typy obcí vyplynulo, že jednou z největších překážek je 
nedostatek vlastních finančních zdrojů. Tato situace je dána především tím, že 
tzv. chytrá opatření vyžadují často souběžnou investici do řiditelné infrastruktury 
(např. modernizace veřejného osvětlení) a do chytré technologie (systém řízení, 
senzorika, dobíjecí infrastruktura apod.). Podle ČVUT UCEEB problémem tedy není 
často vysoká cena samotné chytré technologie, ale její podmíněnost celkovou 
připraveností infrastruktury. Další bariérou v zavádění SC opatření je nedostatečná 
personální kapacita ve vedení obcí, která se odvíjí zejména od stupně obce a je 
výrazná především u obcí I. a II. stupně. Jedná se jak o nedostatek klíčových 
kompetencí (právní a finanční nástroje pro uskutečnění investic do chytrých řešení), 
tak dotačně-administrační kapacity. Výrazným faktorem, který brání rozvoji SC je 
neznalost technologických řešení a příkladů dobré praxe. Míra orientace 
v technologických řešeních a dobré praxi je proměnlivá nezávisle na typu lokality, 
obecně se ale ukázala jako nízká především u suburbánních a venkovských obcí.  

Analýza také postihla zkušenosti municipalit s dodavateli chytrých řešení. Hlavními 
zjištěními bylo, že dodavatelé SC řešení disponují informační převahou (tzv. 
asymetrická informace) a zástupci obcí často nedokáží nabídku adekvátně 
zhodnotit. 95 % obcí nevyužívá komerční poradenství v oblasti SC. Částečnými 
důvody jsou finanční náročnost konzultací a pochybnosti o nestrannosti 
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poskytovatele. Především jádrová města spolu s dodavateli realizují inovativní 
pilotní projekty a získávají tak pro město výhodnější podmínky než v případě již 
zavedených řešení. 

V průběhu desk research bylo dále identifikováno a souhrnně popsáno 96 projektů 
lokalizovaných na území Středočeského kraje z pohledu definice Smart City a čtyř 
vybraných tematických oblastí (viz Příloha č. 2). Na základě desk research 
perspektivních projektů bylo zmapováno přes 60 dodavatelů chytrých řešení. Jejich 
přehled je rovněž součástí Přílohy č. 2. 

Hlavní závěry nasvědčují výrazné diferenciaci předpokladů a potřeb obcí mezi jádry 
suburbanizace a suburbánními obcemi na jedné straně a venkovskými obcemi na 
straně druhé. K vybraným pojmenovaným potřebám a problémům byly přiřazeny 
hypotézy (výzkumné otázky) pro terénní šetření. Hlavní část průzkumu pokračovala 
terénním šetřením (Oddíl B). 

Oddíl B obsahuje výsledky analýzy terénního šetření mezi obcemi a podniky. 
Klíčová zjištění a další poznatky vzešlé z analýzy sekundárních dat byly ověřovány 
pomocí polostrukturovaných rozhovorů se zástupci obcí (20 obcí) a podniků (10 
podniků). Výběr respondentů probíhal na základě zatřídění obce do jedné z 
územních oblastí podle vztahu k jádrovému městu, zkušenosti s projekty se 
zaměřením na nové technologie a zájmu o jejich aplikaci.  

Šetření v obcích zahrnovalo:  

 Jádro suburbanizace – Kladno, Kolín; 

 Suburbánní obce – Dolní Břežany, Zeleneč, Líbeznice, Český Brod, Dobříš, 
Hrusice, Roztoky u Prahy, Hradištko, Tři dvory, Unhošť; 

 Venkovské obce – Kněžice, Lipník, Nebužely, Mšeno, Svatý Jan pod Skalou, 
Zruč nad Sázavou, Lošany. 

Sebraná kvalitativní data byla analyzována v programu ATLAS.ti. Z rozhovorů 
vyplynuly následující oblasti, ke kterým jsou připojena klíčová zjištění: 

 Financování Smart City řešení 

Kromě jádrových měst nedisponují ostatní typy obcí rozpočtem, z kterého by mohly 
financovat nákladná SC řešení. Všechny typy obcí se při financování SC řešení 
z velké části spoléhají na dotační tituly, ať už národní či evropské. Obce vnímají 
současné zaměření národních dotačních titulů jako neadekvátní, protože 
dotace nereflektují současné potřeby obcí a nepomáhají preventivně předcházet 
problémům. Podle ČVUT UCEEB by se i s ohledem na plánovanou změnu dotací 
po roce 2020 měly obce snažit o vyšší míru nezávislosti na dotačních titulech než 
doposud. 

 Personální kapacita 

SC oblasti se většinou věnuje starosta obce, případně zastupitel, kterého tato oblast 
zajímá. V obou případech tito lidé většinou nedisponují dostatečnými časovými 
kapacitami, aby se mohli SC agendě naplno věnovat. I přesto mnohé obce SC 
projekty úspěšně realizují. V lepší pozici jsou jádrová města nebo ORP s vlastním 
projektovým oddělením. 
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 Dobrá praxe 

Obce vnímají, že chybí podpora a šíření příkladů dobré praxe státem a 
Středočeským krajem. Snaha měnit a inovovat jde spíše „odspoda“, místo toho, aby 
se přistupovalo k centrálním řešením. Sdílení dobré praxe a zkušeností formou 
osobního setkání je považováno za nejhodnotnější formu zjišťování informací 
v oblasti SC. Sdílení dobré praxe by mělo probíhat mezi obcemi a městy stejného 
typu a podobných charakteristik.  

 Spolupráce s dalšími subjekty 

Spolupráci se Středočeským krajem hodnotí většina obcí jako nedostatečnou až 
chybějící. Kraj nepodporuje obce v setkávání a sdílení dobré praxe a nevytváří jim 
vhodné příležitosti. Obce od kraje očekávají iniciaci takových setkání a větší finanční 
podporu SC inovací.  

Spolupráce s MAS i DSO velmi záleží na konkrétním uskupení. Některé MAS jsou 
popisovány jako aktivní, které pomáhají s dotacemi, částečně je administrují a 
fungují jako platforma pro sdílení dobré praxe. Jiné jsou naopak neaktivní nebo se 
nezaměřují na SC oblast. 

 Bariéry realizace SC řešení 

Existence bariér identifikovaných v analýze sekundárních dat (nedostatek vlastních 
finančních zdrojů, nedostatečná personální kapacita, neznalost technologických 
řešení a příkladů dobré praxe) se potvrdila. Ukázalo se, že nejistota ohledně 
technologických řešení odrazuje obce od jejich zavádění. Dalšími překážkami 
implementace chytrých opatření jsou např. konzervatizmus zastupitelů a občanů, 
nízký počet firem přihlášených do výběrového řízení a majetkoprávní vztahy.  

 Zkušenosti s dodavateli SC řešení a zadáváním veřejných zakázek 

Kritéria veřejných zakázek se liší podle typu obce. Zatímco jádrová města se snaží 
zajistit kvalitu definováním dalších kritérií pro dodavatele předem, hlavním 
kritériem zakázek suburbánních a venkovských obcí zůstává cena. Zadání 
menších veřejných zakázek si obce připravují sami. U větších projektů si obce pro 
přípravu zadání často najímají externisty, protože je pro ně obtížné zhotovit kvalitní 
zadání pro SC projekty (neplatí pro jádrová města).  

Obce zřídka využívají pro zadání veřejných zakázek předběžné tržní konzultace, 
ale jiné nástroje zadávání veřejných zakázek většina suburbánních a venkovských 
obcí nezná. V některých případech se stává, že i při žádosti obce o předběžné tržní 
konzultaci se firmy odmítají zúčastnit. Později se ale do výběrového řízení hlásí. 

Pro každou lokalitu byly původně vybrány 3 relevantní oblasti. Během rozhovorů se 
však spontánně objevovaly všechny oblasti, proto ČVUT UCEEB v závěru 
analyzoval všechny oblasti pro všechny typy obcí. V oblasti Doprava a mobilita 
byly nejčastěji diskutovanými tématy řešení dopravní zátěže v obcích, problematika 
parkování, cyklodoprava a elektromobilita. Elektromobilita je pro všechny typy obcí 
a měst zatím novým trendem, který čeká na své rozvinutí.  

Společným tématem v oblasti Životní prostředí a energetika, které řeší všechny 
typy obcí je odpadové hospodářství. Zkušenosti s energetickým managementem a 
EPC jsou poměrně malé napříč typologií, ovšem minimálně jedno jádrové město je 
v tomto ohledu výrazně zkušenější. I některé venkovské obce mají za sebou velké 
SC realizace v oblasti energetiky, ale tyto obce jsou mezi ostatními obcemi 
venkovského typu spíše výjimkami. Ukazují ale, že i pro malé obce je možné 
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realizovat odvážné pilotní projekty. Názory na problematiku chytrého veřejného 
osvětlení se různí i v rámci stejného typu obcí.  

V oblasti ICT infrastruktura a vysokorychlostní internet je pro všechny typy obcí 
prioritním tématem dostupný internet v obci. Ostatní témata jako je sběr dat (Big 
Data), automatizovaný monitoring, internet věcí či portály otevřených dat, jsou 
aktuální jen pro jádrové obce a malou část suburbánních obcí, u venkovských je 
toto spíše výjimkou.  

Hlavními tématy v oblasti Smart Governance jsou pro obce sjednocování vnitřních 
systémů a obecně digitalizace úřadu. Zpravidla větší obce musí vynaložit velkou 
část prostředků na interní systémy, jejich propojování jak v rámci úřadu, tak i se 
státními systémy. Menší obce spíše hledají jednotlivé aplikace a nástroje, které by 
jim zjednodušily každodenní agendu a byrokracii. 

Šetření mezi podniky zahrnovalo 10 podniků ze všech čtyř tematických oblastí: 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ČD - Telematika a.s., ČEZ ESCO a.s., 
Družstvo EUROSIGNAL, GORDIC spol. s r.o., Q - EL PRO s.r.o., Incinity s.r.o., 
Neogenia s.r.o., SOFTLINK s.r.o., SPEL, a.s. Účelem šetření byla kvalitativní 
analýza, nikoli reprezentativní průzkum. Některé podniky se pohybují ve více 
segmentech.  

Analýza je rozčleněna do tří částí:  

 Potenciál pro rozvoj produktů a služeb v rámci konceptu Smart City; 

 Získávání informací o potřebách na trhu (tzv. Market Insight); 

 Podpora a vztah s dalšími subjekty. 

V části věnované potenciálu pro rozvoj produktů a služeb byly analyzovány 
zkušenosti v kraji, klíčové produkty, otázka vývoje a pilotních projektů. 

Podniky již nabraly zkušenosti při obchodování s jednotlivými obcemi a v praxi 
ověřily, že trh je navzdory vysokému počtu dosud málo dynamický. Podniky vedle 
jednotlivých obcí koncentrují svoji pozornost na potenciál kraje jako agregátora 
služeb. Společnosti dodávající inovativní řešení (např. IoT senzorika), které vzniklo 
až s pojmem SC a novými technologiemi, nemá stálé zákazníky a podniky se snaží 
více podporovat pilotní instalace.  

Realizace SC projektů jsou obecně ve větších městech. Zde je prostor pro 
integrační platformy, senzoriku a osvětlení apod. Je to dáno díky většímu rozpočtu 
a potenciálem pro up-scaling dílčích projektů. Většina společností ve vzorku 
zahrnuje SČK mezi své prioritní kraje, diverzifikuje však dostatečně své zákazníky 
i do ostatních krajů. Ve vzorku mírně převažovaly společnosti, pro něž jsou produkty 
a služby SC zaměřené na města spíše okrajové, u menší části podniků jde o 
dominantní segment. 

Podniky ve vzorku prezentují přínosy svých řešení zejména s důrazem na efektivitu 
řízení, úspornost, případně spolehlivost. Téměř se neobjevoval argument 
environmentální udržitelnosti. Tato absence patří mezi klíčová zjištění. 

Potenciál pro zlepšení na straně municipalit shledávaly společnosti především 
v oblastech: vzdělání a motivace zodpovědných osob ve vedení měst a obcí; 
absence komplexní strategie rozvoje v oblasti SC – obce vědí, že je potřeba 
inovovat, ale nevědí, co a jak; vnímání nástrojů SC pouze jako technických řešení 
(nikoli organizačních a procesních); nedostatečný přehled v problematice má za 
následek instalaci uzavřených řešení. 
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I společnosti s dlouhou historií pro své nové produkty realizují pilotní projekty. 
Potřebují ověřit svá řešení v praxi a získat reference. Konkrétní příklad instalace a 
provozu je pro ně nejlepším prodejním argumentem. Na základě odpovědí bylo také 
možné identifikovat rozdílné vnímání pilotních projektů. Část podniků za pilotní 
projekt označuje i pouhé reference, část podniků pilotní projekt chápe ve smyslu 
„učícího procesu“, tj. jeho součástí je monitoring dopadů a demonstrační část. 

V části věnované získávání informací o potřebách na trhu byla rovněž 
zjišťována perspektiva na vývoj na trhu SC jako celku.  

S ohledem na potenciální i stávající klienty většina společností upřednostňuje na 
prvním místě přímý kontakt prostřednictvím obchodních zástupců. Napříč oblastmi 
byl naznačen možný trend horizontální expanze u některých společností. Ve všech 
oblastech nebyl trh vnímán jako nasycený, přestože v oblasti E-governance a 
komunikačních nástrojů pro obce byly zastoupeny podniky s výrazným tržním 
podílem.  

S ohledem na očekávané inovace v horizontu 5 let se postoje lišily dle 
tematických oblastí. Na poli ICT infrastruktury a Smart Governance je za zásadní 
inovaci považován předpokládaný příchod sítí 5G. Ten má podle některých 
respondentů potenciál ohrozit např. IoT síť LoRa preferovanou ve Středočeském 
kraji. V oblasti životního prostředí a energetiky je očekáván posun energetického 
managementu na bázi IoT do běžné praxe. Zejména se předpokládá zlevnění a 
tvorba standardizovaných balíčků. V oblasti dopravy a mobility jsou očekávány 
inovace v oblasti komunikace vozidel (C2X, V2X). 

Napříč oblastmi byly z pohledu podniků bariéry identifikovány v rovině tržního 
uplatnění, zejména uživatelské, cenové, případně regulatorní, dotační apod. Nebyly 
artikulovány žádné technologické bariéry. Zpráva v kapitole 8 dále uvádí uvedené 
bariéry pro jednotlivé tematické oblasti. 

Podniky uváděly charakter podpory oborových organizací v rovině poskytování 
dílčích informací. Pouze část podniků rovněž usiluje o spolupráci při uplatňování 
vlivu na formování politiky samospráv. 

Podniky vnímají vhodnou roli kraje a/nebo Středočeského inovačního centra 
v několika hlavních oblastech: 

 Kraj jako zákazník: kraj je logicky optimální platformou pro realizaci chytrých 
řešení, která závisejí na agregaci dat z obcí.  

 Kraj jako koordinátor: kraj může koordinovat aktivity obcí, pomáhat vzniku 
záměrů na meziobecní úrovni.  

 Kraj jako podporovatel implementace na obecní úrovni: kraj (nebo jeho 
přidružená organizace) může poskytovat personální kapacity (dedikovaný 
manažer), případně finanční podporu. 

 Kraj jako iniciátor pilotních projektů: kraj může doporučit/vybrat a iniciovat 
pilotní projekty k realizaci. Chápání povahy pilotních projektů se však u 
podniků lišilo a dle výzkumného týmu je důležité klást důraz na jejich 
ověřovací úlohu (spočívá v monitoringu a evaluaci), před jejich demonstrační 
úlohou (projekt jako reference).  

 Kraj jako diseminátor výsledků projektů: směrem k obcím kraj může fungovat 
jako autorita, která pojmenuje, které technologie prokázaly svůj přínos. 
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Oddíl C je průnikovou kapitolou, která vedle návrhů, které se objevily ve vlastním 
terénním šetření na straně respondentů, obsahuje rovněž komentář 
s doporučeními ze strany ČVUT UCEEB. Mezi klíčová zjištění a doporučení se 
řadí: 

 Obce i podniky vnímají nízkou míru iniciativy kraje v zavádění a podpoře 
chytrých řešení. Podniky často nemají zkušenosti se spoluprací ani 
informace o aktivitách kraje. Spolupráce je ze strany podniků vnímána jako 
absentující nebo nesystematická. Tato tvrzení se vyskytla překvapivě rovněž 
v oblasti ICT infrastruktury, kde podniky postrádaly reálné dopady podpory 
zavádění vysokorychlostního internetu. Podniky deklarují zájem o 
partnerství s krajem. Za příklad dobré praxe jsou dávány kraje Vysočina 
nebo Zlínský kraj (v závislosti na odvětví). Výzkumný tým doporučuje jít 
příkladem obcím a koncepčně plánovat rozvoj SC a své cíle a snahy 
srozumitelně komunikovat obcím a podnikům. 

 Na straně podniků i obcí přetrvává vnímaná absence koncepčního 
plánování investic obcí, absence vize a nízká úroveň plánování projektů 
na základě monitoringu stávajícího stavu a stanovení cílových 
efektů/indikátorů. Jako součást řešení bylo zmíněno vytvoření nadřazené 
vize kraje, která by se stala obcím vodítkem. Doporučujeme podporovat 
systémovou edukaci v oblasti koncepčního plánování investic (nejen) do 
inovací. Kraj může aktivně podporovat plánování na základě výkonnostních 
indikátorů (viz např. existující metodiky hodnocení projektů MMR). 

 V odpovědích obcí a podniků byl výrazný rozdíl v důrazu na environmentální 
témata. Ačkoli témata sucha a lokálního znečištění byly ze strany obcí 
pociťovány velmi silně, mezi jmenovanými přínosy SC na straně podniků 
zcela chyběl důraz na environmentální přínosy SC. To se překvapivě 
týkalo i oblasti Životní prostředí a energetika, kde dominuje důraz na úspory 
a uživatelský komfort. Doporučujeme, aby kraj zaujal nejen vůči obcím, ale 
rovněž vůči podnikům, pozici lídra osvěty v oblasti využití technologií pro 
snižování environmentální zátěže měst. Chápání životního prostředí jako 
vzácného zdroje je nezbytný předpoklad udržitelného rozvoje území SČK. 
Stejně tak nelze podcenit potenciál obcí ke snižování emisí skleníkových 
plynů. 

 Podniky akcentují potřebu pilotních projektů, které mohou ověřit vhodnost 
technologických a organizačních inovativních řešení v obcích kraje. 
Výzkumný tým doporučuje formulovat a komunikovat koncepční přístup 
k realizaci pilotních projektů. Vysokou důležitost má zejména definice 
požadavků na pilotní projekty (ty jsou často zcela odlišně vnímány podniky a 
obcemi). Současně není nezbytné, aby kraj tyto projekty financoval, pokud 
pro ně bude více dostupné např. národní financování (viz např. Výzva 
Ekoinovace SFŽP). 
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Závěrečná zpráva k Analýze potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities 
ve Středočeském kraji shrnuje výsledky průzkumu provedeného v období březen-
srpen 2019. Zadavatelem analýzy je Středočeské inovační centrum (dále jen SIC). 
Zpracovatelem analýzy je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT 
v Praze (dále jen ČVUT UCEEB). Na analýze pracoval tým složený z odborníků na 
urbanismus (Ing. arch. Martina Sýkorová), sociologické metody (Mgr. Veronika 
Kandusová, Bc. Igor Kytka, Mgr. Tomáš Vácha, Mgr. Barbora Vavřichová), 
specialisté na komunikační technologie a energetiku (Ing. Jan Včelák, Ph.D., Ing. 
Vít Janovský) a odborník na management projektů v oblasti Smart Cities (Ing. Mgr. 
Michal Kuzmič). 

Dokument je členěn na Manažerské shrnutí a Analýzu potřeb a předpokladů pro 
řízení konceptu Smart Cities ve Středočeském kraji (dále jen Analýza). 
K dokumentu náleží řada příloh, zdrojových dokumentů dat, zápisů z rozhovorů atd. 
Seznam příloh je uveden v závěru dokumentu. 

Analýza sestává ze tří hlavních oddílů: 

A. Analýza sekundárních dat 

B. Analýza terénního šetření 

C. Závěry a doporučení 

Oddíl A obsahuje výsledky analýzy formou desk research. Oddíl obsahuje popis 
metodologických východisek, vymezení zkoumaného území a vlastní analytickou 
část z desk research včetně formulace výzkumných otázek a předběžných závěrů 
pro účely terénního šetření. 

Oddíl B obsahuje výsledky analýzy terénního šetření mezi obcemi (20 obcí), 
výsledky workshopu, rámec pro analýzu potenciálu SC, případovou studii obce 
Mšeno a analýzu terénního šetření mezi podniky (10 podniků). 

Oddíl C je průnikovou kapitolou, která vedle návrhů, které se objevily ve vlastním 
terénním šetření na straně respondentů, obsahuje rovněž komentář s doporučeními 
ze strany ČVUT UCEEB. 
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A. ANALÝZA SEKUNDÁRNÍCH DAT 

Cílem Analýzy sekundárních dat bylo metodou desk research zmapovat: 

 Potřeby a problémy municipalit v tematických oblastech (1.8) 

 Dílčí trendy rozvoje Středočeského kraje v jednotlivých lokalitách pro oblast 

SC (2.1)  

 Široký okruh existujících projektů ve vybraných tematických oblastech a 

probíhající projekty v municipalitách (Příloha 2) 

 Dosavadní zkušenosti se zaváděním chytrých řešení v municipalitách, 

včetně problémů a potřeb při implementaci (2.2) 

 Dodavatele chytrých řešení ve vybrané lokalitě, případně v regionu (2.4) 

 Zkušenosti municipalit s dodavateli chytrých řešení (2.2, 2.5) 

Na základě provedeného desk research byly formulovány hypotézy pro terénní 

šetření s vybranými obcemi a podniky Středočeského kraje. Analýza je členěna na 

dvě hlavní části: 0 Chyba! Chybný odkaz na záložku. analýzy a 2 ANALYTICKÁ 

ČÁST. 
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1 VÝCHODISKA ANALÝZY 

 Vymezení zkoumaného území  

Pro účely této analýzy pracujeme s celým územím Středočeského kraje. Analýza 
slouží jako výchozí dokument pro formulaci hypotéz pro navazující terénní šetření 
v užším okruhu 30 respondentů složených z obcí (primární cílová skupina) a 
podniků (sekundární cílová skupina). Na tomto místě tedy vymezujeme jak území 
pro celkovou analýzu (Středočeský kraj jako celek), tak území pro užší šetření. 

Pro účely šetření bude v dalším kroku z celkového počtu 30 hodnocených subjektů 
analyzováno cca 20 obcí a 10 podnikatelských subjektů. Z hlediska této analýzy 
není vazba podnikatelských subjektů k území1 podstatná, a proto se zaměřujeme 
pouze na vymezení zkoumaného území z perspektivy obcí. 

Zadavatel Středočeské inovační centrum na prvotním jednání doporučil 
zpracovateli analýzy několik obcí pro další oslovení a provedení terénního šetření.  

V této kapitole doplňujeme a přizpůsobujeme Metody vymezení zkoumaného území 
popsané ve Vstupní zprávě reálným podmínkám Středočeského kraje.  

 Popis územních oblastí 

Z prvotního jednání mezi zadavatelem a zpracovatelem vyplynul požadavek na 
zatřídění zkoumaného území do následujících územních oblastí dle nově 
dostupného podkladu Typologie obcí Středočeského kraje (1): 

 Jádro suburbanizace  

 Suburbánní obce  

 Venkovské obce 

Dokument Zóny rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016 (2) vychází 
„z kvantitativního sociogeografického výzkumu území, který směřuje nejen 
k popsání a analýze rozdílů v území a celkovému pochopení prostorových procesů, 
ale i k nalezení příbuzností v navzájem si podobných oblastech. V rámci typologie 
obcí Středočeského kraje byl kladen důraz na jednoduchost, a to z důvodu další 
využitelnosti a možnosti přehledného srovnání v dalších tematických oblastech, 
jako např. migrace, přirozená měna nebo věková struktura.“  

Dále dle tohoto dokumentu (3) „může být vymezení jader a zón suburbanizace 
zároveň chápáno jako jeden z typů vymezení metropolitních oblastí v České 
republice, vedle tradičních dojížďkových vazeb. Oproti dojížďkovým regionům, které 
jsou založeny především na postižení sféry vlivu pracovní funkce, jsou metropolitní 
regiony spíše oblastmi šíření městského obyvatelstva, nepřímé urbanizace a 
životního stylu, který noví suburbanité přinášejí z městského prostředí. Důležitým 
znakem suburbií je rovněž vznik nového bydlení. Vedle velikostní kategorizace obcí 
na základě počtu trvale bydlících obyvatel jsou rozděleny obce také podle polohy a 
dynamiky jejich růstu v posledním období.“ 

                                            

1 vzhledem běžnému přesahu zájmového podnikatelského územní i mimo sídlo, výrobní podnik firmy 
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Níže je uvedena základní charakteristika těchto oblastí tak, jak ji popisuje dokument 
Zóny rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016 (2). 

1.2.1 Jádro suburbanizace  

Dle dokumentu (3) se jedná o „jádrové obce městského charakteru s počtem 
obyvatel větším než 10.000; tato města jsou zároveň považována za natolik velká, 
že mohou generovat suburbánní migraci, tedy jsou zdrojem vystěhování do okolních 
obcí se suburbánní výstavbou. Výjimkou jsou velké obce přesahující tento počet 
obyvatel v těsném zázemí Prahy (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Říčany, 
Čelákovice, a nově také Milovice) a Brna (Kuřim), které je možné považovat spíše 
za suburbia.“ 

1.2.2 Suburbánní obce  

Jedná se o „obce s dynamickou bytovou výstavbou a zároveň vysokou intenzitou 
přistěhování z jádrových měst; u těchto obcí byly vymezeny tři zóny suburbánních 
obcí s rozdílnou intenzitou přistěhování a bytové výstavby; zároveň byla vymezena 
také doplňková zóna 4, která obsahuje všechny obce, které v současnosti nesplňují 
kritéria, ale v minulosti již ve vymezení byly zařazeny“. (3) 

Pro potřeby analýzy nedochází k dělení suburbánních obcí na 4 kategorie, ale tato 
územní oblast je brána jako jeden celek. Mezi suburbánní obce se řadí mj. také 
velké obce (tj. nad 10 000 obyvatel) v těsném zázemí Prahy (Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, Říčany, Dobříš), které jsou také ORP, a tedy spádovými obcemi 
s vyšší občanskou vybaveností.   

1.2.3 Venkovské obce 

Zbývající obce, které nesplňují podmínky pro zařazení mezi jádrové obce a mezi 
suburbánní obce (tj. jsou charakteristické nižší intenzitou bytové výstavby nebo 
přistěhováním z jádrových měst), zařazujeme do kategorie Venkovských obcí.   

 Popis metody přístupu k vymezení zkoumaného území  

Středočeský kraj zahrnoval k 1. 1. 2019 celkem 1 144 obcí. (4) Předpokládaný počet 
obcí ve vzorku pro další šetření pro každou územní oblast vychází ze snahy o 
zachování poměrného zastoupení ve vzorku (z 1 125 obcí na území Středočeského 
kraje popsaných v podkladovém dokumentu je 17 měst jaderných, 460 obcí je 
suburbánních a 648 obcí se řadí mezi venkovské). Proto byly již ve Vstupní zprávě 
přiřazeny územní oblasti Jádro suburbanizace dvě obce, územní oblasti Suburbánní 
obce cca 8 obcí a územní oblasti Venkovské obce cca 10 obcí.  

Zpracovatel se rozhodl, na základě zhodnocení reálných podmínek Středočeského 
kraje, o úpravu poměru v případě Suburbánních obcí (nově bude vybráno 10 obcí) 
a Venkovských obcí (nově bude vybráno 8 obcí). Důvodem je to, že Suburbánní 
obce mají větší zkušenosti se zaváděním konceptu i dílčích projektů SC než 
Venkovské obce2 a oslovení většího počtu z nich přinese hodnotnější poznatky při 
terénním šetření.   

                                            

2 Viz kapitola 2.1 
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Obrázek 1 Mapa typologie obcí (1) 

 

 Popis metody přístupu k výběru analyzovaných obcí 

Středočeské inovační centrum doporučilo 6 obcí k oslovení pro další spolupráci na 
terénním šetření. Jednalo se o dvě obce z územní oblasti Jádro suburbanizace 
(Kladno, Kolín), tři obce z územní oblasti Suburbánní obce (Dolní Břežany, Zeleneč, 
Líbeznice) a jednu obec z územní oblasti Venkovské obce (Kněžice). 

Tým UCEEB se zaměřil na výběr dalších 14 obcí tak, aby bylo zachováno poměrné 
zastoupení ve vzorku územních oblastí Středočeského kraje.  

Při doplňujícím výběru byly zohledněny následující přístupy uvedené podle 
významu:  

 Zatřídění obce do jedné z územních oblastí (podrobněji viz kapitola 1.2)  

 Zkušenosti s projekty se zaměřením na nové technologie a inovace  
Při výběru obcí byly preferovány obce, které s konceptem nebo jednotlivými 
projekty Smart City mají zkušenosti. Předpokládáme, že právě tyto obce 
budou zdrojem cenných informací při terénním šetření, a zároveň budou 
inspirací pro další obce, které se o zavádění konceptu Smart City zajímají. 
Pro výběr konkrétních obcí byla využita databáze příkladů dobré praxe Smart 
City Národní sítě zdravých měst a interní databáze se zaměřením na projekty 
Smart City UCEEB. 

 Zájem o aplikaci projektů se zaměřením na nové technologie a inovace  
Pro výběr konkrétních obcí byla využita data z Dotazníkového šetření SIC z 
února 2018 (5), které mapuje SC z hlediska pěti oblastí (Chytrá správa 
města, Doprava a mobilita, Životní prostředí a energetika, Podpora podnikání 
a sociální služby, Informační a komunikační technologie) 290 obcí a měst 
Středočeského kraje. V těchto datech jsme se zaměřili na obce, které podle 
svých odpovědí již zkušenosti se zaváděním konceptu Smart City mají, nebo 
se o něj zajímají.  
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 Vztah k Jádrovému městu 
Posledním kritériem byl vztah k vybraným Jádrovým městům (tj. Kolín, 
Kladno), které jsou obcemi s rozšířenou působností. Ve zbývajících 
územních oblastech (Suburbánní a Venkovské obce) jsme se tedy zaměřili 
na to, aby zde byly zastoupeny také obce ze SO ORP Kolín a Kladno.  

 Vybrané analyzované obce 

Na základě výše uvedených metod byly vybrány následující obce pro další 
spolupráci a terénní šetření3: 

 Jádro suburbanizace – Kladno, Kolín (výběr SIC) 

 Suburbánní obce – Dolní Břežany, Zeleneč, Líbeznice (výběr SIC), Český 
Brod, Dobříš, Hrusice, Roztoky u Prahy (zkušenosti s projekty SC), 
Hradištko (zájem o projekty SC dle Dotazníkového šetření SIC), Tři dvory, 
Unhošť (vztah k Jádrovému městu a zájem o projekty SC dle Dotazníkového 
šetření SIC) 

 Venkovské obce – Kněžice (výběr SIC), Lipník, Miličín (v průběhu analýzy 
nahrazen obcí Nebužely), Mšeno, Svatý Jan pod Skalou, Zruč nad Sázavou 
(zkušenosti s projekty SC), Lošany (vztah k Jádrovému městu a zájem o 
projekty SC dle Dotazníkového šetření SIC) 

 

Obrázek 2: Mapa vybraných obcí pro terénní šetření, podklad Google Maps. 

 Popis tematických oblastí 

V souladu se zadáním byly definovány následující čtyři tematické oblasti: 

 Smart Governance 

                                            

3 Pro přehlednost jsou obce roztříděny podle jejich zařazení do příslušné územní oblasti. Dále je 
v závorce uvedeno kritérium, podle kterého byly obce vybrány, viz kapitola 1.4 
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 Doprava a mobilita 

 IT infrastruktura/ vysokorychlostní internet 

 Životní prostředí a energetika 

V níže uvedených kapitolách je uvedena základní definice, typicky řešené problémy 
a typizovaná technologická řešení těchto problémů i základní pohled obcí 
kategorizovaných dle územních oblastí4.  

1.6.1 Smart Governance 

Chytré vládnutí (Smart Governance; také Chytrý úřad) stojí na využívání procesních 
a technologických inovací v rámci řízení města. Do této oblasti spadá nastavování 
a sledování strategických cílů a indikátorů, efektivní komunikace s občany, 
digitalizace úřadu a efektivní práce s daty (Open Data a Big data). Chytrý úřad je 
otevřený veřejnosti, umožňuje elektronickou komunikaci v rámci úřadu i s občany, 
sdílí data s dalšími organizacemi a institucemi, využívá pro rozhodování objektivní 
data a dlouhodobé cíle a podporuje občanskou participaci.  

Typicky řešené problémy: 

 Nedostatečné zapojení občanů do dění ve městě a nízká úroveň 
občanské participace 

Město často nedostatečně zapojuje veřejnost do dění ve městě a do přípravy 
projektů. Občané včetně zástupců firem a organizací neznají dlouhodobé cíle 
města, či se k nim nehlásí. 

→ typická technologická řešení: ICT nástroje podporující občanskou 
participaci (dotazníkové platformy, nástroje na sběr podnětů, interaktivní 
mapy s možností zadat podnět), zapojení občanů a firem do procesu tvorby 
strategických dokumentů využívající kombinaci online a off-line nástrojů 
participace; sdílení strategických dokumentů v podobě interaktivní sekce 
webu města umožňující sledovat aktuální stav plnění cílů a indikátorů. 

 Nekoncepční plánování a rozhodování  

Nedostatek podkladů pro objektivní rozhodování, nedostupná nebo 
nepřehledná data, nestabilita plánování mezi volebními obdobími, omezená 
možnost sledovat skutečný dopad projektů, nedostatečně popsaná vazba 
mezi projekty a indikátory kvality života a udržitelnosti. 

→ typická technologická řešení: portál otevřených dat (open data) obsahující 
data města dostupná všem organizačním jednotkám i třetím stranám; 
otevřené webové aplikace zobrazující aktuální data v grafické podobě; jasně 
popsaná vazba projektů města na indikátory udržitelnosti a kvality života, 
metodiky hodnocení města (průběžné, nárazové/opakované) 

 Nízká efektivita procesů v rámci úřadu a mezi úřadem a občany 

Využívání uzavřených IT systémů v kombinaci s papírovou dokumentací; 
nedostatečné sdílení informací v rámci úřadu; nutnost vyřizovat úkony vůči 
úřadu osobně v pracovních hodinách. 

                                            

4 Stanovaní typicky řešených problémů vychází z přístupu popsaného v kapitole 1.7 
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→ typická technologická řešení: elektronický úřad (digitalizace procesů a 
propojené databáze), e-administrace (digitalizace úkonů občana vůči řadu, 
elektronické podání; jednotný identifikátor občana pro využívání veřejných 
služeb (knihovna, MHD, sportoviště apod.) 

 Nedostačená personální kapacita a know-how pro přípravu a 
koordinaci inovativních a komplexních projektů 

Města mají často nedostatečnou interní kapacitu připravit komplexnější 
projekty využívající inovativní řešení. 

→ typická technologická řešení: portály dobré praxe; organizace a sdružení 
obcí zajišťující vzdělávání, výměnu dobré praxe a metodickou podporu; PPP 
projekty. 

1.6.2 Doprava a mobilita 

Mobilitou je pro účely tohoto dokumentu myšlen veškerý pohyb osob a věcí bez 
ohledu na přepravní prostředek. Může se jednat o dopravu motorovou i 
bezuhlíkovou (tím je myšlena zejména doprava cyklistická, pěší pohyb osob atd.). 
Ideálem mobility v konceptu Smart City je vytvoření dopravní infrastruktury, která 
bude dlouhodobě zajišťovat efektivní, cenově dostupnou a bezpečnou dopravu s 
minimálními negativními dopady na obyvatele města i vlastní uživatele a s 
minimálním vlivem na životní prostředí.  

Typicky řešené problémy: 

 Degradace životního prostředí obyvatel města imisemi, hlukem a 

prachem 

Motorová doprava jako zdroj imisí, hluku a prachu má přímý dopad na zdraví 
obyvatel v okolí významných dopravních tahů v sídle.  

→ typická technologická řešení: podpora VHD a její ekologizace, podpora 
ekologických způsobů dopravy a vznik dobíjecích míst pro elektromobily, 
zvýhodnění majitelů elektromobilů (daňové, dotace, parkovací stání zdarma), 
volba propustných materiálů a realizace vzrostlé zeleně v místě parkovišť 

 Nevhodně nastavený systém veřejné hromadné dopravy i dalších 

druhů mobility jako alternativy k individuální automobilové dopravě 

Nevhodně nastavený systém veřejné hromadné městské i příměstské 
dopravy (např. nezohlednění návaznosti spojů, nejvytíženějších časů, 
žádoucí frekvence spojů) přispívá k preferenci využívání osobní 
automobilové dopravy. Dále nekvalitní podmínky snižují šanci na využití 
dalších alternativních dopravních prostředků (pěší pohyb, cyklistická 
doprava, skate, in-line brusle atd.) pro každodenní jízdy. 

→ typická technologická řešení: kvalitní systém veřejné hromadné dopravy, 
informace o dojezdu vozidel VHD na zastávkách v reálném čase, tvorba 
kvalitního efektivního propojeného systému tras pro pěší i cyklisty 
s doprovodnou ICT infrastrukturou 

 Neefektivní využití ploch vymezených pro dopravu v klidu 

„Udává se, že až 40 % řidičů ve městě hledá volné parkovací místo, čímž se 
dále zatěžují již tak přetížené komunikace v centrech. Přitom platí, že 
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v městských centrech je asi 15 % volné parkovací kapacity, ale řidiči o 
volných místech jenom nevědí nebo nechtějí do některých ulic zajíždět.“ (6) 

→ typická technologická řešení: kvalitní organizace dopravy v klidu, kvalitní 
systém navádění, podpora výstavby a využívání podzemních garáží a P+R 
parkovišť 

 Neefektivní systémy organizace dopravy 

Tendence využívání automobilové dopravy pro každodenní jízdu k dosažení 
svého cíle logicky vyvolává dopravní kongesce (zácpy). Dopravní kongesce 
mají negativní vliv na kvalitu životního prostředí, kvalitu života řidičů 
i obyvatel okolní zástavby a na kvalitu veřejných prostranství. 

→ typická technologická řešení: snížení počtu automobilů ve městě 
podporou P+R parkovišť s návazností na veřejnou hromadnou dopravu na 
okrajích města a v zavádění efektivních systémů řízení dopravy k zajištění 
její plynulosti, preferenci vozů IZS, VHD atd. 

1.6.3 IT infrastruktura/ vysokorychlostní internet 

V souladu s Metodikou hodnocení udržitelných chytrých měst (7) uvádíme, že 
spolehlivá IT infrastruktura a dostupný vysokorychlostní internet jsou klíčovým 
předpokladem fungování chytrého města, jsou základním stavebním kamenem 
realizace technologických i organizačních inovací v obci, a proto je nezbytné 
monitorovat kvalitu infrastruktury, dostupnost internetu a zajistit rozvoj oblasti. ICT 
oblast zahrnuje hardware, software i uživatelské znalosti.  

Typicky řešené problémy: 

 Nízká dostupnost internetu a vysokorychlostního internetu v obci 

Problém lze rozdělit na více momentů: objektivně nízká dostupnost internetu 
(chybějící infrastruktura), subjektivní omezení na straně uživatelů (zejm. 
cenová nedostupnost a tzv. digitální propast) a rovněž neznalost rozsahu 
vlastního problému na straně municipalit. Zjišťování dostupnosti vyžaduje 
zpravidla data z více zdrojů (ČSÚ, ČTÚ, poskytovatelé připojení) případně 
reprezentativní šetření, které přináší dodatečné náklady. 

→ typická technologická řešení: optická síť pro vysokorychlostní internet 
(FTTx), podpora bezdrátového internetu, tzv. měkká školení v IT oblasti pro 
seniory, vytváření bezplatných přístupových míst, pravidelné mapování 
dostupnosti internetu a vysokorychlostního internetu 

 Neefektivní sběr dat a/nebo jejich neodpovídající vyhodnocení na 

straně obce 

Jde o situace, kdy obce nepostupují systematicky, nevyužívají účelně 
automatizovaný sběr dat nebo obec sbírá data, která nedokáže využít pro 
plánování svých politik. Data jsou klíčová pro zvyšování množství a kvality 
služeb (např. v energetice, environmentální oblasti, bezpečnosti aj.) a pro 
krizové řízení.  

→ typická technologická řešení: systematický a automatizovaný monitoring 
spotřeb a polutantů, využití sítí internetu věcí, obecní dashboardy pro 
vzdálenou správu řiditelných procesů (např. v dopravě nebo energetice), 
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monitoring dopravní zátěže, pohybu osob, využití analytického software 
apod. 

 Nedostatečné nebo neefektivní sdílení dostupných dat ze strany obce 

pro jejich následné využití 

Nedochází ke zhodnocení ekonomického potenciálu, protože data z menších 
obcí nejsou agregována a tím se tvorba nových služeb v malých obcích stává 
příliš rizikovou nebo nerentabilní. V menších obcích je problém nedostatečné 
publikace kombinován s nutností zachování anonymizace, neboť v některých 
případech mohou uživatelé dat spárovat domácnosti s konkrétními 
demografickými a socio-ekonomickými daty. 

→ typická technologická řešení: vytvoření portálu otevřených dat, vytvoření 
zpětnovazebního komunikačního nástroje s uživateli otevřených dat, 
agregace dat na úrovni skupin obcí 

1.6.4 Životní prostředí a energetika 

Oblast je definována stavy a procesy, které se dotýkají hospodaření s přírodními 
zdroji. V ideálním případě směřuje péče o životní prostředí a řízení energetiky ke 
stavu environmentální udržitelnosti, tj. dlouhodobému zachování přírodních zdrojů 
a zdravého životního prostředí. V oblasti energetiky jde o výrobu, přenos, ukládání 
a spotřebu energie. Specifickou oblastí s rostoucí důležitostí je hospodaření s 
vodou. Klíčové principy zahrnují plánování na základě analýzy životního cyklu, 
využití druhotných a tzv. obnovitelných zdrojů, maximální úspornost a efektivita. 

Typicky řešené problémy: 

 Nízká efektivita spotřeby zdrojů energie a spotřeby vody 

Neefektivní spotřeba má lokálně negativní vliv na výši nákladů na spotřebu 
energie a vody, globálně pak s ohledem na nízký podíl využití obnovitelných 
zdrojů urychluje neudržitelné čerpání primárních neobnovitelných zdrojů. V 
případě spotřeby vody může sezónně docházet i k jejímu lokálnímu 
nedostatku. 

→ typická technologická řešení: energetický management, energeticky 
úsporné technologie, smart metering, rekuperace energie, detekce úniků 
vody, technologie pro regulaci průtoku vody, chytré osvětlení, chytré a 
energeticky efektivní budovy 

 Nízké energetické využití lokálních obnovitelných a druhotných zdrojů 

Malá míra energetického využití lokálně dostupných obnovitelných zdrojů 
(např. biomasa, slunce, vítr) a druhotných zdrojů (odpadní teplo, odpady) 
vede k nedosahování ekonomického potenciálu obcí a zbytečné zátěži 
životního prostředí. Decentralizace výroby energie z OZE (elektřina, teplo, 
chlad) je v ČR dosud málo rozvinutá. 

→ typická technologická řešení: elektrárny a teplárny vyrábějící z OZE, 
vytváření komunitních elektráren a lokálních distribučních soustav 

 Nízký podíl neenergetického využití druhotných surovin  
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Principy oběhového hospodářství jsou zaváděny pouze sporadicky. Obce 

nepřispívají k environmentální udržitelnosti důrazem na využití druhotných 

surovin ve svých akvizicích.  

→ typická technologická řešení: veřejné zadávání s požadavkem využití 

druhotných surovin, zřizování reuse center apod. 

 Nízký podíl ekologicky obhospodařované půdy 

Dlouhodobé vyčerpávání půdy chemickými hnojivy a nedodržování principů 
ekologického zemědělství5 vede ke snižování podílu tzv. stabilních 
krajinotvorných prvků v daném území. Mezi stabilní prvky patří lesy, trvalé 
travní porosty, sady, zahrady, vinice, chmelnice a vodní plochy, mezi 
nestabilní prvky patří orná půda, zastavěné plochy a ostatní plochy. 

→ typická technologická řešení: implementace postupů v souladu s 
ekologickým hospodařením s půdou, přijímání agroenvironmentálně-
klimatických opatření, monitoring parametrů půdy, zapojení se obcí a měst 
do aktivit typu nesekání ploch a zavádění lučních porostů apod. 

 Lokální znečištění ovzduší, zatížení hlukem a světelný smog 

V řadě lokalit dochází k překračování mezních limitů hodnoty koncentrace 
PM10, PM2,5, O3, SO2, NO2, CO. Vlivem nevhodně zvoleného osvětlení 
dochází ke světelnému znečištění, zejména působením zdrojů s výraznou 
modrou složkou. Hlukové i světelné znečištění zatěžují člověka a přírodu 
narušením cirkadiálních rytmů. Vedle vnějšího prostředí je polutanty 
zasaženo i vnitřní prostředí budov. 

→ typická technologická řešení: monitoring ovzduší, regulace plynulosti 
dopravy, instalace odlučovačů a filtračních zařízení v průmyslu, vhodné 
světelné zdroje veřejného osvětlení a jejich regulace (chytré osvětlení), 
podpora čisté mobility 

 Popis metody přístupu k přiřazení územích typů 

Jak bylo popsáno již v kapitole 1.2 obce jsou roztříděny podle příslušnosti do jedné 
ze tří kategorií územních oblastí (Jádro suburbanizace, Suburbánní obce, 
Venkovské obce). Cílem této kapitoly je zhodnotit a přiřadit k těmto územním 
oblastem charakteristické tematické okruhy definované v zadání Analýzy (Smart 
Governance, Doprava a mobilita, IT infrastruktura/vysokorychlostní internet, Životní 
prostředí a energetika) a popsané v kapitole 1.6.  

Požadavkem Zadavatele bylo pro každou oblast vždy řešit tematickou oblast IT 
infrastruktury/vysokorychlostního internetu a definovat další dvě relevantní 
tematické oblasti. Jako relevantní tematické oblasti budou stanoveny ty oblasti, 
které jsou v daném území nejproblematičtější6, a u nichž je potenciál, že využití 
inovací a implementace nových technologií přispěje k tvorbě příznivějšího prostředí 
pro život obyvatel v dané územní oblasti.  

                                            

5 Definice ekologického zemědělství dle portálu eAGRI je k dispozici zde: 
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/ (29. 5. 2019).  

6 Na základě RURÚ ÚAP a Programu rozvoje kraje. 

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/
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Specifické problémy budou zjišťovány syntézou několika dostupných metodických 
a analytických podkladů, které reflektují povahu území (včetně slabých a silných 
stránek), jedná se zejména o (řazeno dle významu): 

1. Metodický podklad ke strategické intervenci Smart City (8) a k 
Programu rozvoje kraje zpracovaný v roce 2017 Středočeským inovačním 
centrem na období 2018–2024, s výhledem do 2030 (9). Metodický podklad 
definuje indikátory, podle kterých byly obce zařazeny do jednotlivých 
kategorií, Program rozvoje kraje pak obsahuje kromě strategických cílů i 
analytické podklady s detailními popisy silných a slabých stránek dle 
tematických oblastí (včetně SWOT analýz). 

2. Územně analytické podklady (ÚAP) Středočeského kraje (10), Územně 
analytické podklady příslušných ORP z roku 2016, které obsahují rozbor 
udržitelného rozvoje území, hodnotí jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje 
(ekonomický, environmentální, sociální) pro jednotlivá území a obsahují další 
cenné informace o stavu dopravní a technické infrastruktury. 

3. Výsledky dotazníkového šetření SIC z února 2018 (5), které mapuje SC z 
hlediska pěti oblastí (Chytrá správa města, Doprava a mobilita, Životní 
prostředí a energetika, Podpora podnikání a sociální služby, Informační a 
komunikační technologie) na území 290 obcí a měst Středočeského kraje. 
Dotazník nastiňuje, jaké konkrétní projekty ze zmíněných oblastí obce a 
města realizovaly, realizují, zajímaly by je, či naopak je neplánují realizovat, 
a v jakých oblastech lze očekávat závislost velikosti obce a měst na 
zkušenostech s projekty. Podrobněji viz kapitola 2.1. 

 Přiřazení typů územních oblastí a tematických oblastí 

V úvodu je důležité si uvědomit, že každá obec se zabývá širokým spektrem 
problémů, které spadají do výše definovaných ale i jiných tematických oblastí (např. 
dostupnost občanského vybavení atd.). Skutečnost, že určité územní oblasti nebyla 
přiřazena některá z tematických oblastí, neznamená, že problematiku neřeší.  

Z výsledků dotazníkového šetření SIC (5) vyplývá, že nejvíce zkušeností se 
zaváděním konceptu i dílčích projektů SC ve všech tematických oblastech mají 
Jádrová města. Cílem této analýzy není přiřadit typy územních oblastí a tematických 
oblastí podle jejich zkušenosti se SC. Pokud Smart City vnímáme jako 
technologický nástroj k řešení specifických problémů, je třeba zaměřit se na 
hledání charakteristických problémů pro definované územní oblasti.  Cílem této 
kapitoly je poukázat na specifické rozdíly mezi jednotlivými územními 
oblastmi, které se projevují právě mírou výskytu specifických problémů a jejich 
dopadů na život obyvatel v obci.  

Pro přehlednost jsme relevanci tematických okruhů a územních oblastí zaznamenali 
do níže uvedené matice a níže v dalších kapitolách uvádíme odůvodnění tohoto 
rozdělení: 
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 Smart 
Governance 

Doprava 
a mobilita 

Životní 
prostředí 
a energetika 

IT infrastruktura/ 
vysokorychlostní 
internet 

Jádro 
suburbanizace 

    

Suburbánní 
obce 

    

Venkovské 
obce 

    

Tabulka 1: Rozložení témat Smart City dle typů obcí 

V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé územní oblasti a jejich vztah 
k tematickým oblastem:  

1.8.1 Jádrové obce 

Jádrové obce jsou spádové obce pro širší oblasti (přítomnost vyšší občanské i 
komerční vybavenosti) a jako nositelé know-how oplývají většími odbornými i 
personálními kapacitami. Tyto obce mají více než 10 000 obyvatel a jejich rozpočty 
tedy dosahují vyšší úrovně v porovnání s ostatními obcemi v jiných územních 
oblastech. Jádrová města tak disponují vyššími prostředky, které mohou investovat 
do aplikace nových technologií a inovací. Podrobněji viz kapitola 2.1. 

Jádrovým obcím byly přiřazeny všechny tematické oblasti. K přiřazení všech čtyř 
oblastí (nad rámec původního zadání) se rozhodl zpracovatel na základě 
Dotazníkového šetření SIC (5), z jehož výsledků vyplývá výrazně vyšší zkušenost 
Jádrových měst se zaváděním konceptů i dílčích řešení SC v porovnání s jinými 
územními oblastmi, podrobněji viz kapitola 2.1. Jejich zkušenost bude přínosná 
zejména pro navazující fázi terénního šetření. Jádrová města řeší problémy ve 
všech tematických oblastech.  

Smart Governance 

V Jádrových obcích se nachází úřady městské správy i samosprávy. Jedná se 
zpravidla o obce s více než 10 000 obyvatel, které jsou zpravidla obcemi 
s rozšířenou působností nebo obcemi s pověřeným obecním úřadem7. Cílem těchto 
obcí je nastavení efektivní komunikace s veřejností (otevřenost, umožnění 
elektronické komunikace v rámci úřadu i s občany).   

Doprava a mobilita 

Jádrové obce mají zpravidla nastavený systém VHD a podporují rozvoj pěší a 
cyklistické dopravy na svém území. S čím se tyto obce v oblasti dopravy potýkají, 
je náprava negativních dopadů dopravy na životní prostředí a veřejná prostranství 
ve městě. Jádrová města jsou zatížena každodenními dojezdy obyvatel okolních 
obcí za prací a občanskou i komerční vybaveností, které způsobují kongesce a 
zábor veřejného prostranství parkováním.  

                                            

7 Dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.  
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Životní prostředí a energetika 

Životní prostředí Jádrových obcí je znečištěno z různých zdrojů – zatížení hlukem 
a světelným smogem, lokální znečištění ovzduší. Jako původ nepříznivého 
stavu životního prostředí i veřejných prostranství v jádrových obcích je možné značit 
mobilitu, do značné míry pak dojížďku obyvatel okolních obcí do jádra 
suburbanizace.  

IT infrastruktura/vysokorychlostní internet 

Problémy, které se týkají neefektivní práce s daty v obcích (konkrétně s jejich 
sběrem, vyhodnocováním a následným sdílením), jsou de facto shodné pro všechny 
územní oblasti8. Dostupnost vysokorychlostního internetu je vyšší. 

1.8.2 Suburbánní obce 

Suburbánní obce jsou zpravidla závislé na Jádrových obcích. Obyvatelé 
suburbánních obcí vyjíždějí každodenně do Jádrových obcí, kde využívají vyšší 
občanskou vybavenost (vzdělání, zdravotní péče, úřady státní správy) i komerční 
vybavenost (obchody a služby) a zároveň zde nacházejí atraktivnější pracovní 
příležitosti. Lze říci, že mezi kvalitou nabídky občanského i komerčního vybavení 
v suburbánní obci a závislosti na Jádrové obci platí nepřímá úměra. Pro suburbánní 
obce je charakteristická zvýšená intenzita bytové výstavby a stěhování původních 
obyvatel Jádrových měst do těchto „zázemí“. S příchodem městských obyvatel do 
obcí dochází ke změně potřeb a životního stylu obyvatel, který si suburbanité 
přinášejí z městského prostředí. Kapacita občanské vybavenosti (kapacity MŠ, ZŠ, 
základní lékařské péče) není zpravidla schopna saturovat potřeby všech obyvatel.  

Suburbánní města nemají tak velké zkušenosti se zaváděním konceptu i dílčích 
řešení SC. Důvodem je zejména nižší odborná i personální kapacita úřadů (vlivem 
absence úřadů státní správy) a také nižší rozpočty obcí v porovnání s Jádrovými 
obcemi. 

Suburbánním obcím byly přiřazeny tematické oblasti Doprava a mobilita, Životní 
prostředí a energetika a IT infrastruktura/vysokorychlostní internet. To, že 
nebyla těmto obcím přiřazena tematická oblast Smart Governance neznamená, že 
tyto obce problémy v této oblasti neřeší. V porovnání s ostatními tematickými 
oblastmi jsou problémy v oblasti Smart Governance méně četné a méně závažné. 
Vzhledem k heterogenitě suburbánních obcí budou však pro řadu těchto obcí platit 
podobné nedostatky v oblasti Smart Governance jako pro ostatní územní oblasti. 

Smart Governance 

Suburbánní obce mají samosprávné obecní úřady, některé z nich jsou také obcemi 
s pověřenými úřady, popř. obcemi s rozšířenou působností. Velmi často tyto obce 
zavádějí elektronické podatelny nebo zpřístupňují elektronické formuláře pro 
jednotlivé agendy obecního úřadu. Dalším tématem pro tyto obce je schopnost 
čerpání dotačních titulů. 

                                            

8 Jádrové obce (tj. Zpravidla ORP) mají vyšší odborné kapacity v porovnání s obcemi v suburbánní 
a venkovské oblasti. Např. v rámci úřadu územního plánování mají k dispozici oddělení GIS, kde 
dochází ke sběru dat. Problematické je však jejich zpracování a následné sdílení.  
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Doprava a mobilita 

Jak již vyplývá z charakteristiky suburbánních obcí, zásadní je zajištění dostatečné 
dostupnosti Jádrových měst (tj. kapacitou, frekvencí, časově i finančně dostupné). 
Mezi další problematické body zařazujeme přetížení místních komunikací tranzitní 
dopravou i nedostatek parkovacích stání (např. z důvodu sezónního přetížení 
návštěvníky u turisticky atraktivních území nebo malé kapacity P+R parkovišť při 
významných dopravních uzlech – autobusové a vlakové nádraží). 

Životní prostředí a energetika 

Suburbánní obce, které jsou zpravidla rezidenčním zázemím jádrových obcí, se 
potýkají s výrazným tlakem na zábor krajiny pro výstavbu (zábor ZPF a PUPFL). 
Dále jsou zatíženy zejména lokálním znečištěním ovzduší, nízkou mírou využití 
OZE a starými ekologickými zátěžemi (poddolovaná a sesuvná území), atd.  

IT infrastruktura/vysokorychlostní internet 

Problémy, které se týkají neefektivní práce s daty v obcích (konkrétně s jejich 
sběrem, vyhodnocováním a následným sdílením), jsou de facto shodné pro všechny 
územní oblasti. Podobná situace je na základě zkušeností SIC i s nízkou 
dostupností internetu. 

1.8.3 Venkovské obce 

Venkovské obce jsou charakteristické nižší intenzitou bytové výstavby nebo 
přistěhováním obyvatel a zejména zhoršenými podmínkami dopravní dostupnosti 
místa z hlediska veřejné hromadné dopravy (četnost spojů, docházková vzdálenost 
zastávek) i individuální dopravy (silnice III. třídy, kvalita cestní sítě). Pro obyvatele 
venkovských obcí je dostupnost Jádrových obcí s vyšší občanskou vybaveností 
(vzdělání, zdravotní péče, úřady státní správy) i komerční vybaveností (obchody a 
služby) velmi komplikovaná. V obcích nebo v jejich okolí se nachází základní 
občanská vybavenost (obchod, pošta, základní škola, mateřská škola), životní styl 
je vesnický. Venkovské obce mají velmi nízké povědomí a zkušenosti se zaváděním 
konceptu i dílčích řešení SC, více viz kapitola 2.1. Důvodem je zejména nižší 
odborná i personální kapacita úřadů (vlivem absence úřadů státní správy, tj. 
nejedná se o ORP9) a také nižší rozpočty obcí v porovnání s Jádrovými i 
Suburbánními obcemi.  

Venkovským obcím byly přiřazeny tematické oblasti Smart Governance, Doprava 
a mobilita a IT infrastruktura/ vysokorychlostní internet. To, že nebyla těmto 
obcím přiřazena tematická oblast Životní prostředí a energetika neznamená, že tyto 
obce neřeší problémy v této oblasti. V porovnání s ostatními oblastmi jsou problémy 
v oblasti Životní prostředí a energetika méně četné a méně závažné.  

 

                                            

9 Cílem analýzy je najít společné charakteristiky pro jednotlivé územní oblasti. Venkovské obce jsou 
charakterizovány stagnací nebo úbytkem počtu obyvatel a jedná se zpravidla o periferní oblasti. Na 
základě těchto indikátorů byly mezi venkovské obce zařazeny i obce s rozšířenou působností (ORP) 
Hořovice; Mnichovo Hradiště, Sedlčany a Votice, které jsou pověřenými úřady státní správy. Většina 
venkovských obcí však nevykonávají v přenesené působnosti výkon státní správy, ale mají pouze 
samosprávné úřady (tj. městský úřad, obecní úřad) s nižší odbornou a personální kapacitou 
v porovnání s ORP.  
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Smart Governance 

Venkovské obce se vyrovnávají s problematickou dostupností úřadů státní správy, 
které jsou zpravidla situovány v Jádrových obcích. Dojížďka do jádrového města je 
znesnadněna nastavením systému a frekvence veřejné hromadné dopravy a 
nastavení efektivní on-line komunikace s veřejností výrazně zjednodušuje 
dostupnost úřadů státní správy pro občany z této územní oblasti. Dalším 
významným tématem je schopnost čerpání dotačních titulů, které jsou na tyto 
rozvojové oblasti zaměřené. Venkovské obce však mají nedostatečné personální i 
odborné kapacity, které by tomuto tématu věnovaly.  

Doprava a mobilita 

Jak již vyplývá z charakteristiky, pro venkovské obce je velmi důležitá mobilita a 
dobrá dostupnost Jádrových i suburbánních obcí, zásadní je zajištění odpovídající 
(tj. kapacitou, frekvencí, časové, finančně dostupné) veřejné hromadné dopravy. 
Stejně tak je důležité i vzájemné propojení Venkovských obcí, které sdílí různé typy 
občanské i komerční infrastruktury, toto propojení je vhodné zajistit i s důrazem na 
cyklistickou dopravu.  

Mezi další problematické body zařazujeme přetížení místních komunikací tranzitní 
dopravou i nedostatek parkovacích stání (např. z důvodu sezónního přetížení 
návštěvníky u turisticky atraktivních území). 

Životní prostředí a energetika 

Ve venkovských obcích je kvalita životního prostředí obecně vyšší než v jiných 
územních oblastech10, což je dáno mj. nižší mírou zastavění území. Venkovské 
obce se potýkají zejména se znečištěním vodních toků (např. absence ČOV, 
přítomnost chatových osad), ohrožení ZPF erozí (vodní i větrnou) a v menší míře 
rovněž lokálním znečištěním ovzduší.  

IT infrastruktura/vysokorychlostní internet 

Problémy, které se týkají neefektivní práce s daty v obcích (konkrétně s jejich 
sběrem, vyhodnocováním a následným sdílením), jsou de facto shodné pro všechny 
územní oblasti. Zejména Venkovské obce řeší nízkou kvalitu a dostupnost 
vysokorychlostního internetu a celkovou absenci infrastruktury pro monitoring 
měřitelných veličin (kvality vzduchu, spotřeb médií).  

 Východiska Smart City ve Středočeském kraji 

Pro jednoduchost pracujeme s definicí Energy Research Knowledge Centre (11): 
Smart City je město, které usiluje o maximální kvalitu života obyvatel s minimální 
spotřebou zdrojů pomocí využití moderních technologií a propojení infrastruktury 
především v oblasti energetiky, dopravy, komunikace aj. Na základě metaanalýzy 
existujících metodik (Metodika MMR, CityKeys, European Common Indicators) 
ČVUT UCEEB (7) definovalo 7 klíčových principů SC: (1) přispívá k udržitelnosti a 
ke kvalitě života, (2) je založené na inovacích, (3) vychází ze strategické vize, (4) 
zapojuje obyvatele, (5) integruje funkce města, (6) plánuje na základě odborných 
podkladů a skutečných dat (evidence-based přístup), (7) je odolné vůči šokům. 

                                            

10 Což vyplývá mj. i z RURÚ uvedeného v ÚAP. 
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Uvedená definice je zvolena pro účely jasné komunikace při provádění terénního 
šetření s obcemi. Koncept Smart City trpí podobně jako jiné komplexní koncepty 
problémem neusazenosti a je u jednotlivých cílových skupin vnímán odlišně v 
závislosti na míře informovanosti i na osobních postojích zástupců samosprávy. 
Autoritativní zdroj v podobě Metodiky konceptu inteligentních měst MMR (12) (nebo 
jen Metodika MMR) uvádí strukturu konceptu o 16 dimenzích. Jde o logicky 
vystavěný a propracovaný koncept, který ale může na obce působit odrazujícím 
dojmem. Analýza Mendelovy univerzity (13 str. 14) odhalila, že s Metodikou MMR 
pracuje pouze velmi málo obcí (v uvedeném vzorku to byla 3 bývalá okresní města 
z 51). Odlišné je dále členění konceptu na tematické oblasti jak v národních 
dokumentech, tak v dokumentech zaměřených primárně na Středočeský kraj. Tento 
dokument pracuje se členěním na čtyři vybrané prioritní tematické oblasti (viz 
kapitola 1.6). 

Definice konceptu Smart City je platná pro všechny velikostní kategorie obcí dle 
Metodiky MMR. Co do velikosti spadají obce na území SČK do kategorie obcí B-E2 
dle Metodiky Konceptu inteligentních měst (12), tj.: kategorie B (40-150 tis. obyvatel, 
pouze Mladá Boleslav a Kladno), kategorie C (15-40 tis. Obyvatel, 13 obcí), 
kategorie D (5-15 tis. Obyvatel, 25 obcí dle ČSÚ), kategorie E1 (1-5 tis. obyvatel, 
223 obcí dle ČSÚ), kategorie E2 (do 1 tis. Obyvatel, celkem 881 obcí dle ČSÚ). 

V současnosti probíhá na úrovni SČK snaha o systematizaci přístupu k zavádění 
konceptu Smart Cities a profilace kraje směrem k vytvoření infrastruktury pro Smart 
Cities. Na úrovni jednotlivých obcí však existují významné rozdíly. Zpráva 
Mendelovy univerzity (13) na základě PDCA (plan-do-check-act) analýzy výkonu 
obcí a kraje poukazuje na rozdíly mezi indikovaným nastavením procesu 
implementace na úrovni krajského zastoupení (77 %) a jednotlivých měst v daném 
kraji. Přestože jsou v tomto regionu zastoupena velmi aktivní města s vysokou 
úrovní procesů implementace SC/R (Mladá Boleslav a Kolín), průměrné hodnocení 
bylo výrazně sníženo městy, které jsou na samém počátku implementace konceptu 
SC/R (Kutná Hora, Beroun). Celkově vykazuje Středočeský kraj (směrodatná 
odchylka 20 %) následován Plzeňským a Zlínským krajem nejvyšší rozdíly v úrovni 
naplňování kritérií PDCA. Zde je tedy potřeba posilovat spolupráci mezi městy v 
regionu spolu s informační, koordinační a motivační rolí krajského zastoupení, která 
je předpokladem rozšiřování přínosů SC/R v krajích. (13) 

Na základě šetření Mendelovy univerzity dále uvádíme relativní postavení 
vybraných bývalých okresních měst SČK dle PDCA hodnocení. Na vzorku měst je 
patrná výrazná diferenciace v míře provádění strategických úkonů ve vztahu k 
projektům spojeným s konceptem Smart Cities. Vedle toho se krajská administrativa 
umístila celonárodně na první příčce (13 str. 114)  
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     PLAN DO CHECK   ACT   

Město Pořadí Iniciace Plánování Realizace Kontrola Korekce 
Iniciace + 
korekce 

Cyklus 
PDCA 

Mladá Boleslav 1 84,47% 78,85% 60,00% 77,78% 33,33% 64,02% 70,16% 

Kolín 2 89,86% 61,54% 60,00% 66,67% 50,00% 73,91% 65,53% 

Benešov 3 79,92% 19,49% 40,00% 77,78% 33,33% 61,28% 49,64% 

Příbram 4 81,37% 33,33% 39,62% 53,33% 33,33% 62,15% 47,11% 

Mělník 5 62,53% 22,69% 46,67% 33,33% 16,67% 44,18% 36,72% 

Beroun 6 52,59% 18,46% 46,67% 22,22% 0,00% 31,55% 29,73% 

Kutná Hora 7 44,72% 19,62% 20,00% 22,22% 0,00% 26,83% 22,17% 

Středočeský 
kraj 

  86,34% 71,67% 98,00% 66,67% 50,00% 71,80% 77,03% 

Praha   90,68% 76,92% 98,00% 88,89% 83,33% 94,41% 87,89% 

Tabulka 2: Výsledky analýzy Mendelovy univerzity ve Středočeském kraji (13) 

 

Na základě analýzy existujících studií se vztahem k implementaci Smart City ve 
Středočeském kraji lze dále identifikovat specifika pro malé obce. Materiál Smart 
(City) Village: Screening and Potential (14) uvádí ve vztahu k menším obcím 
následující charakteristiky: 

 nutnost úzké spolupráce se soukromým sektorem daná nedostatkem 
vlastních zdrojů; 

 vzdálenost od center vede k vyšší autonomii menších obcí; 

 sociální soudržnost a vztah k místu; 

 jednodušší systém správy (plánování, schvalování, financování); 

 nižší komplexita Smart City řešení a z toho plynoucí rychlost v jejich realizaci; 

 snazší organizace pilotních projektů; 

 tematické zacílení na menší množství oblastí Smart City. 

Výchozí stav pro rozvoj SC je dán také odlišnými rolemi zainteresovaných stran. 

 Typologie cílových skupin 

Zainteresované strany (stakeholders) v oblasti Smart City ovlivňují různými způsoby 
procesy řízení těchto projektů. Proto je nezbytné zainteresované strany zmapovat 
a identifikovat jejich roli. Tzv. stakeholder management byl identifikován jako klíčová 
aktivita pro zajištění úspěchu SC projektů (15). 

1.10.1 Municipality  

Municipality představují zákazníka pro chytrá řešení a jejich implementaci. 
V některých případech se také stávají správci těchto řešení. Municipality investující 
do chytrých řešení podporují firmy s rozvojovým potenciálem. Dobré příklady 
implementace chytrých řešení slouží k popularizaci Smart City konceptu a plní tak 
účel osvěty mezi dalšími obcemi. Z dotazníkového šetření SIC (16) vyplynulo, že 
44 % municipalit ve Středočeském kraji nemá strategický dokument zahrnující 
koncepci Smart City a ani ho do strategických dokumentů neplánuje v budoucnu 
zahrnovat.  

Přístup ke konceptu Smart City se liší v závislosti na typu a velikosti municipality. 
Jádra suburbanizace jsou v implementaci chytrých řešení aktivnější (Kolín, Kladno, 
Mladá Boleslav) oproti menším suburbánním či venkovským obcím i proto, že 
disponují více zdroji. Venkovské obce mají většinou malou vnitřní technickou 
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kapacitu a omezené finanční nástroje k implementaci chytrých řešení. Tento typ 
municipalit si potřebuje osvojit spolupráci s privátním sektorem. Municipality obecně 
pro zavádění chytrých řešení využívají spíše outsourcing z privátního sektoru nebo 
výzkumných center. Často proto, že nemají vlastní zdroje či obecní společnosti, 
které by řešení mohly dodat. V některých obcích implementaci řešení zajišťuje pro 
municipalitu vlastní obecní společnost, která má na starost provoz obecní 
infrastruktury (např. společnost Energetika Kněžice, s.r.o.).  

1.10.2 Místní akční skupiny (MAS) 

Nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské 
sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci) spolupracuje 
na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních 
programů pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a 
životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní 
získávání a rozdělování dotačních prostředků (17). Ve Středočeském kraji působí 
26 MAS, které znají kontext území kraje a místních podmínek. MAS podněcují 
inovativní přístupy a mají přehled, ve kterých oblastech je třeba inovovat. V oblasti 
digitálních technologií MAS podle svého tvrzení zastávají roli inovačního brokera. 
Pomáhají přerozdělovat veřejné prostředky určené pro regionální rozvoj i do 
odlehlých míst a k příjemcům, kteří by na vyšší úroveň dotací nedosáhli. Propojují 
a integrují dílčí sektorové aktivity, dokáží využívat i národních a krajských dotačních 
titulů a soukromého financování. Dle dotazníkového šetření MAS (18) je vnímá 44 
ze sta dotazovaných obcí ve Středočeském kraji jako poradce v oblasti inovativních 
řešení. 

Národní síť Místních akčních skupin: Pracovní skupina Chytrý venkov 

NS MAS realizuje své vlastní projekty v různých oblastech prostřednictvím několika 
pracovních skupin. Podílejí se také na projektech jiných subjektů buď jako partner 
nebo konečný uživatel výstupů. Úkolem národní sítě MAS je šíření výsledků 
projektů a sdílení příkladů dobré praxe. V rámci pracovní skupiny Chytrý venkov 
působí NS MAS jako mediátor mezi jednotlivými aktéry a facilituje tvorbu partnerství 
pro inovace. Kromě komunikace s územními partnery, akademickou sférou a 
dalšími subjekty v oblasti Chytrý venkov, vyhledává také příklady dobré praxe 
v území členských MAS. Náplní PS Chytrý venkov je motivace aktérů, projektové 
řízení, pomoc při vyhledávání finančních zdrojů na realizaci inovací a následné 
šíření výsledků (19). 

1.10.3 Organizace vědy a výzkumu 

Ve Středočeském kraji se nachází 11 organizací pro vědu a výzkum, které se 
zabývají koncepcí Smart City. Jejich rolí je vývoj nových technologií a popularizace 
tématu Smart City a jeho jednotlivých oblastí. Organizace zapojují municipality do 
inovačních projektů a plní také funkci partnerů firem pro jejich vlastní výzkum, vývoj 
a další inovační aktivity. 85 % všech výdajů na výzkum a vývoj realizovaný ve 
Středočeském kraji tvoří firemní sektor. V regionu vzniklo mnoho výzkumných 
center, což navýšilo kapacitu veřejných výzkumných organizací. Ty se zaměřují na 
základní i aplikovaný výzkum a mají tak významný potenciál pro ekonomiku kraje. 
V současnosti dochází ke zintenzivnění propojení jejich aktivit, výzkumných projektů 
i kapacit s průmyslovou sférou (20) a rovněž k intenzivnějšímu zapojení do 
mezinárodní spolupráce v oblasti Smart Cities. 
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Kromě výzkumných organizací se na území kraje nachází i poměrně rozsáhlá 
inovační infrastruktura. Tvoří ji podpůrné subjekty vytvářející příznivé prostředí pro 
podnikatelské aktivity založené na inovacích a moderních technologiích. Vědecko-
technické parky poskytují technologicky vybavené zázemí a asistenční služby pro 
začínající firmy i pro výzkumné aktivity zavedených firem (např. Strojírenský 
vědecko-technický park Buštěhrad, Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš, Prague 
innovation centre, VYRTYCH a další) (20). Klíčovou otázkou je vytížení uvedených 
VTP.  

1.10.4 Podniky 

Výrobci 

Výrobci chytrých řešení vyvíjejí a produkují nová technologická řešení, často plní i 
funkci distributorů. V některých případech plní funkci investorů a podporují zavádění 
chytrých řešení a rozvoj v místní lokalitě. Pro testování vyvíjeného řešení navazují 
výrobci spolupráce s obcemi. 

Distributoři a poskytovatelé služeb 

Distributoři se zaměřují na konkrétní oblast působení a spolupracují s jedním či více 
výrobci. Distribuce se vztahuje na tuzemská i zahraniční řešení. Standardně je 
v segmentu SC řada řešení založena na smlouvách o poskytování služeb (SLA – 
Service Level Agreements). Typickým sektorem jsou IT služby (Incinity s.r.o.), 
provoz senzorické infrastruktury (Softlink a.s.) či služby v oblasti mobility (REKOLA 
Bikesharing s.r.o.). 

Konzultace 

Podniky zabývající se konzultací vhodné implementace chytrých řešení pomáhají 
v oblastech financování, strategického plánování, řízení projektů, informačních a 
komunikačních technologií. Zajištují asistenci pro municipalitu k výběru a 
implementaci inovativního řešení. V energetice jsou to například ČEZ ESCO, a.s., 
ENVIROS, s.r.o., SEVEn Energy s.r.o. nebo PORSENNA o.p.s. Nezávislé 
konzultace poskytují rovněž výzkumná centra. 

1.10.5 Obcí zřizované společnosti  

Obce mohou dle ustanovení § 23 zákona č. 250/2000 Sb. zřizovat (21):  

a) vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity, 
b) zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své 

činnosti nevytvářejí zisk, 
c) zakládat obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s 

ručením omezeným, 
d) zakládat ústavy, 
e) zřizovat školské právnické osoby, 
f) zřizovat veřejné výzkumné instituce. 

Jednou z výhod organizací zřizovaných obcí je možnost zaměstnávání místních 
občanů a směřování investic, což má pozitivní sociální i ekonomický dopad na 
konečné spotřebitele. Další z výhod je možnost vykonávání projektového řízení 
přímo municipalitou, včetně strategického a dlouhodobého plánování v jednotlivých 
oblastech.   

Obce zřizují společnosti v několika oblastech působnosti:  
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 Školství: obce zřizují nejčastěji MŠ a ZŠ, střední vzdělávání je většinou 
zřizováno krajem. 

 Kultura: obce jsou zřizovateli kulturních domů, knihoven a podobně. 

 Zdravotnictví: obce jsou v některých případech poskytovateli zdravotních 
služeb, často je ale zřizovatelem kraj. Poskytovateli mohou být také fyzické 
či právnické osoby. 

 Doprava: Středočeský kraj ve spolupráci s Prahou zajišťuje společný 
integrovaný systém dopravy. 

 Sociální služby: obce zřizují typově domovy pro seniory, rehabilitační 
stacionáře, pečovatelské služby apod.  

 Technické služby: drtivá většina obcí je zřizovatelem technických služeb, 
které se zajišťují především údržbu a úklid veřejných prostranství. 

 Energetika: společnosti v této oblasti jsou obcemi zřizovány pouze zřídka. 
Zejména se jedná o provozovatele distribuční infrastruktury. Častěji jsou 
zřizovány jádrovými městy (např. Hořovice, Kladno). Suburbánní nebo 
venkovské obce vlastní takové společnosti pouze výjimečně (např. Kněžice). 

1.10.6 Občané 

Občané jsou v denním kontaktu s městským prostorem a mohou tak upozorňovat 
na současný nevyhovující stav a podnítit zavedení inovativního řešení. Mají proto 
klíčovou roli v městském plánování. Občané jsou příjemci a koncoví uživatelé 
chytrých řešení.  

1.10.7 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich 
soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti. MMR podporuje zvyšování 
povědomí o konceptu Smart City a finančně podporuje projekty se Smart City 
tematikou. Koordinací se zabývá Odbor regionální politiky, Oddělení urbánní 
politiky. MMR koordinuje pracovní skupin Smart Cities, která představuje stabilní 
mezisektorovou platformu pro spolupráci. 

1.10.8 Středočeský kraj 

Kraj podporuje konkurenceschopnost středočeských firem, živnostníků a 
podnikatelů skrz financování dotačních programů. Tvoří program rozvoje kraje, 
který hraje klíčovou roli zajišťování podpory regionálního rozvoje. Kraj dále zřizuje 
Středočeské inovační centrum, které finančně podporuje. 

1.10.9 Středočeské inovační centrum 

SIC poskytuje služby pro růst podnikavosti a podnikání, zejména založených na 
znalostech, tj. s vysokou přidanou hodnotou, podporuje spolupráci výzkumných 
organizací a firem, výzkumných organizací a veřejného sektoru, podporuje rozvoj 
obcí. Vypisuje výzvy na inovační a kreativní vouchery, které dotují projekty 
s inovačním potenciálem. Svou činností stimuluje spolupráci mezi soukromým 
sektorem a výzkumnou sférou (22). 
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1.10.10 Svaz měst a obcí ČR 

Dobrovolná nevládní organizace sdružující obce a města, jejíž hlavní náplní je 
příprava a tvorba návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech 
týkajících se kompetencí obcí. Role SMO jako stakeholdera v kontextu Smart City 
spočívá ve sdílení dobré praxe v jednotlivých obcí a jako nástroj pro tzv. 
benchmarking (23). SMO aktuálně realizuje projekt Strategický rámec konceptu 
Smart Cities. 

1.10.11 Sdružení místních samospráv ČR 

SMS ČR sdružuje a hájí zájmy obcí a měst. Stejně jako další instituce (SMO ČR, 
NSZM, MAS atd.) je členem pracovní skupiny pro Smart Cities pod Radou vlády pro 
udržitelný rozvoj. SMS ČR organizuje odborné konference pro zvýšení 
informovanosti v této oblasti a podporuje zavádění inovací a nových řešení ve 
prospěch udržitelného rozvoje (24). 

1.10.12 Národní síť zdravých měst 

NSZM systematicky podporuje kvalitu veřejné správy, strategického plánování a 
řízení s ohledem na udržitelný rozvoj. Ve Středočeském kraji je do sítě zapojeno 17 
obcí. NSZM propojuje obce, univerzity, neziskové organizace a další instituce. 
Přináší ukázkové postupy a inspiraci z ČR i ze zahraničí v oblasti inovací skrz 
celostátní a regionální akce a internetovou databázi dobré praxe (25). 

1.10.13 Dobrovolné svazky obcí 

Ve Středočeském kraji působí 133 DSO, které se sdružují za účelem meziobecní 
spolupráce a prosazování společných zájmů. Svazky jsou zaměřeny buď 
monotematicky nebo polytematicky. DSO nemají vlastní daňové či jiné příjmy. 
Členské příspěvky na zajištění činnosti svazků umožňují samotnou existenci 
svazku, nestačí však na rozvinutí vlastních aktivit svazků. Na rozvojové aktivity se 
obce musejí skládat či získat k profinancování dotaci (26). Mají možnost žádat o 
dotační tituly z různých zdrojů v souvislosti se zaváděním chytrých řešení na jejich 
území (např. IROP, Operační program životního prostředí, OP PIK MPO a další).  

1.10.14 Role cílových skupin v jednotlivých oblastech zájmu 

Doprava a mobilita 

Přepravní proudy ve Středočeském kraji jsou velmi intenzivně provázány s hlavním 
městem Prahou. Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) má na starosti 
regionální železniční dopravu i autobusové linky pravidelné autobusové dopravy 
(PAD), Středočeské integrované dopravy (SID) i Pražské integrované dopravy 
(PID). IDSK tvoří ve spolupráci s ROPID, městy, obcemi a dopravci společný 
integrovaný systém pro Prahu a Středočeský kraj Obrázek 3. 

Přepravní proudy individuální automobilovou dopravou vyvolávají nároky na 
rozšiřování dopravní infrastruktury. A to nejen na zvyšování kapacit komunikací, ale 
i na řešení dopravy v klidu. Města pak na svém území řeší zvýšenou potřebu 
parkování, zejména pak v místech se zvýšenou koncentrací občanské a komerční 
vybaveností i v místě významnějších dopravních uzlů (vlaková a autobusová 
nádraží).   
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MMR je řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 
což je program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České 
republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné 
správy a dalších oblastí. IROP skrz dotační výzvy finančně podporuje rozvoj 
udržitelné dopravy, cyklodopravy, rozšíření nízkoemisních vozidel a zvyšování 
bezpečnosti dopravy.  

 

 

IT infrastruktura/vysokorychlostní internet 

Ve Středočeském kraji existuje 242 poskytovatelů internetu, jak uvedla bývalá 
ředitelka Středočeského inovačního centra Rut Bízková (27). V ČR se nachází tzv. 
bílá místa, kde chybí pokrytí vysokorychlostním internetem. Tyto lokality mapuje 
Český telekomunikační úřad ve spolupráci s telekomunikačními asociacemi (28). 
Obce mohou budovat NGA (Next Generation Access) sítě samy nebo se nabízí 
spolupráce s poskytovateli internetu. Ideální je, pokud obce a jiné instituce 
koordinují opravy a výstavbu jiných svých liniových staveb s telekomunikačním 
sektorem (29). Pokud obec vlastní internetovou síť, obvykle ji sama neprovozuje, 
ale pronajímá ji komerčním operátorům. Dotace na zavádění vysokorychlostního 
internetu poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a OP PIK. 

Na trhu informačních a komunikačních technologií v České republice působí několik 
velkých společností, kterým je poskytován značný prostor. Menší nezávislé subjekty 
podílející se na fungování IT trhu mají zájem na zachování konkurenčního prostředí. 
Tuto funkci plní Výbor nezávislého ICT průmyslu (VNICTP). Středočeský kraj 
podepsal s VNICTP memorandum o spolupráci na rozvoji informační infrastruktury 
kraje.  

Obrázek 3: Spolupráce na integraci veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji 
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Smart Governance/chytrý úřad  

Registry a systémy používané na národní úrovni jsou zřizovány většinou 
příslušnými ministerstvy (např. Registr poskytovatelů sociálních služeb spravovaný 
MPSV, Registr smluv spravovaný MV). Na úrovni kraje pak Středočeský kraj 
v některých případech publikuje veřejně přístupné a tematicky zaměřené mapy, 
které informují o aktuálním stavu (např. zdroje ohrožení). I některé systémy 
využívané obcemi nebo veřejností jsou provozovány Středočeským krajem (např. 
Registr oprávněných investorů ve Středočeském kraji, Mapový portál 
Středočeského kraje). 

Další služby v oblasti Smart Governance, které nejsou spravovány krajem či na 
národní úrovni, zajišťují municipality externě od privátních poskytovatelů. Často se 
jedná o služby, které poskytují občanům aktuální informace o obci online, usnadňují 
komunikaci s úřadem, nebo integrují různorodé funkce pro pohodlné fungování 
v obci do jedné karty. Mezi další služby pak patří systémy pro efektivní vnitřní 
fungování úřadu (propojování databází, komunikace atp.), které si obce zpravidla 
také pořizují samy.  

Životní prostředí a energetika 

V odběru energií se obce spoléhají na větší dodavatele a distributory nebo zakládají 
vlastní energetické společnosti, které jim dodávku zajišťují (např. Městské tepelné 
hospodářství Kolín). V oblasti veřejného osvětlení a měření kvality ovzduší se obce 
obracejí na privátní sektor. V oblasti hospodaření s odpadem se obce spoléhají na 
vlastní zřizované organizace technických služeb. 

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR 
pokračují v podpoře projektů zlepšujících kvalitu ovzduší v České republice. Cílem 
MŽP je motivovat obce ke speciálním opatřením v oblasti dopravy. Nabízí proto 
obcím finanční prostředky na zpracování dopravních studií, které mohou vést k 
zavedení nízkoemisních zón, ale třeba také ke zpracování regulačních řádů, které 
regulují dopravu po omezenou dobu.  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

 Dílčí trendy v jednotlivých lokalitách pro oblast SC 

Podle dotazníkového šetření (5), kterého se zúčastnilo 290 obcí a měst 

Středočeského kraje, 77 % z nich nemá koncept Smart City zpracovaný v žádném 

strategickém dokumentu. Tento údaj shodně uvádí i šetření NS MAS. 82 % obcí 

projevilo zájem o informace z oblasti inovativních projektů SC (18). V budoucnu 

však koncept SC plánuje do strategických dokumentů zahrnout jen 30 % 

dotazovaných obcí (16). Dotazníkové šetření pokrývalo mnoho oblastí Smart City. 

Z důvodu kvantitativní povahy dat, přináší odpovědi v poměrně obecné rovině. 

Současně byl průzkum zatížen nízkou znalostí kontextu na straně dotazovaných 

obcí, což mohlo vést ke zkreslení některých odpovědí. Terénní šetření formou 

hloubkových rozhovorů je vhodným doplňkem pro získání ucelenějšího povědomí o 

situaci Smart City ve Středočeském kraji. 

Dle existujících zjištění velmi málo měst využívá ke konzultaci o implementaci 
inovativních řešení poradenské služby firem (pouze 5 %). Nejčastější zdroj 
informací a rad jsou pro obce MAS (44 %), SMS (31 %) a SMO (30 %). 60 % 
oslovených neočekává, že by jim v rámci projektů SC pomohla ORP (18). 

Analýza dotazníkového šetření byla původně provedena dle jiné typologie území, 
než která je použita v této zprávě (nerozvojový sousedský venkov, města střední 
velikosti, suburbánní rozvojové obce, dopravně dostupný rozvojový venkov, 
rekreačně rozvojový venkov). Z tohoto důvodu nebyly výsledky analýzy 
aplikovatelné na typologii území dle Nemeškala a Ouředníčka (1). Proto byly obce 
překódovány dle nové typologie a ČVUT UCEEB provedl novou analýzu primárních 
dat. Níže jsou popsány zkušenosti a plány zavádění chytrých řešení v jednotlivých 
oblastech zájmu. 

2.1.1 Smart Governance 

Jádra suburbanizace 

Všechny zapojené subjekty tohoto typu mají zkušenost s realizací elektronické 
podatelny, 90 % z nich disponuje registrem smluv dostupným veřejnosti a 
elektronickým objednávacím systémem. Obecně mají města a obce tohoto typu 
poměrně bohaté zkušenosti se zaváděním chytrých řešení v této oblasti. 60 % - 
75 % obcí zavedlo participativní systémy, elektronické dotazníky spokojenosti 
občanů, zpřístupnění elektronických formulářů pro jednotlivé agendy, informační 
aplikace, elektronické přihlašování zájemců o veřejné zakázky a využívají 
bezkontaktní platby pomocí mobilních telefonů a karet. Detailní elektronický 
rozpočet uvádí na webu obce 58 % municipalit.11 56 % obcí plánuje v budoucnu 
umožnit mobilní komunikaci s klienty úřadů. Žádná z dotázaných municipalit 
nezřídila call centrum a 80 % z nich to ani v budoucnu neplánuje.  

                                            

11 Zde je na místě uvést metodologickou poznámku. V oblasti využívaných technologických opatření 
nebyly v průzkumu dostatečně definovány technické pojmy. Z tohoto důvodu mohlo dojít u 
respondentů k záměně pojmu rozklikávací rozpočet za jakoukoli jinou formu elektronicky 
zveřejněného rozpočtu. 
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Suburbánní obce 

Tento typ obcí má oproti jádrům suburbanizace menší zkušenost s realizací 
inovativních řešení v oblasti chytrého vládnutí. Nejčastěji realizovaným řešením je 
stále zavedení elektronické podatelny, jejíž využívání uvedlo 70 % obcí. Častěji, než 
v jádrových obcích je možné nahlédnout do detailního elektronického rozpočtu na 
webu obce (65 %). Zpřístupnění elektronických formulářů pro jednotlivé agendy je 
k dispozici v 60 % obcí. Téměř 50 % oslovených umožňuje mobilní komunikaci s 
klienty úřadů a registr smluv je přístupný veřejnosti.  

Suburbánní obce mají malé zkušenosti s využitím platební brány pro úhradu 
poplatků na úřadě, s bezkontaktními platbami, elektronickým objednávacím 
systémem a informačními aplikacemi. Tato řešení většinou ani v budoucnu 
neplánují implementovat.  

Venkovské obce 

Oproti dvěma předešlým typům území jsou zkušenosti venkovských obcí v oblasti 
Smart Governance nejmenší, přesto je nejčastějším zavedeným řešením 
elektronická podatelna (66 %). Necelých 40 % obcí zpřístupnilo detailní elektronický 
rozpočet, zavedlo participativní systémy a umožňuje mobilní komunikaci s klienty 
úřadů. S ostatními chytrými řešeními mají malou až zanedbatelnou zkušenost. Tyto 
typy obcí z velké části neplánují zavádění těchto řešení.  

 

 

Obrázek 4: Zkušenosti s realizováním vybraných chytrých řešení dle typu území 

2.1.2 Doprava a mobilita 

Jádrové obce 

V oblasti dopravy a mobility mají jádrové obce poměrně málo zkušeností 
s implementací inovativních řešení, kterými se zabývalo dotazníkové šetření SIC. 
55 % na svém území zavedlo úsekové měření rychlosti a dalších 36 % to má 
v plánu. Chytrý přechod pro chodce je možné najít ve 40 % obcí tohoto typu. 
Necelých 30 % disponuje světelnými křižovatkami s detekcí vozidel veřejné 
dopravy. Zajímavé je, že některé typy chytrých řešení nebyly realizovány v žádné 
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obci tohoto typu, přesto je drtivá většina obcí plánuje v budoucnu zavádět. Týká se 
to inteligentních zastávek veřejné dopravy, chytrých laviček, informačního systému 
integrovaného dopravního terminálu a integrovaného řízení dopravy za pomoci GIS 
systémů. Méně jak polovina dotázaných obcí odpověděla na otázky spojené 
s podporou elektrokol a elektromobility. Tyto obce mají buď velmi malou, nebo 
žádnou zkušenost v této oblasti a většina z nich uvedla, že by se rádi dozvěděli více 
informací.  

Suburbánní obce 

Zkušenosti suburbánních obcí v této oblasti jsou velmi malé. Nejčastěji 
realizovaným řešením je úsekové měření rychlosti (19 %) a 31 % obcí v budoucnu 
plánuje toto řešení implementovat. Drtivá většina obcí žádná inovativní opatření 
neplánují, ať už se jedná o systémy chytrého parkování, elektromobilitu, integrované 
řízení dopravy nebo chytré přechody a lavičky.  

Venkovské obce 

Velmi podobně jako suburbánní obce jsou na tom obce venkovského typu. 
Zkušenosti s inovacemi v oblastech dopravy a mobility jsou téměř nulové. Úsekové 
měření rychlosti zavedlo pouze 7 % z nich a 34 % obcí to plánuje. Téměř žádná 
obec však neplánuje zavádět jiná chytrá řešení.  

 

Obrázek 5: Zkušenosti s realizováním vybraných chytrých řešení dle typu území 

2.1.3 IT infrastruktura/ vysokorychlostní internet 

V současné době neexistují 100% relevantní informace o dostupnosti a kvalitě 
internetového připojení v jednotlivých částech Středočeského kraje. Zvláště kvalitu 
(rychlost, stabilita, odezva) a počet přípojek je velmi problematické zjišťovat. Většina 
lokálních poskytovatelů bezdrátového připojení má z dnešního pohledu zastaralou 
infrastrukturu, která neumožňuje tak podrobnou analýzu. Navíc některé domácnosti 
ani z pohledu veřejné adresy v internetu nejsou lokalizovány ve Středočeském kraji. 
Například jeden poskytovatel v kladenském regionu připojuje své zákazníky do 
internetu přes veřejnou IP adresu lokalizovanou v jižních Čechách. Takže je 
z hlediska základní analýzy nemožné identifikovat koncového uživatele.  

Na základě výše zmíněného vycházíme z veřejně dostupných informací a jsme si 
vědomi, že následující prezentovaná data nemusí odpovídat skutečnosti. 
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Následující dvě statistiky získávají data rozdílným způsobem. Společnost 
Seznam.cz ve svých službách poskytuje i video obsah, proto dovede otestovat 
rychlost internetových linek. Tento test slouží pro volbu vhodné kvality přenášeného 
videa. Služba poskytovaná spolčeností Rychlost.cz schraňuje data průběžně, na 
základě uživatelem vyvolaného testu připojení. Uživatel spustí test, při kterém se na 
server umístěný na páteřní sítí přenášejí data z počítače a do počítače klienta. Na 
základě rychlosti a stabilitě přenosu se vyhodnotí kvalita připojení. Uživatel může 
upřesnit typ připojení a poskytovatele, pokud to není možné identifikovat na základě 
jeho veřejné IP adresy. Český statistický úřad veřejně poskytuje informace pouze o 
typu připojení podniků, nikoliv domácností. 

Dle měření české společnosti Seznam.cz a.s. z roku 2016 je 84 % připojení 
pomalejší než 10 Mbit/s (30). Ve Středočeském kraji je rozložení rychlostí 
následující: 

61,5 %  rychlost 0 – 5 Mbit/s 

22,3 %  rychlost 5 – 10 Mbit/s 

11,2 % rychlost 10 – 20 Mbit/s 

3 %   rychlost 20 – 30 Mbit/s 

2%   rychlost 30+  Mbit/s 

Bylo testováno 74 615 domácností a vyplývá, že příprava na naplnění cíle Evropské 
komise (50 % domácností pokryto internetem s rychlostí 100 Mbit/s a 100 % 
rychlostí 30 Mbit/s) je pozadu. Dokonce přes 19 tisíc domácností má připojení 
k internetu pomalejší než 2 Mbit/s. Je to dané nedostatečnou infrastrukturou. Kde 
většinu typu připojení tvoří městská síť WiFi. 

 

Obrázek 6: Přehled aktuálních průměrných rychlostí dle typu připojení ve Středočeském kraji (31) 

 

Kompletní přehled je obsažen v Příloze 3 Rychlost internetu.xlsx. Nejvíce bylo 
testováno bezdrátových WiFi připojení. Vybudování WiFi sítě pokrývající menší 
obce je nejlevnější variantou. Do budoucna můžeme předpokládat větší rozšíření 
využití mobilní sítí 4G a nadcházejících 5G. Společnost T-mobile navíc plánuje v 
okresních městech budovat vlastní optickou síť, která je zatím nejrychlejším 
způsobem připojení. 

Následující tabulka uvádí statistiku rychlosti internetu pomocí WiFi připojení ve 
Středočeském kraji za rok 2018 (32). 
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Interval rychlosti připojení Podíl domácností 

rychlost 0 – 5 Mbit/s 10 % 

rychlost 5 – 10 Mbit/s 15,9 % 

rychlost 10 – 20 Mbit/s 22,7 % 

rychlost 20 – 30 Mbit/s 25,3 % 

Tabulka 3: Statistika rychlosti internetu (32) 

Ze všech hodnot vyplývá, že ve Středočeském kraji stále chybí kvalitní infrastruktura 
pro pokrytí domácností vysokorychlostním internetem. Ve větších městech 
předpokládáme využití optických sítí v menších obcích mobilních technologií a 
vylepšování WiFi připojení. 

Zejména Venkovské obce řeší nízkou kvalitu a dostupnost vysokorychlostního 
internetu, jak je patrné z níže uvedené Mapy pokrytí v menších obcích je často 
dostupná jen pomalá a zastaralá technologie ADSL (9).  

 

Obrázek 7: Mapa pokrytí Stabilním rychlým internetem (10) 

Jádrové obce 

Všechny dotázané obce mají na svém území zkušenost se zaváděním kamerových 
systémů. Tři čtvrtiny z nich pracují s online hlášením poruch a chyb v terénu. 
Polovina z nich má nějaké zkušenosti s otevřenými daty, zaváděním veřejného WiFi 
připojení, integrovanými alarmovými systémy, interaktivními informačními tabulemi 
a mobilními aplikacemi. Zavádět veřejné WiFi připojení mají v plánu téměř všechny 
zbývající obce a u ostatních řešení s nimi v budoucím výhledu počítá polovina 
zbylých obcí.  

Suburbánní obce 

U suburbánních obcí jsou zkušenosti menší. 43 % obcí má zkušenost s nějakou 
formou otevřených dat, 36 % s kamerovými systémy. Pod 10 % obcí zavedlo 
interaktivní informační tabule nebo mobilní aplikace. Většina z nich tato řešení 
neplánuje v budoucnu implementovat. Se zaváděním veřejného WiFi připojení má 
zkušenost 25 % obcí a 54 % se neplánuje v budoucnu tímto řešením zabývat.  

Venkovské obce 

V této oblasti mají venkovské obce jen málo zkušeností. Nejvíce však se zaváděním 
WiFi připojení (23 %) a stejné procento obcí má v plánu je v budoucnosti zavést. 
Open data využívá 22 % obcí. Ostatní řešení se pohybují kolem 10 % a méně. Více 



39 
 

A
N

A
L

Y
T

IC
K

Á
 Č

Á
S

T
 

než polovina obcí nemá v plánu realizovat inovativní řešení v oblasti IT 
infrastruktury. U informačních tabulí a mobilních aplikací (např. pro parkování apod.) 
se jedná o 90 % z nich.  

 

Obrázek 8: Zkušenosti s realizováním vybraných chytrých řešení dle typu území 

2.1.4 Životní prostředí a energetika 

Jádrové obce 

Největší zkušenosti mají tyto obce s optimalizací nakládání s odpady. 60 % až 70 % 
obcí provedlo energetický audit budov, uvedlo v praxi systém měření hladin vodních 
toků, tvorbu generelu a pasportu zeleně a měření kvality ovzduší. Většina ostatních 
obcí, které prozatím tato řešení nerealizovaly, to mají v plánu. Žádná obec neuvedla 
realizaci chytrých sítí, Smart Grids, zpětné využívání odpadních vod a řešení s 
využitím obnovitelných zdrojů. Třetina jádrových obcí v budoucnu plánuje 
implementaci řešení v těchto oblastech. 

Suburbánní obce 

75 % obcí tohoto typu optimalizovalo nakládání s odpady v oblasti jeho třídění. 
Necelá polovina obcí provádí energetický audit veřejných budov a zaměřuje se na 
snižování energetické náročnosti budov a energetickou optimalizaci. 31 % obcí 
instalovalo úsporné LED osvětlení. U ostatních inovativních řešení mají obce malé 
až velmi malé zkušenosti a ani je do budoucna neplánují realizovat. Uvítaly by však 
více informací o možnostech zpětného využívání odpadních vod a chytrých sítí.  

Venkovské obce 

Rozsah zkušeností je opět podobný jako u suburbánních obcí. 72 % obcí má 
zkušenosti s tříděním odpadu, 45 % s energetickým auditem veřejných budov, 36 % 
se snižováním energetické náročnosti budov a energetickou optimalizací a 31 % s 
instalací úsporného LED osvětlení. S ostatními řešeními mají velmi malou 
zkušenost a většinu z nich neplánují v budoucnu realizovat. Oproti suburbánním 
obcím má zájem o další informace o chytrých řešeních méně než třetina obcí. 
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Obrázek 9: Zkušenosti s realizováním vybraných chytrých řešení dle typu území 

 Zkušenosti se zaváděním chytrých řešení 

Následující bariéry byly identifikovány na základě dotazníkového šetření SIC (5) a 
analýzou primárních dat tohoto šetření adaptovanou ČVUT UCEEB na územní 
typologii dle Nemeškala a Ouředníčka, dále na základě analýzy aktuálního zapojení 
ČR do konceptu SC (13) a Programu rozvoje kraje (9). 

 Nákladnost inovativních řešení a poradenských služeb 

 Nedostatek vlastních finančních zdrojů 

 Nemožnost dosáhnout na dotace 

 Administrativní náročnost a nekompetentnost úředníků 

 Přítomnost bazálních problémů s veřejnou obslužností (neuspokojivá 
kanalizace, chybějící MŠ a domov důchodců apod.) 

 Vzájemná nepropojenost chytrých řešení 

 Neznalost možností a dobré praxe 

 Bariéry rozšíření ICT infrastruktury 

K vybraným pojmenovaným potřebám a problémům uvádíme hypotézy (výzkumné 
otázky) pro terénní šetření. 

2.2.1 Nedostatek vlastních finančních zdrojů 

Jednou z největších překážek při realizaci inovativních řešení je jejich vysoká 
nákladnost a 79 % obcí uvádí, že bez dotací by nebylo možné tato řešení 
implementovat (18) – efekt „spoléhání se na dotace“. Z dat sloužících jako podklad 
pro dotazníkové šetření o SC (5) je patrné, že jádrová města jsou na tom 
s finančními zdroji lépe než suburbánní a venkovské obce. Přesto je pro všechny 
typy území v kategorii ekonomického potenciálu pro rozvoj největším problémem 
neschopnost financování chytrých řešení z vlastních zdrojů. Tato situace je dána 
především tím, že tzv. chytrá opatření vyžadují často souběžnou investici do 
řiditelné infrastruktury (např. modernizace veřejného osvětlení) a do chytré 
technologie (systém řízení, senzorika, dobíjecí infrastruktura apod.). Podle ČVUT 
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UCEEB problémem tedy není často samotná vysoká cena chytré technologie, ale 
její podmíněnost celkovou připraveností infrastruktury. To platí v oborech 
vodárenství, dopravy atp. Nedostatek financí je věcí relativní a lze ji kompenzovat 
při využití PPP (koncesionářské smlouvy) atp. Dodavatelské společnosti se snaží 
otevřít trh tím, že se pohybují často na svých nákladech v tzv. pilotních projektech. 
Problematika je ale komplexní a na straně obcí je potřeba vést dialog s dodavateli 
o optimální formě kombinace technologie a způsobu financování (obchodního 
modelu). 

 

Obrázek 10: Nedostatečné vlastní finanční zdroje dle typu území 

2.2.2 Nemožnost dosáhnout na dotace 

Některé obce uvedly, že se jim nedaří získat dotační tituly i přes opakované žádosti. 
Tento problém uvádějí jak venkovské obce, tak suburbánní. Část obcí tvrdí, že 
vypsané dotační výzvy neodpovídají potřebám obce. Tato situace odráží 
pociťovanou nedostatečnou kapacitu menších obcí. Dotace jsou vnímané jako 
administrativně náročné a vlastní na dotace orientované oddělení chybí. Vedle 
problému „spoléhání se na dotace“, tak u velké části obcí dochází ke kombinaci 
s efektem frustrace nemožnosti na dotace dosáhnout. 

 

Obrázek 11: Nemožnost dosáhnout na dotační tituly dle typu území 

 

Výzkumné otázky 

Jádrové obce: Jádrovým obcím nebrání finance v realizování chytrých řešení. 

Suburbánní obce: Suburbánní obce nemají v polovině případů dostatek vlastních 
finančních zdrojů na realizaci chytrých řešení, mají však rozumnou šanci získat 
dotace. 
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Venkovské obce: Existuje malá pravděpodobnost, že venkovské obce budou mít 
dostatek finančních prostředků na realizaci chytrých řešení, ať už z vlastních zdrojů 
nebo z dotačních titulů.  

2.2.3 Přítomnost bazálních problémů s veřejnou obslužností 

Především ve venkovských obcích ale i v některých suburbánních obcích existují 
základní problémy jako chybějící MŠ, nedostatečná kanalizace, nízká kvalita 
dopravní infrastruktury apod. Venkovské obce vnímají investici do Smart City jako 
nadstavbu po zajištění základních potřeb obce. Dokud tyto potřeby nebudou 
uspokojivě zajištěny, považují některé obce investici do SC jako plýtvání finančními 
zdroji, kterých je nedostatek. Jako palčivější problém posuzují nevyhovující stav 
místních komunikací, chodníků apod. Malé obce většinou nemají ambice pro 
zavádění chytrých řešení, i když některé jsou jim v budoucnu nakloněny. Podle 
ČVUT UCEEB obce nevidí za chytrými řešeními návratný obchodní model. To je u 
části technologií způsobeno tím, že zatím skutečně neexistuje (technologie nejsou 
bez dotace pro obec návratné ani při sdílené investici), nebo jej obce nedokážou 
nalézt. Investice při tom lze realizovat souběžně především při kombinaci vhodných 
obchodních modelů a způsobů financování. 

Výzkumná otázka  

Venkovské obce: Venkovské obce spíše nevnímají Smart City řešení jako prioritu. 

2.2.4 Administrativní náročnost a nekompetentnost úředníků 

Pro obce s malou personální kapacitou je administrativní náročnost, která se váže 
k dotačním výzvám příliš velká. Stejně tak chybí lidská kapacita pro orientování se 
ve SC konceptu, hledání a plánování chytrých řešení. Úředníci mají také omezenou 
časovou kapacitu se této oblasti věnovat, protože většinou je tato funkce přidána 
nad rámec běžných pracovních úkonů (13). Podle ČVUT UCEEB se jedná o obecně 
pociťovaný problém, který se v konkrétní formě projevuje u pociťované 
neschopnosti menších obcí získávat dotace. Klíčové kompetence přitom ale 
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především zahrnují zejména právní a finanční nástroje pro uskutečnění investic do 
chytrých řešení, nikoli pouze dotačně-administrační kapacity. Obce pravděpodobně 
ve většině případů postrádají kompetenční model/mapu, tj. pociťovaný nedostatek 
kapacit je reálný, ale není jisté, jestli obce mají povědomí o tom, jaké kapacity by 
jim reálně přinesly největší užitek. 

Výzkumné otázky 

Jádrové obce: Jádrové obce mají adekvátní personální kapacitu pro realizaci 
Smart City řešení a administraci dotačních výzev.  

Suburbánní obce: Personální kapacita pro realizaci Smart City řešení a 
administraci dotačních výzev závisí mimo jiné na velikosti obce. 

Venkovské obce: Venkovské obce mají nedostatečnou personální kapacitu pro 
realizaci Smart City řešení a administraci dotačních výzev. 

2.2.5 Vzájemná nepropojenost chytrých řešení 

Inovativní řešení se někdy zavádějí nekomplexně bez návaznosti na další systémy. 
To částečně podporují i dotační tituly, které míří na konkrétní typy řešení, které však 
pro obce nemusí být relevantní. K nekomplexnosti řešení přispívá i omezený 
přehled o nabídce inovativních řešení. Realizace jednotlivých řešení bez návaznosti 
na komplexnější strategii bývá neefektivní. Jelikož většina obcí nemá v současné 
době koncept Smart City zahrnut ve strategických dokumentech, nelze očekávat 
komplexní přístup. 

 

Obrázek 13: Koncept Smart City není v současné době zahrnut do strategického dokumentu obcí 

 

Výzkumná otázka 

Všechny typy obcí spíše realizují Smart City řešení nahodile, bez komplexnější 
strategie. 

2.2.6 Neznalost možností a dobré praxe 

Mezi některými obcemi je povědomí o SC a konkrétních typech možných řešení 
nízké. Konceptu SC se věnuje poměrně úzká skupina firem, expertů a starostů. 
Zástupci více jak poloviny obcí by se rádi inspirovali dobrými příklady úspěšné 
realizace chytrých řešení v jiných obcích. U venkovských obcí souvisí nižší zájem o 
inspiraci s nižšími ambicemi pro realizaci chytrých řešení. Zájem o dobrou praxi je 
vysoký. Dobrá praxe je v českých podmínkách často jen popisem uskutečněných 
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opatření, klíčovou částí je přitom kontakt na realizátory dobré praxe, ekonomický 
model provedených opatření a měření skutečných dopadů. Tyto informace mají 
podle názoru ČVUT UCEEB vyšší schopnost přesvědčit o smysluplnosti/vhodnosti 
daného řešení pro obec.  

 

Obrázek 14: Zájem o inspiraci dobrou praxí dle typu území 

 

Výzkumné otázky 

Suburbánní obce: Suburbánní obce mají poměrně nízké povědomí o typech 
inovativních řešení a nízkou orientaci v tématu. 

Venkovské obce: Venkovské obce mají poměrně nízké povědomí o typech 
inovativních řešení a nízkou orientaci v tématu. 

 

Bariéry rozšíření ICT infrastruktury 

Pro zavádění některých inovativních řešení je nutná ICT infrastruktura. Jejímu 
zavedení brání různé nefinanční bariéry jako nejednotnost postupů stavebních 
úřadů, vedení infrastruktury na soukromých pozemcích a obtížné jednání s jejich 
majiteli, neúplnost údajů o vedení sítí a nedostatečná datová evidence současného 
stavu (13). 

Výzkumná otázka 

Venkovské obce: Venkovské obce disponují nízkou kvalitou ICT infrastruktury a 
malou dostupností vysokorychlostního internetu. 
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 Analýza perspektivních projektů 

V průběhu desk research bylo identifikováno 96 projektů lokalizovaných na území 
Středočeského kraje z pohledu definice Smart City a čtyř vybraných tematických 
oblastí (viz Příloha 2). Rešerše probíhala kontinuálně v průběhu zpracování této 
studie, uvedené četnosti jsou aktuální k datu 26. 8. 2019. Pro výběr projektů byly 
zvoleny následující předpoklady: 

 Výběr projektů proběhl na základě kritéria demonstrativnosti, tj. byly vybrány 
projekty, které typologicky pokrývají čtyři uvedené tematické oblasti (viz 
kapitola 1.6). Projekty jsou reprezentativní z pohledu tematických okruhů. 
Výběr není rigidně reprezentativní z pohledu zastoupených území.  

 Časový rámec byl omezen rokem zahájení implementace nejdříve v roce 
2005.  

 Projekty definičně odpovídají řešením popsaným v kapitole 1.6. Jedná se o 
projekty, na nichž se prokazatelně podílel/podílí veřejný subjekt. 

 Výběr projektů byl ovlivněn dostupností informací o projektech, tj. mnoho 
dílčích řešení, které je možné definovat jako chytré, jsou již ve veřejném 
prostoru naprosto běžně aplikované (např. zpomalovací semafory, aplikace 
tichého asfaltu, využití elektronického podpisu atd.). 

 Úplný seznam všech projektů v realizaci a v přípravě v aktuálních 
podmínkách sestavit nelze s ohledem na definiční roztříštěnost, nejednotný 
formát uveřejňování projektů a povinnost uveřejnění zakázek v registru 
smluv od roku 2017 od 50 000 Kč. Řada SLA zní na částku nižší, přičemž 
dílčí smlouvy se nesčítají (typické pro Smart Governance). 

Distribuce identifikovaných projektů podle tematických okruhů a typu území byla 
následující: 

Popisky řádků Doprava a 
mobilita 

IT 
infrastruktura
/vysokorychlo
stní internet 

Smart 
Governance
/chytrý úřad 

Životní 
prostředí a 
energetika 

Celkový 
součet 

Jádra suburbanizace 18 2 17 17 54 

Suburbánní obce 6 1 11 11 29 

Venkovské obce 3  1 7 11 

Celkový součet 27 3 29 35 94 

Tabulka 4: Distribuce identifikovaných projektů 

Relativně nízký počet projektů v oblasti IT infrastruktura/vysokorychlostní internet je 
dán důrazem na projekty, které vedle vlastní HW a datové infrastruktury přinášejí 
dodatečnou vrstvu v podobě služby občanům, zejména jsou zařazeny v oblasti 
Smart Governance/chytrý úřad, případně jsou rozptýleny do dalších oblastí (např. 
monitoring spotřeb apod.). Distribuce identifikovaných projektů podle velikostních 
kategorií obcí (dle místa dopadu projektu). Pro detailnější diferenciaci bylo zvoleno 
odlišné členění od kategorizace Metodikou MMR: 

 Obce do 499 obyvatel: 4 projekty 

 500 - 999 obyvatel: 3 projekty 

 1000 - 4 999 obyvatel: 14 projektů 



46 
 

A
N

A
L

Y
T

IC
K

Á
 Č

Á
S

T
 

 5 000 - 19 999 obyvatel: 47 projektů 

 20 000 - 49 999 obyvatel: 13 projektů 

 Obce nad 50 000 obyvatel: 13 projektů 

Seznam projektů je součástí tabulky Projekty.xls, která je přílohou této analýzy. 
Tabulka uvádí i databáze a seznamy, které byly hlavním zdrojem dat.  

Dále byly identifikovány projekty s národním místem implementace a/nebo 
dopadem, které jsou relevantní pro Středočeský kraj. Tyto projekty nebyly zařazeny 
do interpretace výsledků a vybrané z nich jsou obsaženy v tabulkovém přehledu 
v Příloze 2 bez příznaku „ANO“ ve sloupci „SČK“. 

V rámci tematických oblastí dále seskupujeme dílčí projekty do podskupin podle 
jednotlivých technologických řešení. 

2.3.1 Doprava a mobilita 

V okruhu dominují mezi vybranými projekty témata eliminace negativních vlivů 
průjezdné dopravy, chytré parkování, podpora ekologických způsobů dopravy, 
využití získaných dat. 

Eliminace negativních vlivů průjezdné dopravy 

Hlavní motivací pro zavádění těchto nástrojů SC je snížení negativního vlivu 
průjezdné dopravy. Jedná se zejména o využití světelné signalizace ke snížení 
rychlosti projíždějících aut v zastavěném území (např. ukazatele rychlosti, 
zpomalovací semafor na přechodu pro chodce), o využití dynamických vah (např. 
překročení povolené váhy nákladních automobilů) nebo o využití inovativních 
materiálů pro snížení hluku (např. tichý asfalt). Vybrané projekty byly realizovány ve 
všech územních oblastech (tj. jádrové, suburbánní, venkovské obce). Zejména 
prvky využívající světelnou signalizaci ke snížení rychlosti automobilů a inovativní 
materiály pro snížení hluku jsou běžně aplikovány a obce o nich na svých stránkách 
neinformují. Projekty byly realizovány jak primárními výrobci technologie, tak 
subdodavatelsky. Tyto projekty jsou vhodné zejména pro suburbánní a venkovské 
obce.   

Chytré parkování 

Usnadnění parkování ve městech je jedním z významných současných témat, což 
dokládá i množství různorodých projektů, které se tímto problémem zabývá. Mezi 
nejčastější přístupy je možné zařadit navigace automobilu k volnému parkovacímu 
místu, rozšíření možností platby za parkování aut (např. bezkontaktní platební 
kartou, nebo SMS) nebo realizace P+R, K+R parkovišť (např. výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami). Projekty byly implementovány zejména 
v Jádrových obcích (Benešov, Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, 
Nymburk, Poděbrady, Slaný a Čáslav), ale i v turisticky zajímavých venkovských 
obcích (Sv. Jan pod Skalou). Projekty byly realizovány jak primárními výrobci 
technologie, tak subdodavatelsky. 

Podpora ekologických způsobů dopravy 

Podpora ekologických způsobů dopravy je dalším významným tématem. Mezi 
nástroje, které přispívají ke snížení negativních dopadů dopravy, je možné zařadit: 

 podporu pěší a cyklistické dopravy ve městech (např. formou koncepčních 
dokumentů, vznikem doplňkové infrastruktury atd.),   
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 ekologizaci VHD a dalších služeb města (např. město Černošice koupilo nový 
vůz komunální techniky s alternativním pohonem)  

 podporu vzniku infrastruktury pro elektromobily a elektrokola (např. stánek 
PREpoint v Roztokách u Prahy) nebo nákup elektromobilů (obce Byšice, 
Říčany). Zajímavostí je zájem o nákup vozidel na alternativní pohon u obcí 
do 1 000 obyvatel (Višňová, Kouty, Černíny), který je dán dostupností dotace 
Státního fondu životního prostředí. Otázkou je míra efektivity využití 
v podmínkách jednotlivých venkovských obcí. 

V této oblasti vzniká také řada výzkumných projektů, např. unikátní TriHyBus byl 
vyvinut českými odborníky v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Výsledkem práce 
vědců a techniků je celosvětově unikátní vozidlo s trojitě hybridním pohonným 
systémem. 

Tyto projekty jsou vhodné zejména pro jádrové a suburbánní obce. Venkovské obce 
(vzhledem ke své velikosti a finančním možnostem) se mohou zaměřit zejména na 
realizaci cyklostezek a na podporu vzniku infrastruktury pro elektromobily a zejména 
pro elektrokola. 

Využití získaných dat 

Vhodný způsob získávání, zpracování a následného využívání dat o dopravě 
umožňuje lepší pochopení nedostatků měst v této oblasti a přispívá k efektivnějším 
návrhům dopravního řešení ve městě (např. pasport komunikací v GIS pro město 
Neratovice přispívá k lepší správě místních komunikací). Tato data je možné dále 
využít pro tvorbu mobilních aplikací (např. aplikace pro plánování tras pro cyklisty 
na základě jimi zadaných specifik Urban cyclers).  

Tyto nástroje jsou vhodné zejména pro Jádrové obce, které jsou zpravidla ORP a 
disponují úřady územního plánování a oddělením GIS. Tyto obce by tedy měly mít 
dostatečné odborné kapacity pro další využití těchto dat.  

2.3.2 IT infrastruktura/vysokorychlostní internet 

Vysokorychlostní internet a SW vybavení 

I přes podporu státu prostřednictvím dotací, stav infrastruktury vysokorychlostního 
internetu ve Středočeském kraji je nedostačující z hlediska závazku vůči Evropské 
komisi. Vzhledem k přítomnosti mobilních sítí je pokrytí internetem dostačující i pro 
využívání cloudových služeb.  

Do elektronizace služeb investovali např. v Dobříši, kde vytvořili vlastní datové 
centrum pro provozování spisové služby. Vlastní datové centrum vybudovala také 
společnost Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. 

Současným trendem v případě velkých jádrových obcí jsou investice do místní 
infrastruktury připojení, vlastních datových center a systémů správy měst. Oproti 
tomu suburbánní a venkovské obce ve velké míře využívají cloudových služeb a 
spíše investují do vybudování datové infrastruktury.  

Veřejně dostupné sítě 

Příkladem je projekt EU WiFi4EU. V rámci tohoto projektu se realizuje výstavba 
místní, zdarma přístupné Wi-Fi sítě ve veřejných prostorech (parky, nádraží, 
knihovny apod.). Do toho projektu se zapojilo přes 170 obcí a měst.  
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2.3.3 Smart Governance/chytrý úřad 

V této oblasti se realizuje nejvíce projektů zaměřujících se na komunikaci s občany 
a zvýšení jejich celkové spokojenosti se životem ve městech. Tyto projekty se 
zaměřují zejména na usnadnění komunikace s úřady, dohlížení na pořádek, 
usnadnění orientace turistů ve městě a dále i na projekty, které se snaží zapojit více 
občany do dění v obci, např. formou participace.  

Nejvíce se takových projektů realizuje v Jádrech suburbanizace a v Suburbánních 
obcích, jen výjimečně pak ve Venkovských obcích.  

Mobilní aplikace města 

Nejlevnější projekty do 0,5 mil Kč jsou zaměřené na informovanost obyvatel a 
turistů. Pomocí mobilních aplikací, webových stránek a dalších komunikačních 
kanálů jsou předávány informace o aktuálním dění, akcích, dopravě apod. Takových 
projektů je nejvíce. Dodavatelé těchto řešení využívají jednotnou platformu a tu 
upravují pro potřeby jednotlivých obcí. 

S podobným základem vznikly projekty zaměřující se na participativní plánování a 
řízení rozpočtu města či obce. Občané po zaregistrování mohou ovlivňovat 
například využití veřejných financí. 

Informační a jiné systémy města 

Dražší projekty s rozpočtem nad 10 mil Kč se zaměřují na vybudování vlastního 
systému města. Jednak se jedná o informační systémy, digitální spisovny, 
integrační platformy apod. Většina projektů je realizována na zakázku a respektuje 
tak individuální potřeby města. Integrační platformy jsou ve většině případů 
cloudového řešení a pronajímají se. Některé projekty rovnou počítají s poskytnutím 
služby na území celého kraje. Například Portál ÚAP poskytující mapové a analytické 
podklady, dále projekt Hostovaná spisovna apod.  

V rámci Středočeského kraje se realizují i projekty s krajskou nebo celorepublikovou 
působností. Jedná se například o projekt informačního charakteru o aktuální 
dopravě, pohybu dopravních prostředků PID, MHD a ČD. 

Jednotná identifikace ve městě 

Unikátním projektem je Chytrá klíčenka realizovaná v Kolíně. Koncept chytré 
klíčenky byl nejprve úspěšně otestován na 6. základní škole v Kolíně ve školním 
roce 2017/2018. Město Kolín se již koncem roku 2017 rozhodlo nahradit kolínskou 
klíčenkou běžné čipy na všech základních školách v Kolíně od školního roku 
2018/2019. Čip sjednocuje služby města do jednoho nástroje. Jedná se o 
identifikaci a přístup do škol, vyzvednutí oběda, platební kartu, přístup do knihovny, 
lístek na MHD a osobní zdravotní knížka. Integrace čipu do jakéhokoliv 
identifikačního systému je velmi jednoduchá, protože RFI technologie je velmi 
rozšířená. 

2.3.4 Životní prostředí a energetika 

V okruhu dominují mezi vybranými projekty témata chytré osvětlení, energetický 
management a EPC projekty, monitoring prostředí a inovativního využití 
obnovitelných zdrojů. 
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Chytré osvětlení 

Jde o síťovou infrastrukturu vhodnou k integraci řady dílčích technologií a typicky 
spojovanou s realizací Smart City. Projekty se zaměřují na výměnu za úsporné 
zdroje osvětlení, typicky LED svítidla. Dalším prvkem je potlačení modré složky a 
regulace intenzity za účelem úspory a potlačení světelného smogu. Vybrané 
projekty byly realizovány v suburbánních obcích do 20 000 obyvatel (Český Brod, 
Dolní Břežany, Jesenice). Projekty byly implementovány buď obcí, nebo 
technickými službami (Český Brod). Velikost se pohybuje zatím v řádu stovek tisíců 
až nižších milionů Kč, jedná se o investice do dílčích částí infrastruktury (ulice, 
bloky). Projekty byly realizovány jak primárními výrobci technologie, tak 
subdodavatelsky. Dle lokality jsou připojeny senzory pro monitoring prostředí (Dolní 
Břežany). Významným dotačním zdrojem finanční podpory v této oblasti je MPO 
EFEKT Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Řada 
menších obcí SČK však spolu s úspornými svítidly již neinstaluje další prvky 
(neuvádí je např. Braškov, Červené Pečky). 

Energetický management a Energy Performance Contracting (EPC) projekty 

V případě energetického managementu (EM) jde o organizační reformu přístupu 
k administraci a k řízení toků energií v obci s využitím digitálních nástrojů včetně 
dálkových odečtů spotřeby energií a vody. V optimálním případě dochází k integraci 
EM a plánování klimatické politiky obce (plány SEAP nebo SECAP). EPC projekty 
jsou konkrétním nástrojem EM. EPC existují v ČR více než deset let, přesto je dosud 
nástroj využíván relativně omezeně.  

EM je zaváděn typicky v jádrových obcích nad 20 000 obyvatel (Kolín, Kladno). To 
je způsobeno i nastavením pobídek ve formě dotace MPO EFEKT (podpora 
původně od počtu obyvatel 10 000). EPC projekty v SČK proběhly typicky v 
jádrových obcích nad 5 000 obyvatel (Kolín, Nymburk, Neratovice, Slaný, Mělník), 
výjimku tvoří např. Velký Osek (do 5 000) nebo Mnichovo Hradiště (venkovská 
obec). EM byl implementován samotnými obcemi, výjimečně ve spolupráci více obcí 
(SEAP MAS Mezilesí). EPC projekty jsou z podstaty řešeny dodavatelsky a 
zadavatelem je buď přímo obec, nebo její příspěvkové organizace (typicky školy). 
V případě SEAP jsou projekty přípravy běžně realizovány subdodavatelsky, to platí 
i o jediném SEAP v SČK. Směrem k obyvatelům pak v obcích fungují energetická 
konzultační a informační střediska. K roku 2019 jich bylo v SČK celkem 6, z toho 3 
v jádrových obcích (Kolín, Nymburk, Rakovník), 2 v suburbánních obcích (Český 
Brod, Kamenice) a 1 v obci venkovské (Sedlec-Prčice). Počet EKIS je proměnlivý v 
závislosti na dotaci MPO směrem k soukromým poskytovatelům. 

Monitoring prostředí 

Jde o dálkový monitoring veličin vnitřního prostředí (cílem je sledování komfortu) 
nebo parametrů vnějšího prostředí (sledování kvality ovzduší). Typické u vnitřního 
prostředí je spojení s EPC projekty, u vnějšího prostředí je typické spojení s projekty 
chytrého osvětlení. Jedná se dosud o izolované projekty realizované jak ve větších 
jádrových obcích (Kladno), suburbánních obcích (Dolní Břežany), tak venkovských 
obcích (Zruč nad Sázavou). U vnitřního monitoringu nelze pojmenovat jednoznačný 
trend z pohledu velikosti obcí, ale lze očekávat větší množství instalací ve větších 
obcích s větším počtem veřejných budov. U vnějšího monitoringu předpokládáme 
nasazení v jádrových a suburbánních obcích ve vazbě na znečištění z dopravy. 
Typicky je řešeno dodavatelsky s firmami (větší množství společností) nebo ve 
spolupráci s VaV organizacemi (např. ČVUT UCEEB). 



50 
 

A
N

A
L

Y
T

IC
K

Á
 Č

Á
S

T
 

 

Inovativní využití obnovitelných zdrojů energie 

Jedná se o menší množství projektů, které nad rámec využití běžné fotovoltaiky 
nebo kotlů na biomasu k výrobě elektřiny či tepla připojují specifické prvky. Mezi 
projekty nezahrnujeme standardní soustavy centrálního zásobování teplem 
(např. Hořovice), ale zejména inovativní projekty. Díky menšímu množství projektů 
není patrný trend z pohledu velikosti obce. Patří sem např. tepelná síť s kogenerací 
v obci Kněžice s perspektivou rozšíření na lokální elektrickou síť s účastí prosumers. 
Odpadní teplo z výroby elektřiny v CZT využívá např. Kladno, integrace OZE je 
dosud ale nízká, nelze ho tedy označit za inovativní projekt. U místních sítí je 
oblíbeným modelem místní distribuční síť ve vlastnictví městské společnosti 
(Kladno, Kolín, Kněžice). 

 Dodavatelé chytrých řešení 

Na základě desk research perspektivních projektů bylo zmapováno 60 dodavatelů 
chytrých řešení. Jejich přehled je součástí Přílohy č. 2. Dodavatelé byli rozděleni 
dle výše aktiv Obrázek 15. 

 Malé společnosti (aktiva netto <10 mil Kč) 

 Střední společnosti (aktiva netto 10-500 mil Kč) 

 Velké společnosti (aktiva netto >500 mil Kč) 

Všechny velké společnosti poskytují více typů chytrých řešení v několika 
tematických odvětvích. Jejich zaměření je široké a často kromě konkrétních řešení 
poskytují i poradenství v daných oblastech. Malé společnosti naopak většinou 
disponují jedním konkrétním řešením či projektem, které případně dále rozvíjejí a 
vylepšují. U podniků střední velikosti je poměr mezi společnostmi s úzkým a širokým 
zaměřením smíšený. Většina z mapovaných podniků sídlí v Praze. Sídla podniků 
dle četnosti popisuje Obrázek 16.  

 

 

 

Obrázek 15: Rozdělení dodavatelů působících ve Středočeském kraji dle velikosti (aktiva netto) 
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Obrázek 16: Společnosti dle sídla 

 

Smart Governance/chytrý úřad 

V oblasti Smart Governance působí 17 ze zmapovaných podniků. Nejvíce z nich se 
zaměřuje na mobilní aplikace pro komunikaci s občany a informační systémy pro 
veřejnou správu.  

 

Obrázek 17: Zaměření společností v oblasti Smart Governance 

 

Životní prostředí a energetika 

23 ze zmapovaných podniků působí v oblasti životního prostředí a energetiky.  
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Obrázek 18: Zaměření společností v oblasti životního prostředí a energetiky 

 

IT infrastruktura/vysokorychlostní internet 

V oblasti IT inovací působí ze zmapovaných dodavatelů pouze dvě společnosti, 
které se zaměřují na elektronickou správu dokumentů a elektronická úložiště dat. 
V oblasti infrastruktury pro vysokorychlostní internet je řada globálních 
poskytovatelů, lokálních poskytovatelů, a i mnoho sdružení či soukromých projektů.  

Doprava a mobilita 

18 podniků nabízí inovativní produkty nebo služby v oblasti dopravy a mobility.  

 

 Zkušenosti municipalit s dodavateli chytrých řešení 

Tato kapitola vychází za zkušenosti týmu ČVUT UCEEB z práce na jiných 
projektech s tematikou Smart City v ČR, zejména projektů Hodnocení udržitelnosti 
inteligentních měst – Metodika práce s indikátory (poskytovatel MMR), Atraktivní 
obec: Metodika plánování veřejných prostranství v digitálním věku (poskytovatel 
TAČR), Chytrá malá města: výměna osvědčených postupů s důrazem na efektivní 
spolupráci mezi výzkumným a veřejným sektorem (poskytovatel MŠMT, EEA & 

0

2

4

6

8

10

12

energetika odpadové
hospodářství

osvětlení šetření
vodou

jiné

Oblasti působení

0

1

2

3

4

5

6

7

sdílená kola parkovací
systémy

monitorování a
řízení dopravy

technologie v
chytré dopravě

ostatní

Oblasti působení



53 
 

A
N

A
L

Y
T

IC
K

Á
 Č

Á
S

T
 

Norway Grants). Především pak z hloubkových rozhovorů a workshopů se zástupci 
měst Litomyšl, Pacov, Kladno a Kadaň provedených v letech 2017-2019.  

2.5.1 Navázání spolupráce 

Obce se dostávají do kontaktu s dodavateli chytrých řešení nejčastěji dvěma 
způsoby. Buď dodavatel sám obec osloví s nabídkou, nebo se k dodavateli dostane 
obec na základě již realizované dobré praxe na jiném území. 

Když jsou obce oslovovány dodavateli a subdodavateli s nabídkami inovativních 
řešení, je pro ně často náročné se v nabídkách orientovat a zhodnotit finanční 
náročnost provozních nákladů. Pro adekvátní zhodnocení nabídek dodavatelů 
často chybí personální kapacity a dostatečná odbornost. Problémem je rovněž 
informační převaha na straně dodavatelů (tzv. asymetrická informace). 

Obce, které mají o koncept SC zájem a jsou v tomto směru proaktivní, si z vlastní 
iniciativy zjišťují příklady dobré praxe a reference na dodavatele od ostatních obcí 
(např. Kladno). Na základě nich potom mohou kontaktovat dodavatele těchto řešení, 
nechat si navrhnout řešení na míru a benefitovat z postavení průkopníka. 
Společnosti u prvních (někdy také pilotních) projektů vyhledávají reference a jsou 
ochotny přistoupit na výhodnější podmínky z pohledu obce, než v případě již 
zavedených řešení. Polovina obcí by uvítala mít k dispozici příručku dobré praxe 
inovativních řešení (18), což poukazuje na zájem o rozšíření povědomí o 
realizovaných funkčních řešení.  

Výzkumná otázka: Obce potřebují znát více příkladů dobré praxe, aby i na základě 
nich mohli kontaktovat relevantního dodavatele. 

2.5.2 Poradenství v oblasti SC 

Především venkovské, ale i některé suburbánní obce nemají přehled v možnostech 
chytrých řešení. Nejsou si vědomi toho, že některé problémy v obci by mohly být 
vyřešeny aplikací nových technologií, na místo klasického řešení s např. vysokým 
nárokem na personální kapacitu (např. pokutování nákladních vozů projíždějících 
skrz obec může obstarat kamerový systém namísto fyzicky přítomných policistů). 
Poradenské služby nabízí konzultační společnosti, které jsou zejména pro 
venkovské a suburbánní obce příliš finančně nákladné. Někdy také mohou obce 
pochybovat nad nestranností konzultačních společností. 95 % obcí nespolupracuje 
s firmou, která poskytuje poradenství v oblasti SC. Zároveň by 88 % obcí uvítalo, 
kdyby takové poradenství poskytovaly MAS. Je zde rovněž prostor pro podporu ze 
strany dalších veřejných subjektů typu SIC. 

Výzkumná otázka: Venkovské a suburbánní obce se nedostatečně orientují 
v nabídkách dodavatelů SC řešení a benefitovaly by z nestranného a finančně 
příznivého poradenství v této oblasti (může platit i pro některé jádrové obce). 

2.5.3 Dlouhodobá spolupráce s dodavateli 

Především venkovské a některé suburbánní obce nejsou příliš aktivní 
v implementaci SC řešení. Pokud SC řešení implementují, jedná se spíše o 
jednotlivá řešení. Většina venkovských obcí nevnímá Smart City koncept jako 
prioritní, k čemuž se váže i nízká motivace tato řešení implementovat. Bariérou je 
rovněž neznalost nových instrumentů ZVZ (např. inovační partnerství, nízká míra 
využití předběžných tržních konzultací). 
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Výzkumná otázka: U venkovských obcí a některých suburbánních je nízká 
pravděpodobnost, že budou navazovat dlouhodobou spolupráci s dodavateli SC 
řešení.  

2.5.4 Předchozí špatná zkušenost 

Některé obce mají špatné zkušenosti s umisťováním zdánlivě levných senzorů pro 
měření různých veličin, jejichž data mohl zpracovávat pouze dodavatel, případně 
nebyla řešení více dodavatelů vzájemně kompatibilní (vendor lock-in). Obce se tak 
nepoučeně zavázaly k dlouhodobé spolupráci s dodavatelem, která pro ně byla ve 
výsledku finančně náročná. Po podobné špatné zkušenosti mohou být obce 
obezřetné a demotivované zavádět další inovativní řešení. 

Výzkumná otázka: Obce se špatnou zkušeností s dodavateli se budou s menší 
pravděpodobností pouštět do implementace dalších chytrých řešení. 

Závěr oddílu A 

Tato analytická zpráva představuje vstupní desk research pro terénní šetření 
v rámci Analýzy potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities ve 
Středočeském kraji. Obsažená analýza popsala v první části východiska analýzy, 
ve druhé části pak analýzu provedených šetření a nově nashromážděných dat o 
projektech a dodavatelích chytrých řešení ve Středočeském kraji. 

Hlavní závěry nasvědčují výrazné diferenciaci předpokladů a potřeb obcí mezi jádry 
suburbanizace a suburbánními obcemi na jedné straně a venkovskými obcemi na 
straně druhé. Byly formulovány hypotézy pro další výzkum na vybraném vzorku 
obcí. 
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B. ANALÝZA TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ 

Předmětem této fáze bylo především provedení sběru primárních dat a provedení 
analýzy na základě terénního šetření s obcemi a podniky. Terénní šetření bylo 
navrženo na základě zpracované Analýzy sekundárních dat. 

Cílem terénního šetření bylo v této fázi zmapovat: 

 probíhající projekty, potřeby a bariéry rozvoje konceptu Smart City z 
perspektivy 20 vybraných municipalit, 

 analýzu tržního prostředí, existujících a perspektivních služeb/technologií 

z perspektivy 10 vybraných podniků. 

Doplňkově byl organizován workshop 15. 7. 2019 pro zástupce obcí. Po dohodě se 

SIC byl změněn původní záměr organizovat smíšený workshop pro obce a podniky 

současně. Důvodem byl záměr klást důraz na municipality ze strany SIC a rovněž 

předpoklad větší otevřenosti municipalit v užším kruhu bez účasti soukromého 

sektoru. 

Součástí kapitoly je rovněž konceptuální rámec případové studie (Kapitola 5) a 

vlastní případová studie města Mšeno (Kapitola 6). 

Následující zpráva je členěna na kapitoly: 

3 TERÉNNÍ ŠETŘENÍ S OBCEMI, 

4 ROZBOR TEMATICKÝCH OBLASTÍ, 

5 POTENCIÁL OBCÍ K REALIZACI SMART CITY ŘEŠENÍ, 

6 PŘÍPADOVÁ STUDIE: MĚSTO MŠENO, 

7 WORKSHOP s obcemi, 

8 TERÉNNÍ ŠETŘENÍ S PODNIKY. 
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3 TERÉNNÍ ŠETŘENÍ S OBCEMI 

Bylo realizováno 20 polostrukturovaných rozhovorů se starosty či členy 
zastupitelstva. Délka rozhovorů činila v průměru 1,5 hodiny. Většina rozhovorů byla 
provedena na úřadě dané obce, v jednom případě v budově ČVUT UCEEB. Při 
rozhovoru byly vždy přítomni dva pracovníci výzkumného týmu (jeden tazatel a 
jeden zapisovatel), v některých případech i zástupce SIC.  

Zápis byl prováděn na místě v průběhu rozhovoru. Tento zápis byl zpětně porovnán 
s audiozáznamem a chybějící údaje byly doplněny. K tomuto způsobu bylo 
přistoupeno i z důvodu časového rámce zakázky. Doslovný přepis rozhovorů je 
časově náročnější, a je nutný především u analýz jazyka, která není předmětem 
analýzy. 

Analýza textových záznamů byla provedena v programu ATLAS.ti pro zpracování 
kvalitativních dat. Tento program má základ v zakotvené teorii. Data byla kódována 
metodou otevřeného kódování. Data byla analyzována na základě rozdělení obcí 
dle Typologie obcí Středočeského kraje (1). Ačkoli tato typologie přináší simplifikaci 
a snížení počtu kategorií, během analýzy ČVUT UCEEB seznal, že tato typologie 
není pro oblast Smart City ideální. Pro SC je stěžejní stupeň obce (ORP, II. nebo 
III. stupeň), se kterým souvisí personální kapacity, a velikost obce z hlediska počtu 
obyvatel, s čímž také souvisí velikost rozpočtu. V zájmu zachování konzistence 
závěrečné zprávy a návaznosti na oddíl A byla typologie pro analýzu zachována.  

Rozhovory proběhly ve dvou jádrových městech; 

 Kolín; Mgr. Michael Kašpar (starosta) 

 Kladno; Ing. Pavel Rous (vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky) 

v deseti suburbánních obcích; 

 Unhošť; Ing. Iveta Koulová (starostka) a Ing. Lubomír Kůtek (tajemník) 

 Hradištko; Radka Svobodová (starostka) 

 Roztoky u Prahy; Jan Jakob (starosta) 

 Dolní Břežany; Ing. Věslav Michalik, Csc. (starosta) 

 Český Brod; Bc. Jakub Nekolný (starosta) 

 Hrusice; Mgr. Petr Sklenář (starosta) 

 Líbeznice; Mgr. Martin Kupka (starosta) 

 Dobříš; Petr Oplíštil (referent pro vnitřní kontrolu, veřejné zakázky, IT) 

 Tři Dvory; Jitka Vokolková (starostka) 

 Zeleneč; Ing. Michael Husinec (starosta) 

a v osmi obcích venkovského typu; 

 Lipník; Ing. Ingrid Podroužková (starostka) 

 Zruč nad Sázavou; Mgr. Martin Hujer (starosta) 

 Mšeno; Ing. Martin Mach (starosta) 

 Okřínek; Alena Ešnerová (starostka) 

 Svatý Jan pod Skalou; Ing. Jiří Bouček (starosta) 

 Kněžice; Milan Kazda (starosta) 

 Lošany; Miroslav Jelínek (starosta) a Mgr. Jan Šrámek (místostarosta) 

 Nebužely; Ing. Jan Čermák (starosta); obec Nebužely byla vybrána jako 
náhradní za obec Miličín, která svou účast v analýze zrušila. 
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Před setkáním byly respondentům zaslány e-mailem okruhy rozhovoru spolu 
s definicí, jak ČVUT UCEEB chápe pojem Smart City a pojem Smart Governance. 
K vysvětlení pojmů bylo přistoupeno z důvodu různorodého výkladu těchto termínů. 
Cílem bylo zajistit, že respondent má jasnou představu o zkoumaném tématu. 
Okruhy rozhovoru a definice pojmů uvádíme níže. 

 Okruhy rozhovoru 

1. Smart City: činnost v oblasti, priority obce, bariéry a možnosti rozvoje. 
2. Dodavatelé řešení: jak jsou vybíráni a vyhledáváni, používané nástroje 

zadávání veřejných zakázek a případné překážky. 
3. Současná spolupráce s občany, spolky, MAS, okolními obcemi, krajem, 

ORP a její potenciál. 
4. Oblast ICT infrastruktura a vysokorychlostní internet: minulé a současné 

projekty, plány do budoucna, možnosti spolupráce a podpory ze strany 
SIC, kraje atp. 

5. Oblast Smart Governance (chytré vládnutí, chytrý úřad): minulé a 
současné projekty, plány do budoucna, možnosti spolupráce a podpory 
ze strany SIC, kraje atp. 

6. Oblast Doprava a mobilita: minulé a současné projekty, plány do 
budoucna, možnosti spolupráce a podpory ze strany SIC, kraje atp. 

Smart City (Chytré město) – jak tento pojem chápeme?  

Pozn. pojem město v tomto případě chápeme jako volně zaměnitelné za pojem 
obec. 

Smart City je město, které usiluje o maximální kvalitu života obyvatel s minimální 
spotřebou zdrojů pomocí využití moderních technologií a propojení infrastruktury 
především v oblasti energetiky, dopravy, komunikace aj. 

Chytré město: 

1. přispívá k udržitelnosti a ke kvalitě života, 
2. je založené na inovacích, 
3. vychází z vize, 
4. zapojuje obyvatele, 
5. integruje funkce města, 
6. plánuje na základě odborných podkladů a skutečných dat, 
7. je odolné vůči šokům. 

Smart Governance (Chytré vládnutí):  

Jedním z pilířů chytrého města je koncepční správa vycházející z ukazatelů 
udržitelnosti města, vyhodnocování dopadů projektů a spolupráce města s lokálními 
zainteresovanými aktéry. Město by mělo mít vytvořenou vizi, kterou aktivně naplňuje 
v rámci svých aktivit. Klíčová je efektivní komunikace a výměna informací jak v rámci 
úřadu (municipality), tak mezi municipalitou a občany včetně elektronizace procesů. 
Chytré město pamatuje i na občany, kteří nevyužívají moderní technologie a nabízí 
jim alternativní způsoby přístupu k informacím a zároveň podporuje jejich digitální 
gramotnost a přístup internetu.  

Typická technologická řešení v této oblasti jsou např.: 

 interaktivní mapy s možností zadat podnět,  
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 portál otevřených dat (open data) obsahující data města dostupná všem 
organizačním jednotkám i třetím stranám,  

 elektronický úřad.  

Na základě polostrukturovaných rozhovorů se zástupci 20 obcí, byla učiněna 
zjištění v následujících oblastech: 

 Financování Smart City řešení 

 Personální kapacita 

 Dobrá praxe 

 Spolupráce s dalšími subjekty 

 Bariéry realizace SC řešení 

 Zkušenosti s dodavateli SC řešení a zadáváním veřejných zakázek 

Klíčová zjištění jsou nejčastější výpovědi respondentů, návrhy a doporučení pak 
expertním posouzením výzkumného týmu. 

 Vnímání Smart City 

Některé obce považují Smart City za nadstavbu běžných projektů obce, a jedná se 
pro ně o agendu, které je možné se věnovat až po zajištění základních potřeb obce.  

Názor vyslovil například starosta Roztok u Prahy, který řekl, že obec má priority 
jinde, např. v dostavbě školy a dalších „klasických věcech“. SC je spíš nadstavba. 
Obec vždy zvažuje efektivitu.  

Na straně obcí je tedy patrné určité dichotomické vnímání. Z pohledu ČVUT UCEEB 
zde často nedochází k uvědomení si, že chytrá řešení je možné a vhodné aplikovat 
souběžně při řešení základních infrastrukturních problémů a stavebních projektů 
(např. zbudování kanalizace, stavba školy atp.). 

Obce, které jsou SC nakloněny, jsou motivovány především: 

 snížením nákladů (provoz budov, VO),  

 efektivním řízením (zejména úřadu),  

 zvýšením kvality života obyvatel (informovanost, bankomat, vyřizování věcí 
z domova, dostupnost internetu), 

 získáním informací o provozu a potřebě vybudovat související infrastrukturu 
(např. zdroje, kde vzít štěpku, jaké vozy na svoz odpadu použít atd.). 

 Financování Smart City řešení 

Klíčová zjištění platná pro všechny typy obcí 

Všechny typy obcí se při financování SC řešení z velké části spoléhají na 
dotační tituly, ať už národní či evropské. 

Většina obcí si najímá externisty pro zpracování žádosti o větší dotační tituly 
z důvodu nedostatku personálních kapacit na jejich administraci. 

Obce vnímají současné zaměření národních dotačních titulů jako 
neadekvátní, protože dotace nereflektují současné potřeby obcí a nepomáhají 
preventivně předcházet problémům. 
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3.3.1 Jádrová města 

Výzkumná otázka: Jádrovým obcím nebrání finance v realizování chytrých řešení 

 Jádrová města dokáží bez problému zajistit financování SC řešení. Potýkají 
se sice s přemrštěnými cenami některých dodavatelů, tito dodavatelé však 
zpravidla neprojdou výběrovým řízením.  

 Oproti ostatním typům obcí nejčastěji realizují pilotní projekty, kdy dodavatel 
poskytuje SC řešení za nižší cenu či ho částečně realizuje na vlastní náklady.  

 Jádrová města snadněji využívají spolupráci se soukromými firmami ke 
spolufinancování SC projektů. Pro soukromé firmy je tato spolupráce 
výhodná a využívají ji jako reklamu řešení ve velkém městě.  

 Úspěšnost získání dotací je vysoká především u evropských titulů. U 
národních dotačních titulů se míra úspěšnosti liší v závislosti na konkrétním 
ministerstvu, které dotaci vypisuje. 

 Podle jádrových měst stát dostatečně nepřispívá na elektronizaci a technický 
pokrok, což se odráží v neadekvátním zaměření dotačních titulů.  

3.3.2 Suburbánní obce 

Výzkumná otázka: Suburbánní obce nemají přibližně v polovině případů dostatek 
vlastních finančních zdrojů na realizaci chytrých řešení, mají však rozumnou šanci 
získat dotace. 

 Především menší SC projekty je většina suburbánních obcí schopna 
financovat z vlastních zdrojů. Pro realizaci komplexnějších řešení hojně 
využívají možnosti žádat o dotační tituly, které si podle velikosti a složitosti 
buď připravují sami, nebo si najímají externisty.  

 Velikost obce se odráží na zkušenosti se žádostmi a úspěšnosti získání 
dotace. Menší suburbia nebývají tak úspěšná a je pro ně zároveň těžší 
financovat řešení z vlastních zdrojů. U těchto suburbií je také problematické, 
že dotace jsou vypisovány na vysoké částky, přičemž tyto obce by 
potřebovaly nižší minimální částku dotace. Větší obce mají poměrně velké 
zkušenosti s podáváním žádostí o dotace a jejich úspěšnost je poměrně 
vysoká.  

 Úspěšnost získání dotací se liší v závislosti na konkrétním ministerstvu, které 
dotaci vypisuje. Např. obce uváděly, že jejich úspěšnost získání dotací od 
MMR je velmi nízká. 

 Ojediněle financují obce řešení s využitím úvěru nebo částečně na náklady 

dodavatele.  

 Většina suburbánních obcí nerealizuje pilotní projekty.  

3.3.3 Venkovské obce 

Výzkumná otázka: Existuje malá pravděpodobnost, že venkovské obce budou mít 
dostatek finančních prostředků na realizaci chytrých řešení, ať už z vlastních zdrojů 
nebo z dotačních titulů. 

 Venkovské obce většinou nedisponují rozpočtem, z kterého by mohly 

financovat nákladná SC řešení. Navzdory určité variabilitě ve schopnosti 
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financovat SC projekty, platí, že především nákladnější řešení nejsou 

venkovské obce schopny financovat svépomocí. 

 Téměř všechny obce tohoto typu pociťují závislost na dotacích. Žádají o 

národní i evropské dotační tituly. Je běžnou praxí, že si obce najímají externí 

firmy na zpracování žádostí (především o větší dotace, ale nikoli výlučně), 

protože samy nedisponují dostatečnými personálními kapacitami a někdy ani 

odborností.  

 Bez pomoci externích firem jsou šance venkovských obcí na získání dotací 

výrazně nižší. Úspěšnost získání dotací je proměnlivá podle obce i 

vypisovatele dotačního titulu (dotace z MMR většinou neúspěšné), obecně 

ale střední míra úspěšnosti. 

 Některé obce volí jako způsob financování SC řešení bankovní úvěr. 

 Personální kapacita 

Klíčová zjištění platná pro všechny typy obcí 

V obcích není pracovník, který by se zabýval výhradně Smart City agendou. 
Výzkumný tým toto nepovažuje za nedostatek, ale za reflexi faktu, že o SC 
řešeních v konkrétní oblasti (doprava, IT atd.) by měli mít přehled především 
zastupitelé, kteří mají danou oblast na starost. SC vždy přispívá k efektivnějšímu 
využití běžných realizací. Proto by jednotlivá SC řešení měla přicházet od 
pracovníků úřadu v konkrétních odděleních.  

Smart City oblasti se většinou věnuje starosta obce, případně zastupitel, kterého 
tato oblast zajímá. V obou případech tito lidé většinou nedisponují 
dostatečnými časovými kapacitami, aby se mohli SC agendě naplno věnovat. 
I přesto mnohé obce SC projekty úspěšně realizují. (Např. Martin Kupka, starosta 
Líbeznic, uvedl, že i když jsou všichni zatížení byrokracií a administrativou, když 
vidí, že věc má reálné pozitivní dopady, tak jsou odhodlaní.) 

3.4.1 Jádrová města 

Výzkumná otázka: Jádrové obce mají adekvátní personální kapacitu pro realizaci 
Smart City řešení a administraci dotačních výzev. 

 Potvrdilo se, že jádrová města mají dostatečnou personální kapacitu na 
přípravu žádostí a administraci dotačních titulů. U větších dotačních titulů si 
i jádrová města někdy najímají externí firmu pro zpracování žádosti a 
následnou administraci, z důvodu velkého administrativního zatížení těchto 
titulů. 

 Ani v jádrových městech není nikdo, kdo by se věnoval pouze agendě SC. 

V Kolíně nově založili pracovní skupinu, věnující se SC. Skládá se ze 

zástupců politické reprezentace s odborností v IT a energetice a z mladých 

progresivních úředníků se zájmem o SC, kteří realizují SC projekty ve svých 

odvětvích. Skupina není prozatím nijak tematicky členěná, v budoucnu 

mohou ale vznikat menší podskupiny. 
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3.4.2 Suburbánní obce 

Výzkumná otázka: Personální kapacita pro realizaci Smart City řešení a 
administraci dotačních výzev závisí mimo jiné na velikosti obce. 

 Zaměstnanci úřadu, kterým je agenda SC přidělena mají mnoho dalších 

povinností a nemají dostatečnou časovou kapacitu věnovat se SC projektům 

a aktivně se vzdělávat v této oblasti. Jsou také zahlceni a odrazováni 

rozsáhlou administrativou, která je s SC projekty spojena. Větší suburbia, a 

především suburbia II. stupně a ORP mají k dispozici projektové oddělení. 

V těchto případech jsou obce v lepší pozici a úspěšně SC projekty realizují.  

 Časová a personální kapacita na zpracování dotačních žádostí a zapojení 

do SC projektů úzce souvisí s tím, jestli má obec i vlastní projektové 

oddělení. To zpravidla není případ obcí II. stupně. 

 Menší obce jsou toho názoru, že nemá význam, aby byl vyčleněn jeden 

člověk pro SC agendu obecně. Spíše by se na SC variantu mělo myslet 

v každém odvětví. Výzkumný tým považuje za vhodné, aby si zároveň jeden 

člověk držel přehled o trendech a příkladech dobré praxe, včetně dostupných 

databází a jiných informačních zdrojích apod. To platí především pro větší 

obce suburbánního typu s větším počtem zastupitelů. 

3.4.3 Venkovské obce 

Výzkumná otázka: Venkovské obce mají nedostatečnou personální kapacitu pro 
realizaci Smart City řešení a administraci dotačních výzev. 

 Ve venkovských obcích jsou personální kapacity obecně velmi malé, a to 
především u obcí s nízkým počtem obyvatel. Personální kapacity jsou 
výrazně nedostatečné v obcích s neuvolněnými starosty a zastupiteli. 
V takových případech je zahlcuje běžný chod úřadu a s tím spojená 
administrativa.  

 Větší obce s počtem obyvatel nad tisíc a obce s velkým zájmem o SC oblast 
však uvádějí, že si kapacity na orientaci v SC a realizaci SC projektů dokáží 
vyčlenit. To závisí především na individuálním zájmu a iniciativě jednotlivých 
lidí na úřadě, většinou starostů.  

 Pro venkovské obce je z kapacitních důvodů náročné žádat a administrovat 

dotace, které jsou podle nich složitější než dříve a hůře se v nich orientují. 

Z těchto důvodů si najímají externí firmy, díky kterým stoupá počet získaných 

dotací.  
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 Dobrá praxe 

Klíčová zjištění platná pro všechny typy obcí 

Sdílení dobré praxe a zkušeností formou osobního setkání je považováno za 

nejhodnotnější formu zjišťování informací v oblasti SC. 

Obce vnímají, že chybí podpora a šíření příkladů dobré praxe státem a 

Středočeským krajem. Snaha měnit a inovovat jde spíše „odspoda“, místo toho, 

aby se přistupovalo k centrálním řešením. 

Všem typům obcí přichází mnoho nabídek (zejména e-mailem) od dodavatelů, 

kteří propagují svá SC řešení. Zástupci obcí jsou k nabídkám skeptičtí, ale když 

už se rozhodnou pro konkrétní typ řešení, vrátí se někdy k nabídkám, které jim 

přišly. 

3.5.1 Jádrová města 

 Jádrová města jsou zpravidla nositelem dobré praxe. Přenositelnost do 

menších obcí a měst v jejich okolí je ale malá, kvůli specifickým podmínkám 

a potřebám jádrových měst. 

 Jelikož mají jádrová města větší personální kapacitu, dokáží se lépe 

orientovat v nabídkách dodavatelů oproti menším obcím. 

 Zástupce jádrového města navrhuje, aby byla zřízena jednoduchá platforma 

na internetu s ukázkami dobré praxe, protože se domnívá, že taková 

platforma v současné době chybí. 

3.5.2 Suburbánní obce 

Výzkumná otázka: Suburbánní obce mají poměrně nízké povědomí o typech 
inovativních řešení a nízkou orientaci v tématu. 

 V několika případech se ukázalo, že povědomí lidí věnujících se SC agendě 

není dostatečné. Neorientují se v možnostech technologických řešení a 

neznají možné benefity, rizika a kritéria pro jejich zavádění. Často není k 

dispozici odborník, se kterým by se mohli poradit. To, jak se zastupitelé 

vzdělávají a informují o technologiích a jejich benefitech závisí zcela na jejich 

osobním zájmu a aktivitě.  

 Většina obcí hledá inspiraci k zavádění SC řešení u obcí, které již SC 

projekty realizovaly, a zjišťují jejich zkušenost a spokojenost. Tyto „vzorové“ 

obce si musí zástupci ostatních obcí sami aktivně vyhledávat. Často se 

objevovala poptávka po více příležitostech ke sdílení příkladů dobré praxe. 

Někdy totiž zástupci obcí nevědí, kde je hledat.  

 Velmi ojediněle si obce vyvinuly vlastní řešení svépomocí (např. v obci 
Roztoky u Prahy provozují portál www.usneseni.cz). 

3.5.3 Venkovské obce 

Výzkumná otázka: Venkovské obce mají poměrně nízké povědomí o typech 
inovativních řešení a nízkou orientaci v tématu. 

http://www.usneseni.cz/
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 Míra orientace v trendech a typech SC řešení se odvíjí od velikosti obce, 

časových kapacit a osobního zájmu těch, kdo mají SC agendu na starosti. 

Obecně se dá říci, že zástupci menších obcí nemají komplexní přehled o 

typech SC technologií a někdy je při řešení problémů v obci nenapadne, že 

by bylo možné využít „chytrého“ řešení, protože nevědí o jeho existenci. 

 DSO je vesměs nejčastěji využívanou formou setkávání, kde se obce mohou 

dozvědět pro ně relevantní příklady dobré praxe. 

 Zkušenosti a inspirace od MAS jsou smíšené a velmi závislé na jednotlivých 

MAS. MAS často funguje jako poskytovatel informací o některých dotačních 

titulech a některé žádosti sama MAS podává. 

 Předání osobní zkušenosti má pro starosty vysoký význam. Inspirují se jak 

typy řešení, tak od okolních obcí sbírají reference na dodavatelské firmy. 

Zdroje inspirace 

Jádrová města Suburbánní obce Venkovské obce 

Velká města s dobrou praxí 

v ČR (např. Písek, Kolín, 

Plzeň) 

 

Dobrá praxe ze zahraničí 

 

Konference (např. Urbis) a 

další tematicky zaměřené 

akce 

 

Osobní setkání a sdílení 

zkušeností s informatiky a 

lidmi z jiných měst  

 

Konzultace s odborníky 

 

U okolních obcí realizujících 

SC projekty 

 

Konference a semináře 

(např. Urbis, Rok 

informatiky) 

 

Odborná periodika (např. 

Egovernment) 

 

Pomocí Google vyhledávače 

 

E-maily s nabídkami od 

dodavatelů 

 

Konzultace s odborníky 

U okolních obcí realizujících SC 

projekty 

 

Osobní setkání se starosty (např. 

na akcích SMO, SMS, DSO či v 

rámci politické strany) 

 

Odborná periodika (např. Energie 

21, Pro památky, Zpravodaj 

OPŽP, Moje obec) 

 

E-maily s nabídkami od 

dodavatelů 

 

Konzultace s odborníky 

Tabulka 5: Zdroje inspirace a informací v oblasti Smart City dle typů obcí 

 Spolupráce s dalšími subjekty 

Klíčová zjištění platná pro všechny typy obcí 

Spolupráci se Středočeským krajem hodnotí většina obcí jako nedostatečnou 
až chybějící. Kraj nepodporuje obce v setkávání a sdílení dobré praxe a nevytváří 
jim vhodné příležitosti. Obce od kraje očekávají iniciaci takových setkání a větší 
finanční podporu SC inovací.  

Spolupráce s MAS i DSO velmi záleží na konkrétním uskupení. Některé MAS 

jsou popisovány jako aktivní, které pomáhají s dotacemi, částečně je administrují 

a fungují jako platforma pro sdílení dobré praxe. Jiné jsou naopak neaktivní nebo 

se nezaměřují na SC oblast. 
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Přehled spolupráce 

 

 Jádrová města Suburbánní obce Venkovské obce 

Středočeský 
kraj 

Spolupráci s krajem hodnotí jako 
nedostatečnou. Kraj by měl z pohledu 
obcí zajišťovat odbornou pomoc a 
podporovat zástupce obcí v setkávání a 
diskuzích, pořádat setkání se zástupci 
obcí. Kraj by se měl snažit problémům 
předcházet, a nejen řešit ty nastalé.  

Krajské dotační tituly nejsou dle zástupců obcí 
vhodně zaměřené, protože neodpovídají potřebám 
obcí. Obce si vnímají nedostatečnou podporu 
především v IT oblasti. Uvítaly by, kdyby IT 
oddělení kraje poskytovalo relevantní konzultace 
obcím.  
Spokojenost se spoluprací závisí na jednotlivých 
lidech, s kterými obec problém řeší. 

Kraj není schopen zajistit srozumitelný přenos 
informací pro starosty o nových zákonech a 
jejich změnách. Starostové potřebují vědět, co 
se jich konkrétně týká. Kraj neposkytuje 
komplexní řešení a vedení obcí.  

SIC 
Některá jádrová města se SIC 
spolupracují a jiná by spolupráci uvítala. 

Žádná obec se SIC nespolupracuje. Ale dokáží si 

představit, jakým způsobem by je SIC mohl 

podporovat. (viz 9.2) 

Obce nevědí, jakým způsobem by jim SIC mohl 

být nápomocný. Povědomí o aktivitách SIC je 

malé až nulové. 

SMO 

Spolupráce probíhá, ale hodně věcí se 

řeší na teoretické úrovni bez znalostí 

reálného kontextu. Sdílení zkušeností už 

nefunguje jako dříve. 

Neuvedeno 

Některé obce mají dobrou zkušenost, SMO jim 

srozumitelně tlumočí věci, které přicházejí 

z kraje a Ministerstva vnitra. Jiné obce z SMO 

vystoupily s odůvodněním, že je to především 

politická organizace. 

MAS 

Jádrová města jsou většinou aktivnějšími 
členy MAS a přinášejí své příklady dobré 
praxe, které však mají malou 
přenositelnost pro menší obce.  

Většina obcí spolupracuje úzce buď s DSO nebo MAS, podle toho, jak jsou jejich uskupení aktivní a 

jak jim vyhovuje spolupráce. DSO disponují malým rozpočtem, a i když jsou některé DSO aktivní, je 

pro ně náročné ze svého rozpočtu něco realizovat. 

DSO - dtto  

ORP -  

Spolupráce s ORP se liší. Pohybuje se od 
standardní spolupráce ve věcech působnosti ORP 
po spolupráci minimální. Málokdy se však jedná o 
spolupráci v oblasti SC. 

Spolupráce s ORP zhruba v polovině případech 

probíhá, jedná se hlavně o poradenskou činnost 

a starostové jsou spokojeni. V druhé polovině 

případů je spolupráce spíše sporadická až 

žádná. 
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Akademická 
sféra 

Jádrová města často spolupracují 
s akademickou a výzkumnou sférou 
(zejména ČVUT). 

Některé obce spolupracovaly na SC projektech 

s výzkumnými centry (ČVUT, VUT). Jiné obce o 

takové spolupráci nepřemýšlely. Několik z nich 

však tato možnost zaujala. V setkávání zástupců 

obcí a výzkumných center vidí příležitost 

k seznámení se s aktivitami konkrétních center a 

možnostmi případné spolupráce.  

Obce spolupracují s akademickou sférou nebo 
výzkumnými centry spíše ojediněle. Např. 
občas využívají poradenství s odborníky 
z ČVUT v Praze nebo VUT v Brně. 

Spolky 
Spolupráce se spolky probíhá, zástupci 
města a spolků se setkávají. 

Se spolky jsou obce v úzké spolupráci. Obce spolky finančně podporují a poskytují jim často 
infrastrukturní zázemí. Spolky jsou pro obce zdrojem zpětné vazby, posilují komunitu v obci, podporují 
kulturní život a pomáhají při brigádách. V menších suburbiích a venkovských obcích jsou často 
zastupitelé členy spolků, mohou tak snad tlumočit potřeby spolků obci. 

Soukromý 
sektor 

Spolupráce s lokálními firmami je 

oboustranně výhodná, a města se proto 

snaží o úzkou spolupráci. 

Spolupráce s lokálními firmami je různorodá. V některých obcích je poměrně úzká v jiných spíše 

nahodilá, pokud vůbec nějaká.  

Tabulka 6: Přehled spolupráce dle konkrétního partnera a typu obce 
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 Bariéry realizace SC řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Bariéry realizace SC řešení (schéma) 

3.7.1 Jádrová města 

 Oproti ostatním dvěma typům obcí, pro jádrová města není problém zajistit 

financování pro SC projekty. Někdy se ale potýkají s přemrštěnými cenami 

od dodavatelů. Ty však odfiltrují během výběrového řízení. 

 Během implementace se někdy stává, že technologické řešení nefunguje 

podle očekávání nebo se vyskytnou jiné potíže při jeho zavádění (např. 

nekompatibilita se současnou platformou města). Poučená města tak 

nakupují jednotlivá řešení postupně, aby zamezila větším ztrátám v případě 

neodpovídající funkčnosti, a řešení realizují v etapách. 

 Překážkou při implementaci bývá politické prostředí a náročnost přesvědčit 

zastupitele, především opozici, o přínosech SC řešení. V takových případech 

může být problematické nesoutěžení pouze na cenu, za účelem dosažení 

kvality. Podobně u menších zakázek při oslovení konkrétního dodavatele.  

Jádrová města 

 Politická scéna 

 Nekompatibilita či nefunkčnost SC 

řešení 

 Rozhodnutí učiněná minulou 

politickou reprezentací 

 Nízký počet firem přihlášených do 

výběrového řízení 

Suburbánní obce 

 Nedostatek finančních zdrojů 

 Nedostatečné porozumění a 

orientace SC řešení  

 Nedostatek časové kapacity 

 Konzervatizmus některých 

zastupitelů 

Venkovské obce 

 Nedostatek personální kapacity 

 Nedostatečné porozumění a 

orientace SC řešení  

 Konzervatizmus zastupitelů a 

občanů 

 Neochota firem inovovat 

 Majetkoprávní vztahy 
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 Jistou překážkou mohou být také závazky, které byly učiněny minulou 

politickou reprezentací, jako např. dlouhodobé smlouvy s firmami, které 

nejsou nakloněny inovacím. 

 Komplikaci také představuje nižší zájem firem o přihlašování se do 

výběrových řízení. Někdy to vede k nutnosti vypisovat výběrová řízení 

opakovaně. Města si to vysvětlují velkým množstvím zakázek, z kterého si 

firmy mohou vybírat. 

3.7.2 Suburbánní obce 

 I přesto, že větší typy suburbií disponují většími možnostmi vlastního 

financování než venkovské obce a mají také větší šanci dosáhnout na 

dotační tituly, nedostatek financí je pro ně stále jednou z největších bariér. 

Výjimečně se také objevilo, že bariéry nejsou žádné, ani finanční. To ilustruje 

názor pana starosty Věslava Michalika z Dolních Břežan, který tvrdil, že 

bariéry nevidí, pokud se domluví na smysluplnosti konkrétního řešení. Potom 

není problém ho zavést. Pokud je to smysluplné, ale je to drahé, tak takové 

řešení pan starosta nezavede, protože v takovém případě to podle něj není 

chytré řešení. 

 Zástupci obcí se neorientují v možnostech inovativních řešení, někteří vůbec 

neznají anebo jim nerozumí natolik, aby byli schopni napsat kvalitní zadání 

veřejné zakázky. I když se na úřadě najde někdo, kdo má větší přehled, 

většina zastupitelů ho zpravidla nemá a nerozumí výhodám a potenciálním 

finančním úsporám takového řešení. Vidí jen vysokou finanční investici, 

kterou řešení představuje. To znesnadňuje přijetí takových řešení. 

 I když informace o technologiích jsou dohledatelné, je jich nedostatek a jsou 

netříděné. Obchodní zástupci dodavatelských společností navíc ne vždy 

přinášejí objektivní informace. 

 Některé obce uvedly, že zastupitelé nemají dostatečné časové kapacity, aby 

se věnovali SC řešení nebo potažmo žádostem o dotace pro tyto projekty. 

Někde z tohoto důvodu rozšířili své řady o zaměstnance, kteří se věnují 

dotačním titulům (obecně, nejen pro SC), což pomohlo.  

 Mají také obavy, pustit se do realizace dlouhých SC projektů, které by se 

nemusely stihnout v daném volebním období. Důvodem je, že nechtějí 

administrativně zatěžovat své nástupce. 

 Problémem může být také nemotivovanost občanů využívat některých řešení 

(elektronická občanka) nebo jejich nezájem o technologie. Toto se ale 

objevuje spíše ojediněle. 

 Do výběrových řízení na malé veřejné zakázky se často hlásí nedostatek 

dodavatelů. To se ale většinou týká zakázek mimo SC. V některých 

případech se proto veřejné soutěže musejí vypisovat opakovaně. Obce s 

„dobrou reputací“ v oblasti SC tento problém nemají (např. Líbeznice). 
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3.7.3 Venkovské obce 

Výzkumná otázka: Venkovské obce disponují nízkou kvalitou ICT infrastruktury a 
malou dostupností vysokorychlostního internetu.  

 Malá dostupnost vysokorychlostního internetu nebyla zjištěna jako závažná 
bariéra pro implementaci SC řešení. Výraznější problém tohoto typu má 
pouze obec Svatý Jan pod Skalou, která leží v bílém místě na mapě pokrytí 
vysokorychlostním internetem a pro dodavatele je svou velikostí bohužel 
nezajímavá. V této obci nebylo možné realizovat placení parkovného přes 
mobilní aplikaci kvůli špatnému internetovému připojení. V jiných obcích je 
internetové připojení také slabé nebo kolísavé, což v některých případech 
řeší výměnou dodavatele. Změna dodavatele nemusí být však vždy 
jednoduchá. 

 Většina venkovských obcí překvapivě neuváděla nedostatek finančních 
zdrojů jako bariéru pro realizaci SC. Obce, kterým se daří čerpat dotace (i za 
pomoci externích firem) nevnímají, že by na realizaci SC řešení neměly 
finanční zdroje. Jedním z důvodů může být fakt, že venkovské obce občas 
ani neuvažují o velkých SC projektech, které by vyžadovaly velké investice. 
Některé obce jsou do jisté míry schopny si některá řešení financovat samy, 
např. Mšeno má pro tyto účely vlastní rozvojový fond, případně využijí úvěr. 
Pouze dvě obce uvedly nedostatek financí jako bariéru.  

 Největší bariérou je především na menších obcích nedostatek personální 
kapacity věnovat se oblasti SC a vypisovat žádosti o dotační tituly. Nárůst 
administrativy za posledních několik let je výrazný, jak uvádí vesměs všichni 
starostové. Byrokracie spojená s dotacemi navíc nekončí realizací projektu, 
ale pokračuje s povinnou podmínkou udržitelnosti projektu. Může se pak stát, 
že byrokratické povinnosti přejdou na nově zvolené zastupitelstvo.  

 Personální kapacita pro psaní žádostí o dotace je také malá, a navíc 
nedosahuje potřebné odbornosti, zejména pro větší dotační tituly. Obce jsou 
si toho vědomy, a téměř všechny tak využívají služeb externích agentur, 
které žádosti a administraci dotací řeší za ně. Je to finanční investice, která 
se vyplatí, jelikož dotace jsou velkou pomocí při realizaci větších SC řešení. 
Úspěšnost těchto agentur je středně vysoká. 

 Bariérou někdy bývají majetkoprávní vztahy. Obec by ráda realizovala 
investici (např. měření rychlosti na komunikaci), ale komunikace patří státu 
či kraji, který není ochoten se finančně podílet. 

 Zhruba polovina obcí nemá přehled o inovačních možnostech. V momentě, 
kdy v obci řeší nějaký problém, nemusí je ani napadnout, že by se hodilo SC 
řešení, protože o tom nemají povědomí. Druhá polovina obcí, která se o 
oblast SC aktivně zajímá, takové problémy nepociťuje.  

 Bariérou je nutnost přesvědčovat obyvatele i zastupitelstvo o prospěšnosti 
řešení. Obyvatelé často nedokáží dohlédnout budoucí přínosy řešení a 
stejně tak někteří zastupitelé vidí pouze velkou vstupní investici bez 
pečlivého zvážení a pochopení budoucích benefitů. Nevznikají studie 
ekonomické proveditelnosti. Starostové pak musí lidi přesvědčovat a řešení 
„protlačit.“ 

 Některé firmy, které poskytují obcím např. svozové služby, nejsou otevřené 
inovacím a nerespektují v tomto ohledu potřeby obcí. Důvodem je, že 
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inovace, které by šetřili životní prostředí a finance občanů, představují pro 
společnost investici, která není nezbytně návratná (neefektivnost svozových 
služeb ve standardním obchodním modelu finančně dopadá na obce, nikoli 
na svozové firmy). 

 Zkušenosti s dodavateli a zadáváním zakázek 

3.8.1 Jádrová města 

Výzkumná otázka: Venkovské a suburbánní obce se nedostatečně orientují v 

nabídkách dodavatelů SC řešení a benefitovaly by z nestranného a finančně 

příznivého poradenství v této oblasti (může platit i pro některé jádrové obce). 

 Jádrová města se dostatečně orientují v nabídce SC řešení. Proaktivně si 

vyhledávají SC řešení v typově podobných městech a zjišťují si, kdo řešení 

dodával.  

 U zakázek menšího rozsahu oslovují přímo konkrétní dodavatele. Často ty, 

s kterými měli v minulosti dobrou zkušenost.  

Výzkumná otázka: Města se špatnou zkušeností s dodavateli se budou s menší 

pravděpodobností pouštět do implementace dalších chytrých řešení. 

 I přes některé komplikace v zavádění SC řešení se jádrová města 

nenechávají ovlivnit negativní zkušeností s jedním dodavatelem. Po 

negativní zkušenosti jsou opatrnější a funkčnost nového SC řešení testují 

před plošným zaváděním nejprve v malém měřítku.  

 Jádrová města nesoutěží veřejné zakázky pouze s ohledem na cenu. Kvalitu 

se snaží zajistit definováním dalších kritérií pro dodavatele předem. 

V některých případech také využívají předběžné tržní konzultace.  

 Jádrová města jsou také častěji otevřena pilotním projektům, které jsou 

zajímavé i pro dodavatele.  

3.8.2 Suburbánní obce 

Výzkumná otázka: Obce potřebují znát více příkladů dobré praxe, aby i na základě 

nich mohli kontaktovat relevantního dodavatele. 

Výzkumná otázka: Venkovské a suburbánní obce se nedostatečně orientují v 

nabídkách dodavatelů SC řešení a benefitovaly by z nestranného a finančně 

příznivého poradenství v této oblasti (může platit i pro některé jádrové obce). 

 Obcím chodí nabídky SC řešení do e-mailových schránek, kde dodavatelé 

nekriticky propagují své řešení. Obce ne vždy disponují objektivními 

informacemi, podle kterých by mohly zvážit potřebnost a využitelnost 

konkrétního řešení. Rozhodně by profitovaly z možnosti poradenství s 

nestranným odborníkem. 

Výzkumná otázka: U venkovských obcí a některých suburbánních je nízká 

pravděpodobnost, že budou navazovat dlouhodobou spolupráci s dodavateli SC 

řešení.   

 Ze sebraných dat není možné na tuto otázku odpovědět. 
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 Běžnou praxí je kontaktování konkrétních firem s nabídkou přihlášení se do 
veřejné soutěže. Společnosti jsou osloveny na základě předchozí spolupráce 
nebo dobrých referencí. 

 Některé obce odebírají SC řešení od lokálního dodavatele (např. Treegator, 
Roztoky u Prahy). 

 U obcí suburbánního typu je cena hlavním kritériem pro výběr zakázky. 
Některé obce se ale snaží pro získání kvality nastavovat i další kritéria pro 
dodavatele (např. datum dodání, platební podmínky, záruční doba atd.). 
Někde od toho ale upustili, protože docházelo k nadhodnocování termínu 
dodání. Některá menší suburbia však soutěží téměř výhradně na cenu, z 
důvodu úspor a jednoduchosti soutěže.  

 Obce spolupracující s developery v některých případech kladou podmínky 

pro spolupráci (např. střechy všech postavených objektů musí být zelené). 

Díky spolupráci s developery, mohou obce iniciovat zajištění služeb pro 

občany (např. lékárna). 

 Zadání menších veřejných zakázek si obce připravují sami. U větších 

projektů si obce pro přípravu zadání často najímají externisty, protože je 

pro ně obtížné zhotovit kvalitní zadání pro SC projekty.  

 Téměř žádná obec nevyužívá dalších nástrojů zadávání veřejných zakázek 

jako např. inovativního partnerství nebo předběžné tržní konzultace. Často 

jsou tyto nástroje starostům neznámé. Některé obce využívají předběžné 

tržní konzultace, které ale nejsou oficiální. Někdy je to z důvodu, že si 

nejsou vědomi existence tohoto nástroje nebo z důvodu ulehčení 

administrativy. V některých případech na předběžné tržní konzultace není 

čas, protože se narychlo projekty upravují tak, aby seděly na konkrétní 

dotační titul. 

 PPP mnoho obcí nevyužívá. Pokud ano, tak pouze za jasně stanovených 

podmínek. Vyskytl se případ, kde právnička od PPP zrazuje z důvodu 

obavy o transparentnost obce. 

3.8.3 Venkovské obce 

Výzkumná otázka: Obce potřebují znát více příkladů dobré praxe, aby i na základě 
nich mohli kontaktovat relevantního dodavatele. 

Výzkumná otázka: Venkovské a suburbánní obce se nedostatečně orientují 
v nabídkách dodavatelů SC řešení a benefitovaly by z nestranného a finančně 
příznivého poradenství v této oblasti (může platit i pro některé jádrové obce). 

 Stejně jako suburbánním obcím, tak i venkovským chodí nabídky SC řešení 

do e-mailových schránek, kde dodavatelé nekriticky propagují své řešení. 

Obce většinou disponují objektivními informacemi, podle kterých by mohly 

zvážit potřebnost a využitelnost konkrétního řešení. Rozhodně by 

benefitovaly z možnosti poradenství s nestranným odborníkem. 

Výzkumná otázka: Obce se špatnou zkušeností s dodavateli se budou s menší 
pravděpodobností pouštět do implementace dalších chytrých řešení. 
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 Nepotvrdilo se, že by obce po špatné zkušenosti upustily od realizace SC 

řešení. Respondenti uváděli vesměs kladné zkušenosti s dodavateli. Tam, 

kde spolupráce neprobíhala hladce si např. obec našla jinou firmu 

dodávající podobný produkt. 

 Některé obce využívají pro zadání veřejných zakázek předběžné tržní 
konzultace, ale jiné nástroje zadávání veřejných zakázek téměř žádná obec 
nezná. V některých případech se stává, že i při žádosti obce o předběžnou 
tržní konzultaci se firmy odmítají zúčastnit. Později se ale do výběrového 
řízení hlásí. 

 Obce oslovují potenciální dodavatele s nabídkou přihlásit se do výběrového 
řízení o veřejnou zakázku.  

 U větších zakázek „uvědomělejší obce“ pečlivě posoudí provedení SC 

řešení a osobně dodavatele navštíví. U menších zakázek pak vybírají ty 

osvědčené. „Osvícené obce“ se ani nebojí zahraničních dodavatelů. 

 S PPP nemá téměř žádná obec zkušenost. 
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4 ROZBOR TEMATICKÝCH OBLASTÍ 

 Doprava a mobilita 

Nejčastěji diskutovanými tématy v této oblasti bylo řešení dopravní zátěže v obcích, 
problematika parkování, cyklodoprava a elektromobilita. Elektromobilita je pro 
všechny typy obcí a měst zatím novým trendem, který čeká na své rozvinutí. 

4.1.1 Jádrové obce 

Jádrová města se pouští do komplexnějších a pokročilejších SC řešení, protože 
disponují většími zdroji a personální kapacitou než ostatní typy obcí. Specifikem pro 
jádrové obce je zatížení každodenním dojížděním obyvatel okolních obcí za prací a 
občanskou vybaveností. Oblastmi, kterými se jádrová města zabývají, jsou proto 
především rozvoj pěší a cyklistické dopravy, efektivní řízení automobilové dopravy 
a téma parkování. 

Dopravní zátěž 

Jádrová města se potýkají se zvýšenou kongescí a snaží se jí předcházet 
zaváděním SC řešení. Na křižovatky aplikovali řadiče, které upřednostňují vozidla 
MHD a záchranné služby. Autobusy byly vybaveny novými panely pro zajištění jejich 
preference v dopravě. Autobusy i zastávky jsou vybaveny technologií zajišťující 
lepší orientaci pro nevidomé a slabozraké. Semafory jsou také vybaveny kamerami, 
které městům poskytují data o dopravě. Další data poskytují také instalované 
senzory pro monitorování kvality silnic. Sebraná data usnadňují městům další 
plánování.  

BUDOUCÍ PROJEKT: Kladno plánuje výměnu dopravních kamer s možností 
zhlédnout natáčené záběry na webu v reálném čase pro potřeby městské policie.  

Parkování 

Parkování je pro jádrová města velkým tématem. Města si uvědomují zbytečné 
zatížení ovzduší CO2 z vozidel při hledání volných parkovacích míst. Proto 
v některých případech přistoupila k implementaci senzorů pro detekci volných 
parkovacích míst. Toto řešení však zatím neaplikují plošně na všechna parkoviště 
a volí různá řešení (např. závora při plné obsazenosti parkoviště). 

BUDOUCÍ PROJEKT: Kolín prozatím monitoruje volná místa, ale navigace přímo 
na tato místa zatím není pro řidiče k dispozici. Aktuálně město usiluje o integraci 
těchto dat do aplikace Kolín v mobilu. Cílem je, aby aplikace ukazovala všechna 
volná parkovací místa ve městě. Dalším plánem je vybavení parkovišť chytrými 
příjezdovými tabulemi, na kterých bude zobrazena aktuální zaplněnost 
parkoviště. 

Cyklodoprava 

Dotazovaná města v minulosti realizovala výstavbu cyklostezek. V Kladně běží 
projekt sdílení městských kol. V budoucnu chce město využít data od poskytovatele 
služby k plánování cyklodopravy. V současné době nemá data k dispozici. 
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Kolín podporuje snížení automobilové dopravy a buduje pro občany cyklistickou 
infrastrukturu. Realizace Bike Tower u nádraží s kapacitou 118 kol a celodenním 
provozem motivuje občany k využívání cyklodopravy. Úschova kola je zpoplatněna 
částkou 5 Kč. Městu se podařilo navázat spolupráci s Českými dráhami, které 
držitelům INkarty garantují bezplatnou úschovu kola.  

Elektromobilita 

Elektromobilita je na pomalém vzestupu. Města pomalu osazují (resp. nechávají ze 
strany komerčních partnerů osadit) nabíječky pro elektromobily nebo se k tomu 
v budoucnu chystají. Kladno provozovalo e-bikesharing, který později po 
neshodách s dodavatelem přerušilo a nahradilo sdílením mechanických kol. Do 
budoucna plánují města rozšiřovat nabíječky pro elektromobily a přemýšlí o dalším 
rozvoji elektromobility, ale prozatím nemají jasnou koncepci. 

4.1.2 Suburbánní obce 

Jak bylo uvedeno v oddílu A – Analýza sekundárních dat, pro suburbánní obce je 
zásadní zajištění dostatečné dostupnosti Jádrových měst (tj. kapacitou, frekvencí, 
časovou i finanční dostupností). Mezi další problematické body patří přetížení 
místních komunikací tranzitní dopravou i nedostatek parkovacích stání 
(např. z důvodu sezónního přetížení návštěvníky u turisticky atraktivních území 
nebo malé kapacity P+R parkovišť při významných dopravních uzlech – autobusové 
a vlakové nádraží). 

Dopravní zátěž 

Většina obcí je zatížena vysokou koncentrací dopravy. Mnoho obcí zatěžuje i 
doprava kamionová. Nejčastějším typem řešení je snaha o obchvat, křižovatku na 
sjezdu nebo přesměrování kamionů na trasy mimo centrum města. Některé obce 
disponují daty o průjezdu vozidel obcí, jiné v měření nevidí velký význam a zdráhají 
se proto do takového řešení investovat. Dopravní zátěž v obci také řeší pomocí 
zpomalovacích semaforů nebo úsekového měření rychlosti. Průběžné vážení 
vozidel obce většinou nevyužívají, protože pochybují o efektivitě tohoto řešení. 
Kromě toho také uvádí, že pro implementaci je nezbytná spolupráce s dalšími 
orgány a celý proces je velmi složitý. 

Postoj ke kamerovému systému je mezi starosty smíšený. V některých obcích je 
kamerový systém nainstalovaný, některé obce ho plánují zavádět a jiné v něm 
nevidí žádnou přidanou hodnotu pro obec. V obcích, kde kamery nainstalované 
jsou, slouží buď pro měření rychlosti, nebo jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti 
v obci. 

Realizace kamerového systému v celé obci je finančně nákladná, proto se k její 
realizaci nejčastěji přistupuje v etapách. Menším obcím do tisíce obyvatel se 
kamerový systém často nevyplatí, protože nemají obecní policii, která by data 
z kamer zpracovávala.  

BUDOUCÍ PROJEKT: Obec Líbeznice plánuje zavádět informační tabule na 
autobusových zastávkách s reálnými časy dojezdů. Přemýšlí i o možnosti 
integrovat informace o zpoždění spojů do mobilní aplikace Moje obec.  

Parkování 

Problém s parkováním řeší všechny suburbánní obce a aktivně se tomuto tématu 
věnují. Specifickým problémem suburbií je doprava občanů vlastním vozidlem na 
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nádraží, odkud dále pokračují do zaměstnání a vozidlo nechávají po celý den na 
parkovišti. Další dopravní zátěž pak pro větší suburbia představují občané 
z okolních obcí, kteří do nich dojíždějí za prací. 

Pro řešení tohoto problému obce často volí jiná, než SC řešení (např. zpoplatnění 
parkovného v kombinaci s papírovými hodinami, zavedení parkovacích zón, B+R 
apod.). K těmto řešením přistupují především z důvodu finanční nákladnosti 
chytrých řešení (např. mobilní aplikace na platbu parkovného, bezkontaktní platba). 
Cena parkovného je příliš nízká na to, aby tato řešení byla pro obce rentabilní.  

BUDOUCÍ PROJEKTY: Obce připravují výstavbu nových parkovišť na 
exponovaných místech jako je centrum obce a nádraží. Některé obce na nádraží 
plánují zřízení B+R a P+R.  

Některá suburbia s počtem obyvatel nad 4 000 uvažují o osázení parkovišť 
senzory s detekcí volných parkovacích míst a aplikaci na platbu parkovného. 

Cyklodoprava 

Suburbánní obce vnímají cyklostezky jako možnost, jak ulehčit silniční dopravě a 
zároveň podpořit lokální turismus. Několika obcemi cyklostezky prochází, některé 
se se v minulosti neúspěšně pokoušely o jejich realizaci. K realizaci cyklostezek je 
třeba spolupráce více obcí, což se ukázalo jako náročný moment. ORP se 
v některých případech podílí na koordinaci nebo záměr samo iniciuje. SČK se 
většinou kromě zaštítění záměru na projektu nepodílí. Dalšími náročnými momenty 
při realizaci se ukázaly být finanční zdroje a majetkoprávní vztahy. Obce mezi sebou 
často diskutují míru jejich finančního zapojení, která nemusí pokrýt náklady spojené 
s realizací. Samotné realizaci pak předchází získání potřebných pozemků do 
vlastnictví obcí. Ze zkušenosti starostů vyplývá, že jednání s majiteli takových 
pozemků je nelehké a zdlouhavé a může výrazně zdržet nebo zabránit realizaci. 
K propojení jednotlivých úseků využívají obce i změny v územním plánu. 

BUDOUCÍ PROJEKTY: Obec Tři Dvory plánuje rozšíření cyklostezky, která obcí 
prochází, ale na realizaci nemá finanční zdroje. V budoucnu obec také uvažuje o 
instalaci nabíjecích stanic pro elektrokola. Tento plán nemá zatím konkrétnější 
podobu a není založen na „tvrdých datech“ (např. měření průjezdnosti na stezce). 

Obec Hrusice by výhledově chtěla navázat na plánovanou cyklostezku Kolovraty-
Mnichovice. Zatím jim ale brání majetkoprávní vztahy. Obec Roztoky u Prahy vidí 
do budoucna ve výstavbě cyklostezky potenciál, zatím ale žádné konkrétní plány 
nemá.  

Elektromobilita 

V žádné z obcí není instalována nabíjecí stanice pro elektromobily a obce je 
prozatím ani neplánují umisťovat. Ukázalo se, že elektromobilita je pro starosty 
poměrně nový trend, který většinou nepovažují za aktuální pro jejich obec (výjimkou 
jsou obce Líbeznice a Dobříš). V Dobříši mají zaměstnanci úřadu k dispozici jedno 
elektrokolo, které denně využívají k cestám do okolních vesnic. Starostové 
nedostávají od občanů podněty pro zavádění dobíjecích stanic. Předpokládají také, 
že pokud si někdo v obci pořídí elektromobil, bude ho nabíjet ve své domácnosti. 
Lze předpokládat, že trend elektromobility a poptávka po vhodné infrastruktuře se 
bude časem zvyšovat.  
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BUDOUCÍ PROJEKT: Obec Líbeznice má konkrétní plán zakoupit elektrovozík 
na rozvoz pokrmů z jídelny do blízkého okolí. Konkrétní model je již vybraný, a 
toto řešení bude obec financovat z vlastního rozpočtu. Starosta upřesnil, že 
v obci mají zájem elektromobilitu vyzkoušet se zdravým nadhledem, proto také 
začínají s menším řešením.  

4.1.3 Venkovské obce 

Charakteristiky venkovských obcí zařazených do vzorku jsou velmi různorodé. 
Počet obyvatel se pohybuje od 176 do 4 750. V některých případech se jedná o 
obce II. stupně. I proto se ve výběrovém vzorku prolínají obce, které řeší základní 
problémy (např. kanalizaci) s obcemi „průkopnickými“, které za sebou již mají velké 
SC realizace. Z těchto důvodů je nesnadné najít společné jmenovatele pro všechny 
obce, a proto je možnost generalizace pro celou tuto skupinu omezená. 

Dopravní zátěž 

Většina zástupců venkovských obcí až na výjimky neuvedla, že by se obce potýkaly 
s velkou dopravní zátěží. Ty, kterých se zvýšená doprava týká, využívají k regulaci 
rychlosti v obci dopravní značení, radary nebo zpomalovací pruhy. Některé obce 
zvažovaly implementaci zpomalovacího semaforu, ale venkovské obce bez vlastní 
policie nemají, jak získaná data vyhodnotit. Ani policie v okolních obcích často 
nedisponuje dostatečnou kapacitou. Zvýšená doprava velmi závisí na kontextu 
obce (např. blízkost kamenolomu, přítomnost silnice I. třídy). Efektivní řešení mohou 
být často regulatorní povahy, např. vydání vyhlášky o zákazu průjezdu kamionů. 
Z rozhovorů vyplývá, že venkovské obce spíše nevidí velké důvody pro investici do 
SC řešení v této oblasti. 

Parkování 

Nedostatek parkovacích stání se v rozhovorech neprojevil jako výrazný problém. 
Obyvatelé parkují před svým bydlištěm a díky menší rozloze venkovských obcí není 
tak velká potřeba dopravovat se po obci auty. Oproti suburbánním oblastem nejsou 
venkovské obce zatížené odstavováním automobilů při přesedání na jiný typ 
dopravy pro dopravu do práce. Lidé většinou jedou autem přímo do práce nebo auta 
parkují právě ve zmíněných subrubiích, kde přesedají na jiný typ dopravy.  

Výjimkou je obec Svatý Jan pod Skalou, kde je parkování tématem z důvodu 
zvýšeného turismu. Parkoviště v obci je zpoplatněné a obec vyzkoušela platbu 
parkovného přes aplikaci ClickPark. Výdělek z parkovného však nepokryl náklady 
za provoz služby a v souvislosti se špatným internetovým připojením v obci ani 
dobře nefungovala. Z těchto důvodů obec tuto službu zrušila. Obec má v plánu 
zavést možnost placení parkovného platební kartou. 

Cyklodoprava 

Cyklistická doprava je ve venkovských obcích poměrně rozšířená. Od občanů je 
poptávka po rozšiřování cyklistických stezek. Několika obcemi již cyklostezky 
vedou, jinde chtějí v budoucnu stezky rozšiřovat či nově vybudovat (např. Lipník, 
Mšeno, Okřínek). 

Elektromobilita 

Elektromobilitě se věnují obce, které již mají několik chytrých realizací za sebou a 
jsou SC nakloněni (Kněžice, Svatý Jan pod Skalou, Mšeno). Pro ostatní obce je 
elektromobilita vzdálená a není to téma, nad kterým by zatím uvažovaly.  
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V obci Svatý Jan pod Skalou disponují elektro tříkolkou s korbou pro úpravu zahrad. 
K tomuto řešení se inspirovali ve Vráži.  

Mšeno zvažovalo zavedení elektrobusů, ale z důvodu náročného terénu jejich 
aplikaci zamítli. 

BUDOUCÍ PROJEKTY: Mšeno se rozhodlo zavést autobusy na CNG pohon. O 
CNG uvažují i Kněžice. Rádi by část bioplynu z vlastní bioplynky přetvořili na 
CNG. Překážkou je zatím to, že výroba bioplynu není stabilní, což znesnadňuje 
plánování. 

 Životní prostředí a energetika 

Společným tématem v této oblasti, které řeší všechny typy obcí je odpadové 
hospodářství. Zkušenosti s energetickým managementem a EPC jsou poměrně 
malé napříč typologií, ovšem minimálně jedno jádrové město je v tomto ohledu 
výrazně zkušenější. I některé venkovské obce mají za sebou velké SC realizace 
v oblasti energetiky, ale tyto obce jsou mezi ostatními obcemi venkovského typu 
spíše výjimkami. Ukazují ale, že i pro malé obce je možné realizovat odvážné pilotní 
projekty. Názory na problematiku veřejného osvětlení se různí i v rámci stejného 
typu obcí. 

4.2.1 Jádrová města 

Vzhledem k tomu, že výběrový vzorek pro tuto kategorii jsou pouze 2 města, není 
možné příliš zobecňovat. Obě města také mají rozdílné zkušenosti se SC 
realizacemi, proto budou většinou zmiňována jmenovitě. 

Odpadové hospodářství 

Jádrová města aktivně řeší odpadové hospodářství a přistupují k chytrým řešením. 
Cílem je ušetřit na svozu odpadu a zároveň snížit emise CO2. Kolín využívá 
kombinaci aktivního a pasivního (s QR kódem) svozu odpadu. Kombinaci variant 
zvolili z důvodu velké finanční nákladnosti na aktivní variantu. Bariérou pro 
rozšiřování inovací je neochota svozové společnosti zapojovat chytré technologie a 
vyhodnocovat trasy pro svoz flexibilně. 

BUDOUCÍ PROJEKT: V Kladně se zatím sváží odpad podle pevně stanoveného 
plánu. Zahájili ale zavádění senzorů do podzemních kontejnerů a dále chtějí 
počty kontejnerů se senzory zvyšovat. V budoucnu plánují docílit dynamického 
svozového plánu, čemuž se ale stejně jako v Kolíně svozová společnost brání. 

Veřejné osvětlení 

Kladno provedlo pokus o zavedení chytrého osvětlení, ale narazilo na 
nekompatibilitu senzoriky od dodavatele s platformou INVIPO, kterou již město 
využívá. V současné době v této oblasti žádné kroky nepodnikají, a prozatím nemají 
ani žádné budoucí plány. Zástupce Kladna to komentoval tak, že se zatím nevyplatí 
chytré VO zavádět. Kolín využívá pro VO kombinaci sodíkových výbojek a LED 
osvětlení. Město má vytvořenou koncepci pro umisťování různých světel podle typu 
lokality, s ohledem na barevné spektrum a postupné tlumení světla. Centrální řízení 
osvětlení není pro Kolín aktuálně prioritou. Při inovaci VO plánuje město současně 
pokládat i chráničky a dopředu si tak připravuje možnost pokládání optických 
kabelů. 
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Energetika budov a kvalita vnitřního prostředí 

Kladno se energetikou budov zabývá, ale pokud známo nevyužívá zatím EPC. 
Kladno disponuje pozicí městského energetika. Kolín si naopak nechal posoudit 35 
budov a pro 14 z nich využili EPC. V budovách byla provedena různá opatření 
s cílem garance úspor jako např. výměna topení, svítidel atd. v rámci tohoto projektu 
vznikla nová pozice městského energetika, který spravuje EPC a sleduje aktuální 
spotřeby budov. EPC město zvolilo z důvodu příznivého způsobu financování. Kolín 
teď zvažuje členství v Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Jádrová 
města také využívají senzory pro měření CO2 a polétavého prachu. 

BUDOUCÍ PROJEKT: Kolín má v plánu zavádět chytré vodoměry. Rozhodli se 
tak po nedávném úniku vody v nemocnici (proteklo cca 250 000 litrů vody). Chtějí 
zavést automatická upozornění v reálném čase, aby zabránili podobným 
incidentům. Město také plánuje pilotní projekt se zahraniční firmou pro zvýšení 
kvality vnitřního prostředí v blízkosti dopravně frekventovaného místa. Jedná se 
o zavádění nanofiltrů do oken zabraňujících prašnosti spolu se senzory pro 
měření hladiny CO2. Projekt je ve stavu nabídky a financování by bylo řešeno 
formou EPC. 

Kladno ve spolupráci s vodárnami iniciovalo osázení městských budov 
senzorikou pro spotřebu vody. V budoucnu plánují sledování spotřeby elektrické 
energie za pomoci senzorů. 

4.2.2 Suburbánní obce 

Suburbánní obce často volí rozdílná řešení svých problémů. Většina z nich však pro 
snížení energetických nákladů budov volí zateplení financované převážně 
dotacemi, EPC řešení nevyužívají. Většina obcí by ráda efektivně upravila frekvenci 
svozu odpadu, ale potýkají se s různými překážkami. Přechod VO na LED proběhl, 
probíhá nebo bude probíhat téměř ve všech obcích. Jen minimum z nich však 
realizovalo nebo plánuje realizovat řešení postupného zhasínání. 

Odpadové hospodářství 

Téma odpadového hospodářství je pro obce jedno ze stěžejních, jak se potvrdilo 
i na workshopu. Problematika se dále dělí na téma efektivita třídění odpadu, 
motivace lidí ke třídění, frekvence svozu, nakládání s bioodpadem. Obce volí různé 
druhy řešení těchto problémů. 

Ve většině obcí probíhá třídění odpadu, ale obce by rády motivovaly občany 
k většímu třídění. V Dobříši se např. zapojili do programu „Moje odpadky“, který 
motivuje občany k třídění pomocí finančních benefitů podle vytříděné váhy. Projekt 
je zátěžový jak pro obec, tak pro občany, ale v jiných obcích se osvědčil. Projekt je 
celkem nový a Dobříš, proto doufá, že se časem dobře uchytí. Ostatní obce motivují 
občany většinou pouze pasivně (zveřejnění informací v časopise, kolik obec díky 
třídění ušetřila).  

O podzemních kontejnerech mnoho obcí neuvažuje. Nejsou si jisti jejich 
prospěšností, poměru výhod a nevýhod. Nevědí např., jestli jde slisovaný plast dále 
třídit. Nejistota ohledně technologického řešení odrazuje obce od jejího zavedení. 
Není pro ně zcela zřejmé, které typy inovací jsou „dobré a vyplatí se“. Účastníci 
workshopu vnímali, že neexistuje jasné stanovisko, jestli a za jakých podmínek 
zavádět podzemní kontejnery. 
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Pro obce s vlastními technickými službami je proces zavádění inovací o něco 
snazší. Jak se ukázalo z rozhovorů i z workshopu, některé svozové firmy nemají 
zájem o inovace a nejsou nakloněny snahám obce inovovat. Některé obce nemají 
mnoho alternativ ke své stávající svozové firmě, navíc panuje názor, že se firmy 
mezi sebou domlouvají na cenách. 

BUDOUCÍ PROJEKTY: Mnoho obcí by rádo do budoucna adoptovalo řešení pro 
svoz odpadu v závislost na zaplněnosti kontejnerů. Jejich cílem je snížení 
frekvence svozů tak, aby technické služby vyvážely pouze plné kontejnery. 
Obecně jsou však senzory zaplněnosti v kontejnerech pro obce finančně 
náročné, a obce k nim v současnosti neplánují přistupovat. Alternativou pro ně 
tedy mohou být např. samolepky s QR kódem. 

Hrusice mají v plánu dávat pytle na tříděný odpad občanům přímo do domácností. 

Dolní Břežany zavedly mobilní aplikaci pro technické služby k úpravě frekvence 
svozů a pro občany k placení poplatku přes mobil. Projekt je v počátku, naplno 
začne fungovat v roce 2020. 

Některé obce podporují nebo plánují podporovat kompostéry v domácnostech.  

Energetika budov a kvalita vnitřního prostředí 

V rámci snižování energetické náročnosti budov většina obcí volí jako řešení 
zateplení veřejných budov (nejčastěji škol a úřadu) a výměnu oken. Zateplení bývá 
často financováno z dotací. Obce, které o snižování energetické náročnosti 
přemýšlejí, si nedokáží představit, jak by řešení financovaly bez dotace. V Českém 
Brodě by rádi snižovali energetickou náročnost komplexnějšími řešeními a ne 
„pouze“ lepším zateplením. Zdá se ale, že obec neví, jak k tomu přistoupit.  

Některé obce řeší zateplení vhodnými stavebními úpravami, což může být 
výhodnější než jiná technologická řešení (např. v Líbeznicích). 

EPC není řešením, které by obce využívaly. Několik z nich se vyjádřilo, že by této 
formě financování byly otevřené. EPC je dobrou alternativou finančního zdroje, obce 
se nemusí spoléhat na dotace a do budoucna ušetří. 

Většina obcí nemá komplexně zpracovaný energetický management obecních 
budov. Některé obce by tomu byly nakloněny. Jako potenciální bariéry byly 
identifikovány nedostatečné povědomí o tomto SC řešení, finanční náročnost a 
nedostatek personálních kapacit na obsluhu systému. 

Některé obce mají ve veřejných budovách nainstalována čidla pro měření CO2. 
Řešení však např. v Líbeznicích nevyužívá plného potenciálu. Čidla nejsou 
napojena na systém větrání, ale mají pouze informační hodnotu pro uživatele. 
V několika málo případech jsou instalovány i senzory pro zaznamenání vyššího 
odběru předcházející nákladům na řešení havárií.  

V této oblasti od obcí nezaznívaly plány na budoucí projekty.    

Veřejné osvětlení 

Většina obcí buď už částečně přešla na LED osvětlení, nebo přecházet bude. 
Názory na LED osvětlení i postupné stmívání a rozsvěcení světel se hodně liší. 
Podobně jako u odpadového hospodářství je to velmi řešené téma, o kterém je 
možné nalézt mnoho informací, ale neexistuje jedno závazné zhodnocení, které by 
říkalo, za jakých podmínek je vhodné instalovat který typ světel. Starostové vědí, že 
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výměna VO za LED je trendem a pro mnohé je i prioritou. Většinou však nemají 
dostatek relevantních informací, aby si mohli udělat jasný názor. Starostové by 
profitovali z konzultací s nezávislými odborníky. V Hrusicích však ani po konzultaci 
s odborníkem nebyli s výměnou VO spokojeni.  

Na osvětlení s čidly pro postupné rozsvěcení a zhasínání panují mezi obcemi 
rozporuplné názory. Prozatím toto řešení realizovalo jen několik obcí a spokojenost 
je rozdílná. V Břežanech se nepotvrdilo, že by LED světla byla úspornější a 
rozsvěcení podle čidel působí v bytové zástavbě rušivě. Negativní zkušenost mají i 
v Hrusicích, kde pilotní projekt ukázal, že od října do března je intenzita osvětlení 
nedostatečná, navíc sloupy osvětlení se ukázaly jako nevhodné k navrženému typu 
osvětlení. Unhošť si na funkci postupného zhasínání nestěžuje.  

BUDOUCÍ PROJEKTY: 

Další obce plánují implementovat světla VO s funkcí postupného zhasínání. 
Dobříš tvoří strategii pro výběr nejlepší technologie. Ve Třech Dvorech je projekt 
na rekonstrukci VO zpracovaný a čeká na vhodný dotační titul. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Většina obcí se potýká se suchem a některé z nich podnikají aktivní kroky 
k využívání dešťové vody. Tato řešení nejsou technologická, přesto je výzkumný 
tým chápe jako „chytrá“. 

V několika obcích se modernizuje ČOV, často kvůli malému objemu, a řeší se 
oddělení kanalizace na splašky a dešťovou vodu (např. v Českém Brodě). 
V Dolních Břežanech realizovali systém HDV. V Roztokách u Prahy využívají vaky 
s vodou u stromů, což zajišťuje jejich dostatečnou zálivku a možnost ji kontrolovat. 
Obce se snaží o podporu zasakování dešťové vody v místě dopadu a zahrnují to do 
požadavků u nových staveb. V případech, kde zasakování není možné, instalují se 
retenční nádrže. V Českém Brodě zadali developerovi jako jednu z podmínek 
projektování střech nových objektů jako zelených. Dále se obce snaží o úpravu 
krajiny tak, aby zachovaly zelené pásy, a některé obce se do VP snaží dostat více 
vodních prvků a prvků zeleně, nejen kvůli HDV, ale i z důvodu zlepšování kvality 
života ve VP. 

4.2.3 Venkovské obce 

Tematická oblast životní prostředí a energetika původně nebyla pro venkovské obce 
vybrána ke zkoumání. Během terénního šetření bylo zjištěno, že toto téma se týká 
i tohoto typu obcí a často se k němu starostové spontánně vyjadřovali. Proto jsme 
se rozhodli ho do analýzy zahrnout. 

Některé malé obce do tisíce obyvatel nemají vyřešenou kanalizaci nebo vodovod. 
V těchto obcích je zpravidla nejméně SC řešení. Bazální problémy v obci, jako je 
chybějící kanalizace, jsou prioritami těchto obcí a SC řešení často vnímají jako 
nadstavbu, o které budou přemýšlet, až po zajištění základních potřeb obce. Přesto 
je možné se i v malých obcích setkat s velmi inovativními projekty, za kterými stojí 
uvědomělí lidé na radnici, kteří dokáží své síly spojit s odborníky.  

Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství je velkým tématem i pro obce venkovského typu, což se 
důkladněji ukázalo při workshopu. Některé venkovské obce mají stejný problém se 
svozovými firmami jako suburbánní. Svozové firmy nemají zájem inovovat své 



80 
 

R
O

Z
B

O
R

 T
E

M
A

T
IC

K
Ý

C
H

 O
B

L
A

S
T

Í 

služby a některé dokonce opět přistoupily k placení svozu odpadu formou paušálu, 
což občany nemotivuje více třídit.  

V obci Okřínek nově poskytli do domácností popelnice na tříděný odpad a 
kompostéry na bioodpad. Z projektu zatím nejsou výsledky. 

BUDOUCÍ PROJEKT: Obec Nebužely má v plánu do domácností rozdávat 
kompostéry. 

Veřejné osvětlení 

Obce průběžně mění VO za LED, v některých případech se jedná o chytré 
osvětlení, které upravuje intenzitu osvětlení podle denní doby. Tento trend je patrný 
i v obcích venkovského typu nehledě na jejich velikost. Dá se tedy předpokládat, že 
obce, které ještě nepřešly na LED, tak v blízké budoucnosti učiní. Malé venkovské 
obce s počtem obyvatel do 500 mění světla za LED, ale už většinou nezavádí funkci 
postupného zhasínání a rozsvěcení.  

Energetika budov a kvalita vnitřního prostředí 

Dvě venkovské obce mají inovativní řešení v oblasti energetiky. Kněžice založily 
bioplynovou stanici a staly se tak z velké části energeticky soběstačnou obcí 
v oblasti výroby tepla. Kromě toho šetří stanice 11 tisíc tun emisí za rok. Mšeno 
realizovalo kotelnu na štěpku v budově školy. Město si vytváří štěpku do kotle 
svépomocí sběrem větví, protože původní záměr využívat dřevo z lesů nemohl být 
zrealizován. Úplná adaptace řešení a seznámení se s jeho obsluhou trvala jeden 
rok. 

Některé obce zavedly vlastní dotační program pro občany na výměnu kotlů nebo 
nabízejí podporu při žádostech o kotlíkové dotace. 

Mnoho obcí provádí energetické audity obecních budov na základě, kterých 
přistupují k úpravám. Systém pro energetický management budov má pouze jedna 
obec, a to počtem obyvatel největší (Zruč nad Sázavou). Součástí systému je mimo 
jiné hlídání aktuální spotřeby energií, monitoring kvality vzduchu a hlášení havárií. 
Projekt je ve zkušebním provozu u několika veřejných budov. 

BUDOUCÍ PROJEKTY: Zruč nad Sázavou plánuje do energetického 
managementu budov později přidávat další smart řešení (např. toalety), tak aby 
vše mohli monitorovat v jedné platformě. 

Kněžice mají v plánu realizovat virtuální lokální distribuční síť. Innogy a Nano 
Energies už od nich elektřinu z bioplynové stanice vykupují a teď pomáhají při 
přípravách nového pilotního projektu. Dále plánují umístění fotovoltaiky na 
střechu úřadu a rádi by k takovému kroku motivovali i občany. 

Lipník plánuje zajistit vytápění bytových jednotek pomocí solárních panelů. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

I venkovské obce se potýkají se suchem, a snaží se krajinu proti suchu bránit. 
Nejčastěji tak činí pomocí budování tůní, rybníků a přírodních nádrží. Např. Kněžice 
získaly za vybudování biokoridoru chránící Osecký rybník ocenění Bílá stuha. Obce 
také vysazují stromy, rozšiřují zeleň a zakládají remízky. Někdy je však problém se 
zálivkou. 
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 ICT infrastruktura a vysokorychlostní internet 

Všechny typy obcí řeší téma dostupného internetu v obci, a je to pro ně jedno 
z prioritních témat. Ostatní témata jako je sběr dat (Big Data), automatizovaný 
monitoring, internet věcí či portály otevřených dat, jsou aktuální jen pro jádrové obce 
a malou část suburbánních obcí, u venkovských je toto spíše výjimkou. Veřejné 
mapové portály, digitální technické mapy či elektronické systémy úřadu jsou pak 
zařazeny pod téma Smart Governance.  

Optika či bezdrátový internet?  

Pro všechny obce je prioritním tématem optická síť a její (ne)výhody oproti 
bezdrátové síti. Všechny obce řeší, kde zvolit optickou síť, a v jakých případech 
zvolit bezdrátový internet. Pouze výjimečně obce nevidí potenciál v zavádění 
optické sítě po obci, a to především menší obce (Kněžice, Lipník, Hradišťko). To 
především z finančních důvodů a infrastrukturních zásahů. Jeden ze zástupců obcí 
například uvedl, že „nevidí žádný důvod k rozkopání obce.“ 

Strategie pokrytí obce vysokorychlostním internetem 

Zástupci obcí potvrzovali, že při infrastrukturních zásazích (budování kanalizace, 
výměna veřejného osvětlení, rekonstrukce ulic) myslí minimálně na pokládku 
chrániček, případně rovnou i na pokládání optických kabelů. Zásah do infrastruktury 
jen z důvodu budování optické sítě nepokládají obecně obce za hospodárný. 

Pouze výjimky z řad obcí mají ucelenou strategii a časový výhled budování optické 
sítě či bezdrátového internetu (např. Líbeznice).  

Komunikace s poskytovateli 

Obce řeší jak problémy s infrastrukturou pro vysokorychlostní internet a jeho 
budování, tak i praktické problémy s komunikací s poskytovateli. V případě 
menších obcí to znamená vynakládání velké energie pro vyjednávání spolupráce 
(např. při budování optické sítě), v případě větších se pak objevil tlak poskytovatelů 
na města, že by neměla zasahovat do volného trhu (a iniciovat a budovat 
infrastrukturu). Ačkoliv je vyjednávání pro menší obce složitější, tak energie 
vynaložená ze strany obce, často ve spolupráci s MAS či sdružení občanů, a 
prioritizace tématu, mohou vést k vyjednání dobrých podmínek a zrychlení výstavby 
(např. Líbeznice, Zeleneč, Kněžice).  

4.3.1 Jádrové obce 

Pokládají chráničky při výkopových pracích, zaměřují se především na centra měst 
a na veřejné budovy. Uvědomují si důležitost optické sítě nejenom z důvodu 
vysokorychlostního internetu, ale i pro propojení dalších systémů (kamery, 
semafory atd.) a jejich využití pro řízení a hlídání stavu dopravy. 

Strategický dokument, kde by byl jasně stanoven výhled a naplánován rozvoj prací 
při budování optické sítě, obce nemají. Plánování probíhá typicky ve chvíli, kdy je 
možné na základě dotačního titulu budovat optickou síť města, či dochází 
k infrastrukturním zásahům. 

Trendem je poskytovat bezplatnou WiFi síť pro širokou veřejnost. To především na 
zastávkách, ve veřejných budovách a na frekventovaných veřejných místech.  

Jádrová města řeší velké projekty, které jsou pro menší obce nemyslitelné – např. 
budování technologických a zálohovacích center (Kladno).  
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Plánují a do určité míry již využívají sběru dat (Big Data) a využívají je, a to jako 
jediný typ obcí. Typicky v tématu řízení dopravy.  

Budoucí projekty:  

Kladno má v plánu sbírat data z řadičů křižovatek. V současné chvíli probíhá 
postupné obměňování řadičů. Velmi se jim líbí systémy řízení dopravy, a chtěli 
by se tématu více věnovat.  

Kladno má vytipováno 10 míst na bezplatnou WiFi síť na veřejných místech, a 
plánuje je postupně pokrýt.  

Kolín plánuje portál otevřených dat, a to v rámci projektu společně s městy Slaný, 
Dolními Břežany, a s ČVUT. V současné chvíli vytipovávají sady, které chtějí 
zveřejňovat.  

4.3.2 Suburbánní obce 

Z drtivé většiny obce řeší pouze zavedení optických kabelů a bezdrátové možnosti 
vysokorychlostního internetu. Jen zcela výjimečně a u větších obcí (např. Líbeznice, 
Roztoky, Unhošť) jde o další projekty typu napojení na další systémy (kamerový 
systém apod.). Otevřená data ve větším rozsahu se řeší pouze minimálně, obce 
jdou spíše cestou menších, úžeji zaměřených aplikací (viz Smart Governance). 

Velké investiční projekty, kde by došlo k položení optické sítě najednou v rámci 
celého města, jsou pro ně nerealizovatelné. Dochází k postupnému zavádění. Obce 
si uvědomují nutnost plánování optické sítě při rekonstrukcích, opravách ulic či 
výměně veřejného osvětlení.  

Rozvod optické sítě je zpravidla nejdříve prioritou pro veřejné budovy a budovy 
úřadu, ale důležitost dostupnosti internetu pro domácnosti si obce také uvědomují 
(explicitně zmíněno např. v Unhošti, Dolních Břežanech, Líbeznicích, Roztokách). 
Některé obce narážejí na stížnosti poskytovatelů, že narušují volný trh, pokud chtějí 
řešit rozvod optické sítě do domácností (např. Český Brod).   

Na projekty v této oblasti jim chybí především finance a čas na projekty (personální 
kapacity).  

Budoucí projekty: 

Líbeznice mají strategii rychlého prosíťování obce optickou sítí. Do dvou let chtějí 
mít obec pokrytou ze 100 %. Do tohoto prosíťování je zapojena jak místní firma, 
tak i společnost národní a nadnárodní. Dále plánují IoT systém čidel u veřejných 
budov, které mají vyšší odběry energie.  

Dobříš se chystá na obnovu svého technologického centra a zálohovacího 
serveru. V současné chvíli je těžké zajistit dostatečné finance. 

Roztoky uvažují o rozšíření modulů do kamerového systému.  

4.3.3 Venkovské obce  

Obce častěji řeší bazální problémy se špatným signálem (např. Svatý Jan pod 
Skalou) a hledání nových providerů vysokorychlostního internetu (např. Lipník, 
Kněžice). Špatná ICT infrastruktura je viděna jako bariéra rozvoje dalších služeb 
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(např. placení parkovného přes aplikaci, digitalizace úřadu) u menší části obcí, 
například u Svatého Jana pod Skalou a Okřínku.  

Venkovské obce se častěji zaměřují na bezdrátové sítě dostupné v celé obci (např. 
Mšeno, Okřínek, Lošany, Nebužely), protože zasíťování obcí optickými kabely není 
tak jednoduché – obce nejsou zajímavé pro síťaře a pro obce jde o více nákladné 
řešení. Ne vždy ale obec pokrytí bezdrátovou sítí musí intenzivně řešit, a to když je 
zde z jejich pohledu vyhovující regionální poskytovatel (např. Nebužely, Mšeno).  

Některé obce nabízejí bezplatný přístup k internetu, na vytipovaných veřejných 
místech v řádu jednotek připojovacích bodů (např. Lošany, Mšeno, Nebužely, Lipník 
plánuje jako součást voucheru WiFi4EU).  

Spíše výjimečně se podaří najít poskytovatele, který na vlastní náklady zasíťuje 
optickým kabelem obec např. při budování kanalizace (např. Lošany) či pro 
domácnosti (např. Zruč nad Sázavou).  

Budoucí projekty: 

Kněžice přemýšlejí o nové vysokorychlostní bezdrátové wifi síti pro občany i úřad. 
Nyní jsou v procesu vyjednávání s poskytovatelem, a pokud seženou dostatečný 
počet zájemců, pokročí k realizaci. 

Lošany uvažují o instalaci optické sítě na základě nabídky poskytovatele 
v souvislosti s budováním kanalizace.   

 Smart Governance (Chytré vládnutí) 

Digitalizace úřadu 

Obce se často vyjadřovaly k tématu sjednocování vnitřních systémů a obecně 
digitalizace úřadu. Zpravidla větší obce musí dávat velkou část prostředků na interní 
systémy, jejich propojování jak v rámci úřadu, tak i se státními systémy. Menší obce 
spíše hledají jednotlivé aplikace a nástroje, které by jim zjednodušily každodenní 
agendu a byrokracii, a „aby nemusely pořád hledat v šanonech“, jak se vyjádřil 
jeden ze zástupců obcí. 

Zveřejňování a digitalizace dat 

Jen jádrová města a část suburbánních zveřejňuje rozklikávací rozpočet či jiná 
digitalizovaná data (mapa a čerpání projektů atp.), a pouze jádrová města ve velkém 
uvažují nad zveřejňováním větších datových sad (Open Data). Standardem jsou již 
digitální online mapové podklady s pasportizací osvětlení a dalších prvků, a to i u 
venkovských obcí. 

Komunikace s veřejností a její zapojování 

Obce zkoušejí různé aplikace pro komunikaci s veřejností a získání zpětné vazby 
včetně hlášení závad atp. U různých aplikací byl jedním z problémů zajistit 
dostatečný počet odběratelů, což se obcím moc nedaří. Venkovské obce a obce 
s méně obyvateli stále preferují osobní kontakt či informování skrze mailing listy, 
webové stránky, či neautomatizované zasílání SMS. Participativní rozpočty jsou 
běžné u jádrových obcí, téměř poloviny suburbánních, ale méně časté u 
venkovských obcí.  
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4.4.1 Jádrové obce 

Jádrové obce řeší nejširší spektrum projektů v této oblasti. Od zefektivnění vnitřních 
systémů úřadu (interní evidence, například soudních sporů), po komunikaci 
s občany, jejich informování a možnosti vyřizovat administrativní záležitosti 
z domova. Snaží se například usnadnit placení poplatků jako je poplatek za odpad 
či za psa (Kolín).  

Na komunikaci s občany – informování i zjišťování zpětné vazby – používají jak 
vlastní aplikace (Kolín v mobilu), tak i aplikace komerční (Mobilní rozhlas). Běžně 
používají crowdsourcingové nástroje typu hlášení závad ze strany občanů. 

Pro jádrové obce je jednou ze současných priorit E-government a elektronická 
komunikace s občany skrze Portál občana. Zaměřují se na jeho implementaci a 
propojení návazných služeb, jako jsou objednávací služby, vyvolávací systémy atp. 

Běžné je pro ně používat mapové nástroje typu GIS, publikovat mapy investic, či 
mít rozklikávací rozpočet. 

Budoucí projekty: 

Kladno i Kolín se zaměřují na implementaci a integraci Portálu občana do svých 
vnitřních systémů a návazných služeb (vyvolávací, objednávací atp.). Kladno řeší 
ověření občana a platební bránu, ale bojuje s nedostatkem personálních kapacit. 
Kolín bude tvořit dvě nová webová rozhraní, městské i turistické, na což získal 
dotaci. V budoucnu plánuje Kolín propojit Portál občana s mobilní aplikací Kolín 
v mobilu. 

Kolín se snaží modernizovat vnitřní systémy města s již potvrzenou 
devítimilionovou dotací, a připravuje výběrové řízení na dodavatele. Potýká se se 
skokovým nárůstem cen a malým počtem firem přihlašujících se do výběrových 
řízení, které pak musí opakovat. 

Kladno má již naplánovaný nákup softwaru, který bude disponovat větší mírou 
detailu než v současnosti používaný GIS. Tímto nástrojem chtějí sledovat 
frekvence optických vláken. 

4.4.2 Suburbánní obce 

Mezi obcemi byly velké rozdíly z hlediska toho, jak širokou agendu mají na úřadě. 
Čím větší obec je, a čím více povinností jí vyplývá z přenesené působnosti, tím 
zpravidla více řeší elektronizaci úřadu a zefektivnění interních procesů na úřadě 
(např. Český Brod, Dobříš). Znamená to často velmi nákladnou konsolidaci vnitřních 
systémů města, která se tak musí dít postupně i ve větších obcích. Pouze jedna 
z těchto obcí zmínila Portál občana (Dobříš), pro ostatní obce toto pravděpodobně 
není aktuálním tématem.  

Obce všech velikostí pracují i na umožnění občanům vyřizovat záležitosti online, 
včetně zpětné vazby. Může se jednat o placení za svoz odpadu (např. Dolní 
Břežany, Líbeznice: aplikace Moje obec), možnost hlásit závady (např. Dobříš, 
Roztoky), přístup do mapových podkladů obce online skrze speciální aplikace (např. 
Hradišťko, Líbeznice, Zeleneč, Dobříš). Možnosti mapových podkladů a jejich 
zveřejňování se staly standardem i pro menší obce suburbánního typu. 

Některé obce se také snaží využívat aplikace na komunikaci s obyvateli typu Mobilní 
rozhlas či Česká obec (např. Unhošť, Dobříš, Tři Dvory), ale často se potýkají 
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s nízkým počtem odběratelů (např. Dobříš, Unhošť) či s malým aparátem na správu 
aplikací (např. Roztoky v případě aplikace o službách a akcích v obci). Zasílání 
SMS zpráv (ať již přes aplikaci typu Mobilní rozhlas či jinými nástroji) není tak běžné, 
například Unhošť ji využívá jen v krizové situaci (i vzhledem k ceně).  

Obce také občas používají specifické aplikace či nástroje. Například Hradišťko, 
které má problém s povodněmi, myslí na automatizované hlášení rozhlasu při 
překročení limitní hladiny řeky. Dolní Břežany vyvinuly aplikaci pro svoje technické 
služby, aby mohly na tabletu či telefonu sledovat, komu a kdy vyvážet odpad. 

Diskutovaný byl také participativní rozpočet. Části obcí nedává smysl ho zavádět, 
protože již často mají jiné nástroje podpory individuálních nápadů či spolků. 
Například nabízejí cílené dotace pro spolky či programy na podporu aktivit občanů 
(např. Dolní Břežany). Téměř polovina obcí nicméně o participativním rozpočtu 
uvažuje, či ho již mají implementovaný (např. Dobříš, Český Brod, Roztoky, 
Hrusice). 

Budoucí projekty:  

Hradišťko plánuje zpřístupnit mapový portál online na stránky obce a vytvořit 
možnost v něm hlásit poruchy. 

Dolní Břežany se snaží o vytvoření tzv. „Karty občana“. Jedná se o časově a 
technicky náročný projekt, kvůli komplikacím s kompatibilitou různých karet (pro 
studenty, do knihovny, na VHD atd.). 

Dobříši se líbí Portál občana, ale v současnosti je pro ně velmi finančně nákladný 
na implementaci, kvůli certifikátům zabezpečení a stabilitě systémů, které jsou 
napojeny na státní databáze. 

Tři dvory plánují při rekonstrukci sloupů veřejných osvětlení zavádět nový, 
bezdrátový rozhlas. 

4.4.3  Venkovské obce  

Mezi obcemi byly velké rozdíly podle toho, jaké záležitosti veřejné a státní správy 
řeší. Obce II. stupně (Mšeno, Zruč nad Sázavou), které spravují věci v přenesené 
působnosti, řeší často propojování dalších softwarů se státní správou (i když 
v menším rozsahu než jádrové obce). Tyto obce řeší především zefektivnění 
fungování úřadu, takže nakupují účetní programy, programy na řízení porad atp. 
Administrativu vidí jako velkou bariéru pro řešení dalších, rozvojových záležitostí. 
Nejmenší obce disponují v zásadě jen Czech Pointem, co se týká digitalizace úřadu 
a komunikace (např. Okřínek, Lošany, Lipník).  

Jako nejdůležitější téma u venkovských obcí se jeví pasportizace a digitalizace 
informací. Intenzivně n nich pracují tak, aby se jim zefektivnila především 
každodenní práce. Jedná se často o pasporty veřejného osvětlení, hřbitovních míst, 
mapové portály atp. Téma otevřených dat kromě mapových portálů pro ně není 
zcela aktuální. 

Venkovské obce nevyužívají aplikace pro komunikaci s občany, výjimkou jsou Zruč 
nad Sázavou (Mobilní rozhlas, V obraze) a Nebužely (V obraze). Častěji využívají 
osobní kontakt, mailing listy a zasílání SMS (např. Svatý Jan pod Skalou, Kněžice, 
Lipník). 

Jako problematická je viděna administrativa, která je označována za většinovou 
pracovní náplň pro obce s neuvolněnými starosty/starostkami. Obce by ocenily větší 
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elektronizaci státní správy tak, aby i zástupci obcí nemuseli tak často vyřizovat věci 
osobně u nadřazených orgánů (především u ORP).  

Budoucí projekty: 

Lipník a Svatý Jan pod Skalou plánují pasportizaci hřbitovních míst, která by jim 
usnadnila práci.  

Svatý Jan pod Skalou plánuje umožnit placení kartou na parkovištích, předchozí 
řešení platbou parkovného skrz mobilní aplikaci bylo moc drahé a nevyplatilo se. 
Obec bojuje jak se špatným připojením k internetu, tak i dostupným signálem, což 
komplikuje některá z možných řešení. 

Kněžice se zaměřují na to, aby jejich občané mohli co nejvíce věcí řešit z domova. 
Jako první mají naplánovaný projekt – portál s informacemi o vyvážení 
komunálního odpadu. 

Lošany i Zruč nad Sázavou přemýšlejí o účetním programu, který by propojil 
některé systémy a umožnil pracovníkům vzdálený přístup.  
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5 POTENCIÁL OBCÍ K REALIZACI SMART 

CITY ŘEŠENÍ 

Potenciál pro budoucí implementaci SC řešení byl posuzován na základě 
polostrukturovaných rozhovorů se zástupci 20 obcí. Většina respondentů byla 
v pozici starosty obce, proto následující výroky a zjištění o potenciálu obcí odráží 
především potenciál z pohledu nejvyššího představitele obcí a měst. Kromě 
výpovědí starostů vychází kritéria potenciálu z expertního posouzení výzkumného 
týmu. 

Kritéria pro hodnocení potenciálu implementace SC řešení 

 Koncepční plánování 

 Motivace k rozvoji SC 

 Personální kapacity 
o (Ne)uvolněný starosta a člen zastupitelstva 

 Schopnost získat finanční zdroje 
o Nezávislost na dotacích 

 Zkušenosti s minulými realizacemi 
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Obrázek 20: Schéma pro analýzu potenciálu obce pro realizaci SC řešení



89 
 

P
O

T
E

N
C

IÁ
L

 O
B

C
Í 

K
 R

E
A

L
IZ

A
C

I 
S

M
A

R
T

 C
IT

Y
 Ř

E
Š

E
N

Í 

 Koncepční plánování 

Vyšší potenciál pro SC rozvoj vykazují jádrová města s koncepčním plánováním 
zavádění SC řešení. Jasná koncepce se odvíjí od strategického plánu, do kterého je 
zahrnut rozvoj moderních technologií (např. Kolín). Rozhodování o tom, jaká SC řešení 
zavádět by mělo plynout jak ze strategického plánu, tak z relevantních dat (např. data 
ze senzorů o průjezdu vozidel určitou lokalitou). Prioritizace řešení by měla 
zohledňovat potřeby a požadavky občanů.  

Většina suburbánních i venkovských obcí má vytvořený strategický plán, několik obcí 
je prozatím bez strategického plánu. Ve většině případů však SC není explicitně 
provázáno se strategickým plánem, ale některé obce hledají moderní řešení 
odpovídající současným požadavkům a potřebám (např. Dolní Břežany, Roztoky u 
Prahy). 

 Motivace k rozvoji SC 

Vyšším potenciálem disponují obce, které jsou motivované z různých důvodů zavádět 
SC řešení. Jde především o motivaci konkrétních pracovníků obce (zejména starostů). 
Kromě motivace je na individuální úrovni důležitá i jistá flexibilita myšlení, díky které je 
možné přizpůsobit se nepředvídaným změnám nebo neplánovaným scénářům. 

Analýza ukázala, že většina obcí je motivována k zavádění SC řešení, nehledě na 
typologii lokality. Uváděné důvody jejich motivace jsou tyto:  

 ulehčení práce pracovníkům obce (především řešení v oblasti Smart 
Governance), 

 zaměření na efektivitu a hospodárnost obce, 

 zlepšení životního prostředí, 

 vytvoření zajímavých podmínek pro občany, které by je motivovaly k životu 
v obci. 

Motivace velmi často pramení z osobního zájmu konkrétních osob v obci o SC 
tematiku. Tato motivace je však nedostatečně rozvíjena ze strany SČK. 

 Personální kapacita 

Personální kapacita je důležitým kritériem v určování potenciálu obcí pro rozvoj SC. 
Především u venkovských obcí je úzce spojena s pozicí uvolněného/neuvolněného 
starosty a dalších zastupitelů.  

Jádrová města disponují největšími personálními kapacitami, i přesto se SC věnuje jen 
hrstka lidí. Potenciál u jádrových měst se zvyšuje, pokud se SC tématem aktivně 
zabývá více pracovníků a aktivně mezi sebou na těchto projektech spolupracují. Velký 
potenciál proto výzkumný tým vidí v založení pracovní skupiny pro SC v Kolíně. 

Nedostatek personální kapacity v suburbánních a venkovských obcích obecně snižuje 
potenciál těchto obcí rozvíjet SC tak, jak by odpovídalo jejich ambicím. Ve 
větších suburbánních obcích by se SC tematikou mělo ideálně zabývat více 
pracovníků než jeden. Vzhledem k malému počtu pracovníků na úřadě oproti jádrovým 
městům není ale zakládání pracovních skupin na místě a jako vhodný formát se jeví 
meziobecní spolupráce. 
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5.3.1 (Ne)uvolněný starosta a člen zastupitelstva 

V obcích s neuvolněným starostou a členy zastupitelstva je pracovní objem spojený 
s každodenním chodem úřadu tak velký, že v podstatě znemožňuje zaměření na SC 
řešení, která jsou často vnímána jako nadstavbová. I když SC řešení by měla být 
ideálně zvažována jako jedna z možností při řešení problémů, často jsou vnímána jako 
energeticky a finančně náročnější. Aplikace SC řešení také předpokládá orientaci 
v typech těchto řešení. Neuvolnění starostové však nemají kapacitu na udržení si 
přehledu v této oblasti. 

 Schopnost získat finanční zdroje 

Potenciál pro rozvoj SC je dán schopností obcí sehnat finanční zdroje na realizaci 
projektů, které koncepčně zapadají do strategického plánu. Dotační výzvy jsou 
v současné době pro většinu obcí a měst klíčové. Pro koncepční rozvoj je však nutné 
nespoléhat se pouze na dotační tituly a umět zajistit finance z jiných zdrojů.  

5.4.1 Nezávislost na dotacích 

I s ohledem na změnu míry spolufinancování projektů ze strany EU po roce 2020 mají 
vyšší potenciál pro rozvoj SC obce, které jsou více nezávislé na dotačních titulech. 
Obce, které jsou schopné financovat SC řešení z vlastních zdrojů nebo zajistit 
spolufinancování od podniků, vykazují vyšší potenciál dlouhodobě rozvíjet SC. 
Jádrová města často volí spolupráci s podniky na pilotních projektech. I venkovské 
obce nad 1 000 obyvatel ale mohou zvyšovat svou finanční nezávislost, např. Mšeno 
zřídilo rozvojový fond, ze kterého financuje i SC projekty.  

 Zkušenosti s minulými realizacemi 

Potenciál pro rozvoj SC se zvyšuje s počtem a náročností již realizovaných SC 
projektů. Starostové uvádějí, že po prvních úspěšně realizovaných velkých SC 
projektech nabyli nové zkušenosti, rozšířili své kompetence a získali větší důvěru 
občanů takové projekty zvládnout (např. Mšeno, Kněžice). To vše jim pomáhá a 
motivuje je k implementaci dalších SC řešení. 
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6 PŘÍPADOVÁ STUDIE: MĚSTO MŠENO 

Případová studie byla zpracována na základě: 

 rešerše před rozhovory, 

 hloubkového rozhovoru se starostou, 

 doplňujícího rozhovoru se starostou, 

 strategických materiálů města, dostupných informací na webu obce a dalších 

veřejně dostupných zdrojů.  

 Kontext obce Mšeno 

Mšeno se nachází při severním okraji Středočeského kraje, jen několik kilometrů od 
hranic s Ústeckým a Libereckým krajem. Mšeno je dostupné silniční i železniční 
dopravou. Vzhledem k tvarování reliéfu okolní krajiny a šířkám komunikací je jako 
prostředek hromadné dopravy preferován vlak. Mšeno je historické město, jehož vznik 
je datován do 14. století. Díky své periferní poloze město v průběhu 20. století 
stagnovalo ve svém rozvoji a nevznikl zde žádný významný průmysl. I v současnosti 
jsou hlavními ekonomickými subjekty ve městě drobní živnostníci a samotné město 
Mšeno figuruje jako největší zaměstnavatel (33). V roce 2018 ve Mšeně žilo okolo 1 
400 obyvatel. Z hlediska veřejné správy se jedná se o obec II. stupně, tj. jedná se o 
obec s pověřeným obecním úřadem. Příjmy rozpočtu se ročně pohybují okolo 
40 milionů Kč (34). Nachází se zde základní občanská vybavenost – mateřská i 
základní škola, ZUŠ, zdravotní středisko, sportoviště a maloobchodní sítě potravin.  

Signifikantní pro toto město je turistický ruch – nachází se v Máchově kraji a je vstupní 
branou do Kokořínska. Město si nyní uvědomuje potenciál pro rozmach turistického 
ruchu. Potenciál spočívá v minimálně narušené historické zástavbě, v kvalitním 
životním prostředí (vzhledem k nízké průmyslové aktivitě v této oblasti) a v ideální 
poloze. Jak najdeme ve Strategické vizi rozvoje města:  

„Mšeno je turistické centrum regionálního významu, jehož přitažlivost je založena 
nejen na přírodním bohatství, ale i architektonických a historických hodnotách města. 
Rozvoj města s ohledem na limity životního i historicky kulturního prostředí vhodně 
usměrňuje kvalitní územní plán. Město z cestovního ruchu profituje, není však na 

něm ekonomicky závislé.“ (33 str. 16) 

Mšeno využívá svůj turistický potenciál, ale nechce na něm být zcela závislé. Hlavním 
cílem, dle slov pana starosty, je vytvářet kvalitní místo pro život pro své obyvatele. Vizí 
města tedy není nekontrolovaný rozvoj a výstavba společně s rychlým nárůstem počtu 
obyvatel. Mšeno by si i nadále chtělo zachovat charakter menšího města s 1 500 až 2 
000 obyvateli. Dle slov pana starosty jde o rozvoj, který zajistí zachování stávající 
občanské vybavenosti, a přitom nenaruší soudržnost stávající komunity. V nových 
rozvojových lokalitách město investuje do výkupu pozemků pro tvorbu veřejných 
prostranství a umisťuje do nich potřebnou technickou infrastrukturu. Dále připravuje 
projekt bytového domu se startovacími byty tak, aby podpořil především mladé rodiny 
v začátcích.  
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 Potenciál města Mšena k realizaci SC řešení 

Na příkladu města Mšena je možné ukázat, jaký efekt mají jednotlivá analyzovaná 
kritéria pro potenciál zavádění SC řešení tak, jak jsou popsána v kapitole 5.  

6.2.1 Koncepční plánování a Schopnost získat finanční zdroje 

Schopnost koncepčního investičního a finančního plánování, která snižuje závislost na 
dotacích, je vidět na příkladu zřízení investičního fondu a na kontinuální práci na 
projektech „do šuplíku“. 

Pan Ing. Martin Mach je ve funkci starosty od podzimu roku 2006. Jeho hlavní motivací 
a představou o fungování obce bylo hospodařit s vyrovnaným rozpočtem za volební 
období a postupně realizovat projekty, které by zvýšily atraktivitu obce pro své 
obyvatele i pro turisty. V tomto roce zřídilo město také investiční fond, kam směřovaly 
externí příjmy obce (tj. příjmy ze skládky, případného prodeje městského majetku, 
příjmy ze zpoplatnění věcných břemen atd.). Dále se město zaměřilo na možnosti 
snížení režijních nákladů (tj. snížení energetické náročnosti městských budov, změny 
dodavatelů elektrické energie, pojištění městského majetku atd.). Díky těmto 
opatřením má město ročně k dispozici přibližně 10 milionů korun na investice. 
V loňském roce pak město realizovalo dva velké projekty v hodnotě přibližně 40 
milionů korun, na dofinancování projektů bylo využito bankovního úvěru.  

Město Mšeno se systematicky zaměřuje na přípravu projektů, které postupně realizuje 
na základě svých vlastních finančních možností a dotačních titulů.   

1. V počátcích se město (rok 2006) zaměřovalo na nejpalčivější problémy obce 

(např. kvalita technické a dopravní infrastruktury),  

2. dále na projekty, které snižovaly režijní náklady a zvyšovaly efektivitu fungování 

úřadu i dalších budov ve správě města (např. výměna zdroje vytápění školy, 

veřejného osvětlení, vypsání nových výběrových řízení na dodavatele služeb),  

3. nyní se zaměřují zejména na zvyšování kvality života místních obyvatel 

(realizace cyklostezek, plánovaná výstavba bytového domu se startovacími 

byty).  

Díky tomu, že v současné době má město připravené dostatečné množství projektů 
včetně údajů o předpokládaných nákladech, může zastupitelstvo města informovaně 
rozhodnout o realizaci projektů v následujícím roce. Zdravé finanční plánování a 
vyrovnaný rozpočet také vedou k dobrému ratingu u bank, tedy v případě nutnosti 
úvěru u finančně větších projektů má město Mšeno dobré podmínky a nízké úrokové 
sazby.  

Projekty vybírá město po finanční a odborné analýze a s ohledem na Strategický plán 
města. Zároveň ve městě používají nástroje Místní agendy 21 tak, aby zapojili 
veřejnost do aktivní tvorby vize a směřování města. Strategický plán byl spolutvořen s 
obyvateli, a jeho aktualizace probíhají také na základě setkání s veřejností a jejich 
zaslaných připomínek.  

6.2.2 Personální kapacity a Motivace k rozvoji SC 

Oblasti SC se ve městě systematicky věnuje pouze starosta, který se snaží kontinuálně 
vzdělávat a hledat nová řešení na problémy města. Čte odborné tiskoviny (např. 
Energie 21, Zpravodaj OPŽP) a navštěvuje místa, kde jsou realizována inovativní 
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řešení. I přestože při rozhovoru poznamenal, že čas na inovativní řešení si rád najde, 
ocenil by vznik nové pozice projektového manažera k zachování kontinuity projektů.   

Starosta cítí silnou ekonomickou i ekologickou motivaci k zavádění SC řešení. Určitou 
výhodou je ekonomické vzdělání pana starosty a jeho původní zaměstnání v IT firmě 
(která mimo jiné stavěla regionální bezdrátovou síť na Kokořínsku). Motivací 
k zavádění technologických inovací je efektivita a hospodárnost, často se jedná o 
nástroje pro správu města. Kvalita života obyvatel (např. snižování znečištění ovzduší, 
kvalita infrastruktury) je dalším silným motivátorem k hledání nových řešení.  

6.2.3 Zkušenosti s minulými realizacemi 

Město Mšeno má v současné době již velké zkušenosti s různými projekty SC. Jak již 
bylo uvedeno, prvními projekty byly předpřipravené projekty „do šuplíku“. Větší důvěra 
veřejnosti, která si všímá úspěšných realizací a výsledků města, i nastavený systém 
tvorby a realizace projektů, je dnes pro Mšeno velkou výhodou u dalších projektů SC. 
Jako příklady projektů a směřování města Mšena ve sledovaných oblastech můžeme 
uvést:  

Chytré vládnutí:  

 realizace ePodatelny, 

 informování občanů o aktualitách v obci e-mailem, prostřednictvím registrace 

na stránkách města (pozn. občané neměli zájem využívat SMS), 

 sdílení odborníka na odpadové hospodářství a právní poradenství v rámci 

dobrovolného svazku obcí. 

ICT infrastruktura:  

 veřejná WiFi ve vybraných veřejných budovách (městský úřad, knihovna, 

koupaliště), 

 pokládka chrániček pro optické i metalické kabely při rekonstrukci veřejných 

prostranství, 

 aktivní práce s daty GIS. 

Životní prostředí a energetika:  

 komplexní přístup ke snížení energetické náročnosti budov (zateplení 

s ohledem na historickou hodnotu budov, výměna zdrojů tepla, změna 

dodavatelů elektrické energie atd.), 

 výměna veřejného osvětlení (úspora 50 % nákladů za veřejné osvětlení), 

s důrazem na estetiku v historické části města. 

Doprava a mobilita:  

 založení firmy na autobusovou dopravu k doplnění spojů do Mšena a okolí 

(pozn. ještě před rokem 2006), 

 obnova vozového parku autobusů, pohonná hmota bude CNG (pozn. projekt 

začíná), 

 cyklobus pro turisty v době školních prázdnin (využití vozového parku v době, 

kdy nejezdí školní autobusy), 

 realizace cyklostezky (pozn. připravený projekt již v roce 2009, až nyní dostali 

vhodný zdroj). 
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 Případový projekt: Kotelna základní školy 

V roce 2015 získalo Mšeno ocenění Ekologický projekt roku za instalaci nového kotle 
v místní základní škole (35). Tento projekt je dle výzkumného týmu názornou ukázkou 
koncepčního přístupu města a některé momenty vidíme jako možnou inspiraci i pro 
jiné obce.   

Prvotním impulsem k výměně tří kotlů byl ekologický aspekt – původní kotelna byla na 
uhlí a emise z ní výrazně znečišťovaly okolí základní školy. Proto ve městě dále 
zjišťovali finanční aspekty provozu těchto kotlů. Zjistili, že cena uhlí se v čase spíše 
zvyšuje, a celkový výkon všech kotlů dosahuje až jeden megawatt, což více než 
dvojnásobně přesahovalo potřebu tepla v objektu. Hlavním cílem bylo tedy označeno 
snížení celkového výkonu kotelny, a zvolení ekologického zdroje tepla, který by bylo 
možné získat přímo v obci nebo jejím nejbližším okolí. Tento cíl byl navázán i na 
strategický plán města, vzhledem k podpoře OZE, zaměření na kvalitní životní 
prostředí a udržitelnost infrastruktury.  

Pan starosta oslovil se svým záměrem odborné poradenství zaměřené na energeticky 
efektivní stavebnictví, se kterým konzultoval zadání veřejné zakázky na výběr 
dodavatele kotle. Dále podnikl několik exkurzí po městech, která již obdobné řešení 
realizovala, a zjišťoval jejich zkušenosti s výběrem dodavatele, realizací i provozem. 
Zúčastnil se také zahraničních exkurzí na toto téma v Rakousku.  

Na základě těchto konzultací byla zvolena jako zdroj tepla štěpka – Mšeno vlastní 
městské lesy, které se zdály být vhodným zdrojem dřeva pro výrobu štěpky. Tento 
zdroj se nakonec ukázal jako nevhodný a klest po těžbě z městského lesa bylo 
nahrazeno větvemi po údržbě stromů z veřejných prostranství města, ale také ze 
zahrad rodinných domů. Na co byl kladen při výběru kotle největší důraz byla 
maximální velikost štěpky (Mšeno najímá průmyslový štěpkovač), maximální vlhkost 
štěpky a velikost kotle, která byla limitována velikostí kotelny. Do celého procesu 
výběru dodavatele byl starosta aktivně zapojen a své požadavky konzultoval 
s poradenskou firmou.    

Nahrazením stávajících kotlů za nový kotel na spalování štěpky o výkonu tři sta kilowatt 
došlo k poklesu produkce emisí a k významné úspoře nákladů na vytápění školy, která 
se pohybuje přibližně kolem tři čtvrtě milionu korun ročně (36). K poklesu výkonu na 
300kW přispěl i souběžně řešený projekt snižování energetické náročnosti školy. Oba 
projekty a investici město plánovalo dopředu, a proto mohli ihned reagovat na 
vypsanou dotaci Státního fondu ŽP. Státní fond ŽP zaplatil 2/3 z 23 milionového 
projektu na zateplení dvou budov škol, včetně kotelny (37). 

 Co si odnést z příkladu obce Mšena?  

Město Mšeno má explicitně popsanou vizi ve strategickém plánu, kterou se snaží 
průběžně naplňovat. Snaží se připravovat prostor pro investice, tvořit projekty „do 
šuplíku“, čekat na vhodné příležitosti a zároveň si vytvářet finanční rezervy skrze 
rozvojový fond města. Takto má město dostatek času se zamyslet nad projekty, které 
chce realizovat, důkladně je připravit a čekat například na dotační příležitosti. 
Koncepční plánování zahrnuje i komunikaci s obyvateli, jejich zapojování do 
strategického plánování města. Takto byla postupem času vytvořena důvěra mezi 
vedením města a obyvateli, což se projevuje i lepším přijímáním nových projektů.  
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Město chce využít svého potenciálu jako turistické destinace. Zároveň aktivně 
ovlivňuje a určuje limity rozvoje ve městě tak, aby stoupala kvalita života obyvatel a 
byla zachována sociální soudržnost. Mšeno má představu o demografickém vývoji a 
cílovém stavu počtu obyvatel tak, aby byla zachována občanská vybavenost, ale aby 
město neztratilo svůj charakter. Ve městě si uvědomují nutnost spolupráce pro budoucí 
rozvoj. Vypomáhají ostatním obcím, a v rámci dobrovolného svazku obcí sdílejí 
odborníka na odpady a právníka.  

Vedení obce vnímá inovace a nová řešení včetně technologických jako součást 
rozvoje, a nebojí se alokovat kapacity a čas na jejich řešení. Starosta je otevřen novým 
řešením, a i vzhledem ke svému předchozímu zaměstnání v IT firmě má odbornou 
kapacitu se těmto tématům věnovat. Průběžně se vzdělává, a pokud je to u projektů 
přínosné, navštěvuje realizace a dodavatele osobně. Zároveň si uvědomuje nutnost 
konzultace s odborníky a poradenskými firmami, jako v případě projektu kotelny. 
Pokud to situace vyžaduje, aktivně se vedení města zajímá o zahraniční inspiraci, kdy 
u stejného projektu například navštívili možného dodavatele v Rakousku.  
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Obrázek 21: Schéma naplnění faktorů potenciálu případové stude města Mšeno 
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7 WORKSHOP S OBCEMI 

Setkání s cílem prohloubení poznatků analýzy potřeb a potenciálu středočeských 
obcí v oblasti Smart City se zúčastnilo 6 starostů a zastupitelů z obcí Dobříš, 
Hovorčovice, Svatý Jan pod Skalou, Nebužely, Odolena Voda a Úvaly. Dále byli 
přítomni odborníci z ČVUT UCEEB a zástupci SIC. Nízkou účast zástupců obcí 
vysvětluje prázdninové období a několik neuvolněných starostů se omluvilo z 
důvodu pracovních povinností.  

Obsahem setkání bylo představení předběžných výsledků analýzy rozhovorů a 
krátký edukační blok zaměřený na zdroje, kde hledat dobrou praxi v oblasti SC a na 
některé nástroje zadávání veřejných zakázek. Z předběžných závěrů analýzy se 
totiž ukázalo, že starostům často chybí příklady dobré praxe při implementaci SC 
řešení a jen velmi málo obcí využívá méně klasické nástroje zadávání veřejných 
zakázek, jako jsou například předběžné tržní konzultace. V druhé části programu 
byla účastníkům poskytnuta příležitost diskutovat o palčivých tématech, se kterými 
se oni sami v obci potýkají, a vyměňovat si cenné zkušenosti. 

Účastníci workshopu hlasovali o předem vybraných tématech, která se v 
rozhovorech ukázala jako klíčová. Takto měli možnost diskutovat o třech jimi 
zvolených oblastech. Účastníci setkání zvolili pro následnou diskuzi tato témata: 

 Energetický management budov 

 Dopravní zátěž 

 Výměna dobré praxe 

Diskuze se spontánně stočila i k tématu odpadového hospodářství, které nahradilo 
diskuzi o dopravní zátěži v obcích.  

Hlavní závěry z workshopu 

 Obce řeší intenzivně téma správy vlastního majetku, pasportizaci budov a 
zjišťování jejich stavu. Nástroj, který by jim v tomto pomohl, včetně jeho 
doporučení, by velice ocenili.  

 Obcím chybí dlouhodobá data o jejich majetku a stavu budov, a ocenily by 
konzultace či podporu v tom, jak k problému přistoupit, a jak začít data sbírat. 

 Téma odpadového hospodářství je palčivé téma, a je důležité pro obce a 
města různého typu a velikosti.  

 Velkou bariérou v zavádění inovací v odpadovém hospodářství je neochota 
velkých svozových firem adaptovat inovativní řešení, o která mají obce a 
města zájem. Výhodou je, pokud obec sama zřizuje technické služby, které 
jsou v tomto ohledu ochotnější. 

 Je třeba, aby se inovoval systém jako celek, a ne pouze jeden článek řetězu. 
Např. některé inovace v odpadovém hospodářství, jako je lisování plastů, 
nejsou kompatibilní se způsobem zpracování odpadu na skládkách. 

 Není zcela zřejmé, které typy inovací jsou „dobré a vyplatí se“. 
Např. účastníci vnímali, že neexistuje jasné stanovisko, jestli a za jakých 
podmínek zavádět podzemní kontejnery. 

 

 Obce a města často volí ad hoc opatření, protože neexistuje komplexní 
koncepce pro rozhodování zavádění inovací. 
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 Chybí prostor pro sdílení dobré praxe. Účastníci vnímali osobní setkání jako 
nejpřínosnější, ale takových setkání podle nich není dostatek. Zároveň 
někteří vyjádřili zájem o vícedenní setkání, kde by bylo možné probrat témata 
více do hloubky. Účast na setkání nebyla vysoká, na druhou stranu se potkali 
aktivní zástupci obcí, kteří jsou motivovaní věci měnit. 
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C. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  

Tento oddíl zahrnuje pouze jednu kapitolu, která představuje syntetická zjištění ve 
vztahu ke Středočeskému kraji a Středočeskému inovačnímu centru, tj. vybrané 
návrhy a pozorování na straně obcí a podniků a k nim připojená doporučení ze 
strany ČVUT UCEEB. Kapitola s doporučeními je koncipována jako průniková 
napříč tematickými oblastmi a cílovými skupinami. 
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9 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato kapitola obsahuje ve dvou podkapitolách syntézu závěrů z terénního šetření 
ze strany obcí a podniků směrem ke Středočeskému kraji (9.1) a SIC (9.2). Levá 
strana tabulky v jednotlivých řádcích shrnuje dílčí vyjádření za obce a podniky 
společně. Jedná se o výběr tvrzení, kde kraj nebo SIC mají specifické možnosti 
pozitivně ovlivnit situaci. Pravá strana tabulky nabízí související doporučení 
výzkumného týmu, které je v odůvodněných případech členěno na samostatné 
doporučení ve vztahu k obcím a k podnikům. 

Mezi vyjádřeními obcí a podniků často docházelo ke směšování role kraje a SIC, v 
souhrnných tabulkách je tedy znatelný průnik - např. v tématu edukace vůči obcím. 
Jak pro SČK, tak pro SIC je tedy vhodné prostudovat obě souhrnné tabulky, přičemž 
tabulka kraje uvádí hlavní návrhy a doporučení a tabulka SIC uvádí návrhy a 
doporučení, která jsou relevantní nebo mají zvláštní význam primárně pro SIC. Je 
již politikou SČK a SIC, jakým způsobem bude provedeno nastavení možných 
opatření a rozdělení odpovědností za jejich realizaci mezi jednotlivé organizace. 

 Návrhy a doporučení pro Středočeský kraj 

Na základě výpovědí obcí a expertízy výzkumného týmu jsou níže prezentována 
doporučení pro Středočeský kraj. Tato doporučení jsou určena k podpoře rozvoje 
Smart City ve středočeských obcích s ohledem na aktivity Středočeského kraje. 

Vyjádření obcí a/nebo podniků Komentář výzkumného týmu 

(1) Obce vnímají nízkou míru 
iniciativy kraje v zavádění a podpoře 
smart řešení. 
Podniky často nemají zkušenosti se 
spoluprací ani informace o aktivitách 
kraje. Spolupráce je ze strany 
podniků vnímána jako absentující 
nebo nesystematická. Tato tvrzení 
se vyskytla překvapivě rovněž v 
oblasti ICT infrastruktury, kde podniky 
postrádaly reálné dopady podpory 
zavádění vysokorychlostního 
internetu. Podniky mají zájem o 
partnerství s krajem. Za příklad jsou 
dávány například kraje Vysočina nebo 
Zlínský kraj (v závislosti na odvětví). 

Doporučujeme jít příkladem a koncepčně 
plánovat rozvoj SC a své cíle a snahy 
srozumitelně komunikovat obcím a 
podnikům.  

(2) Na straně podniků i obcí přetrvává 
vnímaná absence koncepčního 
plánování investic obcí, absence 
vize a nízká úroveň plánování 
projektů na základě monitoringu 
stávajícího stavu a stanovení cílových 
efektů/indikátorů. Jako součást řešení 
bylo zmíněno vytvoření nadřazené 
vize kraje, která by se stala obcím 
vodítkem. 

Doporučujeme podporovat systémovou 
edukaci v oblasti koncepčního plánování 
investic (nejen) do inovací. Kraj může 
aktivně podporovat plánování na základě 
výkonnostních indikátorů (viz např. 
existující metodiky hodnocení projektů 
MMR).  
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(3) Mezi jmenovanými přínosy SC na 
straně podniků zcela chyběl důraz 
na environmentální přínosy SC. To 
se překvapivě týkalo i oblasti Životní 
prostředí a energetika, kde dominoval 
důraz na úspory a uživatelský 
komfort. 

Doporučujeme, aby kraj zaujal nejen vůči 
obcím, ale rovněž vůči podnikům, pozici 
lídra osvěty v oblasti využití technologií 
pro snižování environmentální zátěže 
měst. Chápání životního prostředí jako 
vzácného zdroje je nezbytný předpoklad 
udržitelného rozvoje území SČK. Stejně tak 
nelze podcenit potenciál obcí ke snižování 
emisí skleníkových plynů. 

(4) Obce deklarují, že nevědí, kam se 
obrátit pro IT podporu nebo je tato 
podpora nedostatečná. 
Vyskytla se poptávka po službě „help 
desk“ v oblasti technologií. 

Doporučujeme zvážit samostatné zajištění 
služby a odbornou pomoc v IT oblasti vůči 
obcím a adekvátně tomu navýšit personální 
kapacity. 

(5) Mezi podniky se objevil návrh, aby 
se kraj stal agregátorem dat z obcí. 
Krajská úroveň je mezi podniky 
vnímána jako provozně efektivnější 
pro provoz některých služeb 
spojených s ICT. 

Doporučujeme jasně formulovat a 
komunikovat politiku kraje s ohledem na 
agregaci dat od obcí a návazné datové 
služby vůči obcím i podnikům. Kritériem 
agregace by měla být zejména přidaná 
hodnota pro cílové skupiny a celková 
provozní efektivita ve srovnání se 
stávajícím decentralizovaným systémem. 
Především doporučujeme adresovat 
problematiku cirkulární ekonomiky a 
obecně problematiku svozů odpadu a 
odpadového hospodářství, která na 
základě šetření vyplynula jako vysoce 
problematická. 

(6) Obce pociťují nedostatečné 
sdílení nápadů, inspirace/dobré 
praxe a informací pro orientaci v SC 
trendech. Tato vyjádření se objevila 
ve vztahu k SČK i SIC. 
 

Doporučujeme organizovat setkání 
zástupců obcí, které může sloužit, jak pro 
sdílení dobré praxe mezi nimi samotnými, 
tak pro seznámení s cíli kraje a edukaci 
v nových trendech. Tato setkání by mohla 
sloužit jako platforma pro otevření dialogu 
mezi SČK a obcemi. Pro SČK se zde otvírá 
příležitost navázání užší spolupráce 
s obcemi a porozumění jejich potřebám.  

(7) Obce pociťují, že kraj by měl obce 
finančně více podporovat. 
Potřebu podpory chytrých opatření 
pociťují i podniky. Zde se výrazně liší 
způsob očekávané podpory. 

Doporučujeme s obcemi diskutovat 
efektivní podobu krajské dotační 
podpory směrem k SC technologiím, které 
pomáhají předcházet potenciálním 
problémům obcí.  
S ohledem na limity použité typologie obcí 
(1) v oblasti Smart City ji nedoporučujeme 
využívat k zaměření dotačních titulů dle 
lokalit (viz kapitola 3). 

(8) Podniky akcentují roli pilotních 
projektů. Ty slouží k ověření 
funkčnosti technologie a ověření 

Doporučujeme formulovat a komunikovat 
koncepční přístup k realizaci pilotních 
projektů. 
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vhodnosti pro vybrané řešené 
problémy v obcích (“use cases”).  
Především šlo o témata odpadového 
hospodářství, řízeného osvětlení, 
parkovacích systémů, energetického 
managementu aj. 
Kraj by je měl podle podniků 
podporovat: organizačně (silná 
shoda), finančně (požadavek pouze 
části podniků). 

Doporučujeme s obcemi a s podniky 
diskutovat a definovat, jaké řešené 
problémy (“use cases”) je zapotřebí ověřit. 
Je důležité jednoznačně definovat 
parametry pilotních projektů. Je vhodné 
zainteresovat nestrannou autoritu na 
formulaci monitorovaných parametrů a 
kritérií pro evaluaci projektu: univerzitu, 
výzkumné centrum, vhodný úřad nebo 
asociaci. 
Je důležité jasně formulovat a 
komunikovat roli kraje vůči pilotním 
projektům. Může jít o roli 
koordinační/manažerskou, podporu “in 
kind” (např. poskytnutí pozemku nebo 
osoby manažera), regulatorní (např. 
metodika certifikovaná krajem), 
diseminační (šíření dobré praxe 
prostřednictvím komunikačních kanálů 
kraje). Více než v jiných oblastech je zde 
klíčová transparentnost a řízení očekávání 
na straně podniků a obcí. Současně není 
nezbytné, aby kraj tyto projekty financoval, 
pokud pro ně bude více dostupné např.  
veřejné a soukromé financování (viz např. 
výzva Ekoinovace SFŽP). 
Doporučujeme pověřit implementací 
těchto projektů manažerskou jednotku 
(např. v rámci SIC). 

(9) Obcím chybí platforma pro 
setkávání nabídky a poptávky mezi 
obcemi a podniky. O podobné 
platformě již SČK v minulosti 
komunikoval, ale zatím nedošlo 
k realizaci. 

Návrh na vytvoření platformy, kam by 
podniky vkládaly nabídky a obce 
strategické plány, definované problémy či 
investiční záměry, by byl zajímavou 
formou, jak propojit obce a podniky.  

(10) Podniky poukazují na 
nedostatečné zveřejňování 
otevřených dat ze strany obcí. 

Kraj disponuje autoritou a může nastavit 
motivační nástroj pro podporu zveřejňování 
otevřených dat. 

(11) Především menší obce, které 
řeší hodně administrativně-správních 
záležitostí u ORP, by ocenily větší 
možnost řešení věcí vzdáleně.  
 

Pomohla by revize úkonů ze strany vyšších 
administrativně-právních celků jako je ORP 
či kraj tak, aby bylo více z nich možné řešit 
vzdáleně, elektronicky.  

(12) Všechny obce včetně 
nejmenších řeší elektronizaci úřadu 
a přejí si tzv. chytrou kancelář.  
 

Obce by ocenily souhrnné „balíčky“ aplikací 
a služeb, doporučené nestrannou autoritou 
(SIC, kraj) či cílenou finanční podporu. 
V některých případech by stačilo sdílení 
dobré praxe, jelikož řešení již existují a 
v některých případech bezplatně (např. 
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usneseni.cz nabízené menším obcím 
zadarmo).   

(13) Obce, která mají e-Podatelnu či 
která přemýšlejí o Portálu občana, 
řeší problém s tím, že většina 
obyvatel nevlastní elektronický 
podpis a nemá povědomí o tom, jak 
ho získat.  

Doporučujeme, aby nejlépe na úrovni kraje, 
státu či ORP byla vytvořena cílená 
osvětová kampaň či strategie motivování 
občanů k pořízení a využívání 
elektronického podpisu. 

(14) Obce jen zřídka využívají EPC 
pro snížení energetické náročnosti 
budov. 

Vidíme potenciál ve využívání EPC, 
především z důvodu zajímavé formy 
financování a/nebo snížení rizika na straně 
obce/zadavatele. Obce se tak nemusí 
spoléhat na dotace, na kterých jsou v tomto 
případě často závislé. Dobře zvládnutý 
energetický management budov bude 
v budoucnu obcím šetřit finanční zdroje. 
Doporučujeme proto obce motivovat a 
edukovat ve využívání EPC např. formou 
příkladů dobré praxe. 

Tabulka 11: Přehled vybraných vyjádření obcí a komentář výzkumného týmu 

 Specifické návrhy a doporučení pro SIC 

Níže jsou uvedeny návrhy a očekávání obcí, jakými způsoby by SIC mohl obce 
podporovat v oblasti Smart City. K návrhům obcí je přiřazeno vyjádření výzkumného 
týmu. Návrhů obcí je mnoho a rozhodně není možné, aby SIC všechny tyto funkce 
plnil. Všechny návrhy jsou však zajímavými možnostmi pro další směřování SIC. 
Současně odkazujeme na návrhy a doporučení uvedená výše s ohledem na 
Středočeský kraj, neboť řada z nich je relevantní pro aktivity SIC. 

 

Vyjádření obcí Vyjádření výzkumného týmu 

(1) Obce ve většině případů nevědí, 
jaká je úloha SIC, a jakými formami 
podporuje obce v oblasti SC. 

Pokud se SIC rozhodne posílit a 
systematizovat podporu obcí v oblasti 
SC, je vhodné tyto služby vhodně 
komunikovat, propagovat a šířit o nich 
mezi obcemi povědomí.  

(2) Obce by od SIC očekávaly šíření 
dobré praxe a modelových příkladů 
řešení. Ze strany podniků byl zmiňován 
koncept “tržiště” řešení, kde by obce 
mohly snadno vyhledávat analogická 
řešení pro jimi řešené problémy. 

Od obcí je velká poptávka po sdílení 
dobré praxe, jak osobní formou 
setkávání, tak digitální formou databází. 
Vidíme zde velkou příležitost a mezeru, 
kterou je třeba zaplnit, pokud se má SC 
v kraji rozvíjet. I přesto, že některé 
databáze existují a občas se podobná 
setkání konají, stále to nepokrývá velkou 
poptávku obcí. SIC by mohl být jednou 
z institucí, která tuto mezeru vyplní 
kvalitně organizovanými setkáními 
zástupců obcí, které se hloubkově věnují 
konkrétním tématům a kde je prostor pro 
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sdílení příkladů dobré praxe. Další 
možností je pak databáze kvalitních 
realizací, které by bylo možné filtrovat 
podle různých parametrů. Obě varianty 
jsou poměrně náročné na personální 
kapacitu, a kromě realizace vyžadují 
také dobrou propagaci. 

(3) Obce by očekávaly, že SIC bude 
vyhledávat možnosti financování 
(nejen dotační příležitosti) SC projektů a 
ideálně poskytne i administrativní 
podporu. 

Tato potřeba se shoduje s jedním z cílů 
SIC pořádat tematické semináře a 
workshopy o možnostech finanční 
podpory a zvyšovat informovanost. 
Především venkovské a menší 
suburbánní obce mají potřebu pomoci 
s administrativní částí financování. 
Nemyslíme si však, že by to měla být 
úloha SIC. Pokud se jedná o dotace, 
obce si k tomuto účelu běžně najímají 
externisty. 

(4) Obce potřebují pomoci při hledání 
odborníků, s kterými by mohly SC 
řešení konzultovat. Jednoznačně chybí 
manažerské kapacity. Někteří se 
obrací na SIC pro doporučení, ale mají 
pocit, že prozatím spolupráce probíhá 
spíše nahodile. 

Doporučujeme posílit funkci match-
makingu mezi nezávislými odbornými 
kapacitami z řad veřejné správy a 
akademie s poptávkou obcí. Potřeba po 
nezávislých odbornících je velká. 
Jádrová města a větší suburbia často 
mají nebo dokáží sehnat kontakty na 
nezávislé odborníky. Menší obce 
v tomto ohledu potřebují větší podporu. 
Především pak obce, které za sebou 
nemají mnoho SC realizací (nebo 
žádné). SIC by mohl být transparentním 
zprostředkovatelem nezávislých 
odborníků a pomáhat tak obcím činit 
dobře informovaná rozhodnutí. 
Příkladem intenzivnější podpory je 
podpora poskytovaná Centrem investic, 
rozvoje a inovací (CIRI) 
v Královehradeckém kraji, kdy je pro 
obecní projekty využíváno služeb 
projektového manažera přímo z řad 
CIRI.18 

(4) Některé obce se neorientují 
v technologických řešeních, a kromě 
konzultace s odborníkem by potřebovaly 
vědět, o jaké konkrétní parametry by 
se měly zajímat, pokud chtějí SC řešení 
zavést. 

Z neznalosti technologických řešení 
může pramenit nekvalitní zadání veřejné 
zakázky. Tomu by mohl SIC pomoci 
obcím předejít. Zde se nabízí buď forma 
seminářů či zpracování metodiky. 
Překážkou, kterou zde vidíme je 
množství technologických řešení. Z této 

                                            

18 Příklad uvedl Martin Machek z ČEZ ESCO. 
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analýzy vyplývá, že nejmenší orientace 
a konsenzus panuje v oblasti svozu 
odpadu, VO a zavádění optických sítí. 
Zároveň jsou to pro obce klíčové oblasti, 
kterými by bylo možné začít. 

(5) Obce nadále setrvávají u metody 
soutěžení veřejných zakázek “na 
cenu” a nevyužívají nové nástroje 
umožněné Zákonem o veřejných 
zakázkách (předběžné tržní konzultace, 
inovační partnerství, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru). Obce 
často ani nevědí, jak zpracovat kvalitní 
zadání veřejné zakázky na SC řešení a 
dokázal by si představit, že jim v tomto 
ohledu SIC poskytne oporu. Jako 
překážku to vnímají podniky, jejichž 
řešení nemohou konkurovat při 
nedostatečném zohlednění kvalitativní 
kritérií. 

Doporučujeme zaměřit se na téma 
nových a/nebo málo využívaných 
nástrojů soutěžení na kvalitu u veřejných 
investic. Zejména u projektů výstavby 
lze systematickou edukací obcí docílit 
zvýšení kvality veřejných investic. 
Doporučujeme zainteresovat na 
vzdělání přední odborníky v ČR, kteří 
mají zkušenosti s realizací soutěží na 
kvalitu.  
Pro obce je obtížné upřednostnit kvalitu 
projektu před cenou a profitovaly by 
z manuálu či metodiky, jakým způsobem 
zařadit vhodná kritéria do soutěží 
veřejných zakázek. I tato varianta by 
mohla být zpracována nebo iniciována 
SIC. 

(6) Obce často řeší infrastrukturní 
zásahy a nejsou si jisté, o čem všem by 
měly uvažovat mimo pokladu chrániček.   
 

Doporučujeme vytvoření „check-listu“ 
komplementárních opatření, tj. 
především takových, na která nemají 
zapomenout při infrastrukturních 
zásazích, včetně současných možností 
a výhod různých ICT systémů 
(monitorování, senzory atp.). 

(7) Obce často řeší vyjednávání 
s poskytovateli internetu a ne vždy jsou 
v něm úspěšné.  
 

Doporučujeme vytvoření jednoduché 
příručky příkladů dobré praxe 
spolupráce s poskytovateli. Na co při 
vyjednávání podmínek nezapomenout 
(např. co dát jako podmínky 
poskytovateli), jak může potenciální 
spolupráce vypadat, či jakým způsobem 
zapojit MAS do vyjednávání. 

Tabulka 12: Specifická doporučení pro SIC 
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PŘÍLOHA 1 SEZNAM ZKRATEK 

ČOV čistička odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČTÚ Český telekomunikační úřad 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 

EKIS energetické konzultační a informační středisko  

EM energetický management 

EPC Energy Performance Contracting 

FTTx Fiber to the x (optické připojení s nedefinovaným místem zakončení) 

HDV Hospodaření s dešťovou vodou 

ICT informační a komunikační technologie (zde zaměnitelné s IT) 

IT informační technologie 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MAS Místní akční skupina/y 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ORP obec s rozšířenou působností 

OZE obnovitelné zdroje energie 

P+R Park and Ride 

PDCA Plan-Do-Check-Act analýza 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 

SC Smart Cities / Smart City 

SČK Středočeský kraj 

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR 

SIC Středočeské inovační centrum 

SMO Svaz měst a obcí 

SMS Sdružení místních samospráv 

TAČR Technologická agentura České republiky 

ÚAP Územně analytické podklady 

UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 

VHD veřejná hromadná doprava 

VP Veřejná prostranství 

ZPF zemědělský půdní fond 
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ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 

ŽP Životní prostředí 


