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Seznam obrázků

1 VÝCHODISKA
1.1   Zadání
Strategie Správy informačních technologií města Plzně (dále jen Strategie) má za cíl provést vyhodnocení
a aktualizaci stávající Strategie organizace, která má platnost do r. 2022.
Nová Strategie má být nastavena na 5leté období do r. 2027. Jejím smyslem má být mimo jiné definovat
nové priority a cíle, které odpovídají potřebám organizace i statutárního města Plzně a které je čekají.
(Témata dopravy, bezpečnosti, využití digitálního dvojčete v rozvoji města atd.)
Potřeba aktualizace vychází rovněž z toho, že stávající Strategie bude v r. 2022 z velké části naplněna.
Tento materiál tak má:
•

Zhodnotit, zdali je třeba provést redefinici stávající vize a strategických pilířů nebo je zachovat.

•

Nastavit nové cíle odpovídající vizi, strategickým pilířům i potřebám města.

•

Vyhodnotit korelaci s jinými vybranými dokumenty na úrovni města.

•

Popsat inspiraci z jiných měst v ČR i zahraničí.

1.2   Informace o organizaci

Obrázek 1: Grafické vyjádření struktury strategie��������������������������������������������������������������������������������������������6
Obrázek 2: Strategické pilíře (zkratka SP) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������7

Správa informačních technologií města Plzně (dále jen SITMP) je příspěvková organizace statutárního města
Plzně, která vznikla v r. 1998, a jejím cílem je zavádět, udržovat a rozvíjet v prostředí města Plzně moderní
technologie a inovační přístupy. To vše s cílem rozvíjet Plzeň v rámci konceptu chytrého města.

Obrázek 4: Postup při naplňování Strategie���������������������������������������������������������������������������������������������������19

K červnu r. 2022 měla organizace 132 kmenových zaměstnanců a její pracoviště byla dislokována na
5 adresách (po spuštění Tech Tower v druhé polovině r. 2022 bude mít organizace sídlo i zde, tj. bude působit
na 6 adresách ve městě).

Obrázek 5: Projekt chytré čtvrti Špitálka���������������������������������������������������������������������������������������������������������45

V současné době se organizace zaměřuje především na níže uvedené oblasti:

Obrázek 3: Strategické cíle (zkratka SC) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

•

Poskytuje servis a podporu městu, úřadu a městským organizacím (příspěvkové organizace, organizace
vlastněné, založené nebo spoluvlastněné městem).

•

Vytváří nové vlastní produkty a aktivity.

•

Poskytuje dílčí komerční služby nebo spolupracuje s jinými orgány na úrovni kraje nebo státu.

1.3   Stávající Strategie nastavená do r. 2022
Aktuální verze současné strategie byla nastavena v r. 2019. Dokument měl především za cíl sladit/sjednotit
strategie Smart City a ICT v prostředí SITMP a nastavit vizi a strategické pilíře SITMP.

1.3.1   Vize
Současná vize definovaná ve Strategie do r. 2022 zní následujícím způsobem:
Inovujeme Plzeň – pomocí moderních technologií usnadňujeme život, rozvíjíme talenty a inspirujeme k podnikání.
Společně tvoříme chytré město.
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2   NÁVRH STRATEGIE 2022 – 2027

1.3.2.   Pilíře fungování
Pilíře nastavují strategické tematické oblasti, na které se SITMP zaměřila, a ve kterých se dále rozvíjela.
Pilíře jsou nastaveny následujícím způsobem:
Usnadňujeme život

Rozvíjíme talenty

Prostřednictvím technologií, jejich
správy a údržby usnadňujeme
život ve městě.

Prostřednictvím uceleného
přístupu k technickému vzdělávání
v Centru robotiky rozvíjíme od
útlého věku plzeňské talenty. Naše
nabídka technicky orientovaných
volnočasových aktivit je v České
republice největší a zcela unikátní.

Poskytujeme IT podporu školám,
magistrátu města Plzně, městským
a obchodním organizacím aj.
Zavádíme wi-fi sítě a senzory
a rozvíjíme online komunikaci
s úřady s cílem šetření času
Plzeňáků.

Vzhledem ke skutečnosti, že vize i strategické pilíře SITMP jsou nastaveny poměrně krátce
a organizace se dle nich řídí, zachovává nová Strategie (na základě rozhodnutí vedení SITMP
a doporučení zpracovatele) stávající vizi i pilíře fungování. Na staronovou vizi a strategické
pilíře naváží nové strategické cíle a opatření.

Inspirujeme k podnikání
Prostřednictvím kvalitního
zázemí a nabízených
volnočasových aktivit (Garáž,
SITPort) poskytujeme mladým
podnikatelům příležitosti pro
vlastní rozvoj, jakož i rozvoj
svých produktů a služeb.

2.1   Vize
Vize definuje popis budoucího „žádoucího“ stavu, ke kterému by měla snaha o rozvoj dané organizace
směřovat s ohledem na místní podmínky, možnosti a specifika.
Jde současně o veřejný závazek organizace, který ji odlišuje od jiných a je vrcholovým cílem, ke kterému
chce organizace dlouhodobě směřovat a která určuje i nastavení strategických pilířů a cílů.

Nabízíme know-how,
mentoring a přispíváme ke
vzniku technicky orientované
komunity, která pro město bude
v budoucnosti konkurenční
výhodou.

Vize:

Inovujeme Plzeň – pomocí moderních technologií usnadňujeme život, rozvíjíme talenty
a inspirujeme k podnikání. Společně tvoříme chytré město.

2.2   Strategické pilíře

1.4   Struktura navržené strategie
Strategie navržená do r. 2027 má hierarchickou strukturu, kde na sebe jednotlivá „patra“ vzájemně navazují
a Strategie pak tvoří logický a provázaný celek.
Obrázek 1: Grafické vyjádření struktury strategie

Jedná se o ucelené tematické oblasti, na které se má organizace zaměřit a které více specifikují vizi
směřování. V rámci jednotlivých pilířů pak budou definovány ve Strategii konkrétní cíle a opatření které je
naplňují. Strategické pilíře jsou zachovány z původní Strategie a doporučuje se - s ohledem na kontinuitu již
započaté práce - pokračovat v jejich naplňování.
Obrázek 2: Strategické pilíře (zkratka SP)

Vize
Dlouhodobý, žádoucí stav směřování organizace.

Strategické pilíře
Obecně definované prioritní oblasti, které konkretizují
vizi a stanovují oblasti směřování strategie.

Strategické cíle a opatření
Specifické cíle a z nich vycházející opatření. Cíle by
měly mít stanovenou cílovou/měřitelnou hodnotu.

Konkrétní projekty
Konkrétní projekty a řešení, které vedou
k naplnění stanových cílů – akční plán.
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Usnadňujeme život

Rozvíjíme talenty

Inspirujeme
k podnikání
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2.3   Strategické cíle a opatření

2.3.2   Popis strategických cílů a opatření

Každý strategický cíl, který je pro SITMP navržen, je dále rozpadnut do několika opatření. Opatření konkrétněji
definují témata/oblasti, které je nutné v rámci cíle řešit, a na které je vhodné se zaměřit.
Poznámka: Pod opatření budou poté ze strany SITMP doplněny konkrétní projekty a kroky, a to do akčního
plánu vždy na daný rok. Vzor akčního plánu je samostatnou přílohou výstupu.

STRATEGICKÝ CÍL 1
Zajišťovat IT služby a pokračovat ve vnitřní elektronizaci pro město a městské organizace
Naplňování cíle má vést k pokračování elektronizace, digitalizace a automatizace v prostředí města
a jeho organizací včetně samotné SITMP. Klíčové je rovněž posilovat kvalitu a úroveň služeb a podpory
poskytovaných městu a jeho organizacím.

2.3.1. Návrh strategických cílů
Obrázek 3: Strategické cíle (zkratka SC)

SP1 Usnadňujeme život
SC1 - Zajišťovat IT služby a pokračovat ve vnitřní elektronizaci pro město
a městské organizace

NÁVRH OPATŘENÍ

GESČNÍ ÚTVAR

ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ

Obnovovat a modernizovat
HW a SW

Úsek podpory uživatelů
Úsek infrastruktury

Ing. Bohuslav Horais
Ing. Libor Červený

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Elektronizovat podpůrné
aktivity a úkony

Úsek podpory uživatelů
Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury

Ing. Bohuslav Horais
Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

SC5 - Posilovat komunikaci, spolupráci a otevřenost

Zvyšovat podíl
elektronizovaných nebo
automatizovaných procesů
a snižovat papírovou zátěž

Úsek aplikací
Úsek podpory uživatelů
Úsek rozvoje

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Bohuslav Horais
Ing. Tomáš Benedikt

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

SP2 Rozvíjíme talenty

Pokračovat v budování
datových sítí pro školská
zařízení

Úsek podpory uživatelů

Ing. Bohuslav Horais

– Školská zařízení

SC6 - Podpořit školská zařízení zřizovaná městem a zvyšovat úroveň
kompetencí jejich pracovníků orientovat se v práci s moderními
technologiemi

Zabezpečit funkční
infrastrukturu

Ing. Libor Červený

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

SC2.1 - Budovat bezpečnostní infrastrukturu postavenou na nových
technologiích a datech
SC2.2 - Rozvíjet řízení bezpečnosti ve městě s pomocí moderních přístupů
SC3 - Směřovat k uhlíkové neutralitě prostřednictvím chytrých řešení
SC4.1 - Zavádět principy dynamického řízení a plánování dopravy za
pomoci chytrých řešení a přístupů
SC 4.2 - Vybudovat systém autonomní mobility ve městě

SC7 - Zvyšovat zájem dětí o moderní technologie a jejich přínos

SP3 Inspirujeme k podnikání
SC9 - Udržet vzdělanost a inovativní know-how ve městě

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz

Budovat dále optickou
síť ve městě

Úsek infrastruktury

Ing. Libor Červený

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Dokončit virtuální ústřednu
pro město a jeho organizace

Úsek infrastruktury

Ing. Libor Červený

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Ing. Libor Červený

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Pokračovat v budování
a rozšiřování využití IoT
a systému LoRA

SC8 - Vytvářet inovační prostředí ve městě

8

Úsek infrastruktury

Úsek infrastruktury

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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Zajistit přechod městských
obvodů na SAP

Úsek aplikací
Úsek Rozvoje

Ing. Tomáš Krblich
Ing Tomáš Benedikt

– Městské obvody

Poskytovat metodickou
a edukační podporu
při elektronizaci

Úsek aplikací
Úsek Podpory uživatelů

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Bohuslav Horais

– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Pokračovat v rozšiřování
Portálu občana

Úsek Rozvoje
Úsek aplikací

Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Tomáš Krblich

– Magistrát města Plzně
– Městské organizace/
obvody
– Občané města

Zajišťovat konektivitu,
servis a aplikační řešení pro
městské organizace

Úsek aplikací
Úsek podpory uživatelů
Úsek infrastruktury

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Bohuslav Horais
Ing. Libor Červený

– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Josef Navrátil

– Magistrát města Plzně
– Plzeňský kraj
– IZS (PČR, HZS)

Poskytovat služby v oblasti
dronů pro potřeby a práci
města a kraje

Úsek drony

Zavádět bezpečnostní
senzoriku a sběr dat

Smyslem cíle je vybudovat bezpečnostní dispečink jako centrum řízení bezpečnosti ve městě.
K budování bezpečnostního systému pomohou další podpůrná opatření a řešení z cíle 2.1
NÁVRH OPATŘENÍ

Smysl cíle spočívá v posilování a řízení bezpečnosti ve městě pomocí moderních technologií, dat a senzoriky.
Součástí cíle je i důraz na kybernetickou bezpečnost a budování systému bez závislosti na vnějších subjektech.

Pokračovat ve
zvyšování kybernetické
bezpečnosti pro město
a jeho organizace

Úsek podpory uživatelů
Úsek Aplikací
Úsek infrastruktury

Zajistit potřebnou
technickou
infrastrukturu v oblasti
bezpečnosti pro město
a jeho organizace
Budovat moderní
kamerový systém
s prvky UI a novými
aplikacemi

ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ

Ing. Bohuslav Horais
Ing. Tomáš Krblich
Ing. Libor Červený

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městská policie
– Policie ČR

Rozvíjet řízení bezpečnosti ve městě s pomocí moderních přístupů

Budovat bezpečnostní infrastrukturu postavenou na nových technologiích a datech

GESČNÍ ÚTVAR

Josef Navrátil
Ing. Tomáš Krblich
Ing. Libor Červený
Ing. Tomáš Benedikt

STRATEGICKÝ CÍL 2.2

STRATEGICKÝ CÍL 2.1

NÁVRH OPATŘENÍ

Úsek drony
Úsek aplikací
Úsek infrastruktury
Úsek rozvoje

GESČNÍ ÚTVAR

ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ

Vybudovat bezpečnostní
dispečink

Úsek infrastruktury
Úsek rozvoje

Ing. Libor Červený
Ing. Tomáš Benedikt

– Magistrát města Plzně
– Městská policie
– Policie ČR

Využít digitální dvojče
k řízení bezpečnosti ve
městě

Úsek infrastruktury
Úsek rozvoje

Ing. Libor Červený
Ing. Tomáš Benedikt

– Magistrát města Plzně
– Městská policie
– Policie ČR

Pokračovat v budování 3D
modelu města a jeho využití
v oblasti bezpečnosti

Úsek aplikace
Úsek Infrastruktury
Úsek drony

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Libor Červený
Josef Navrátil

– Magistrát města Plzně
– Městská policie
– Policie ČR

Rozšiřovat využití dronů
k práci IZS

Úsek drony

Josef Navrátil

– IZS

STRATEGICKÝ CÍL 3
Směřovat k uhlíkové neutralitě prostřednictvím chytrých řešení

Úsek infrastruktury

Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury

Ing. Libor Červený

– SITMP
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený

– Magistrát města Plzně
– Městská policie
– Policie ČR
– Občané města

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz

Smyslem cíle je posilování udržitelnosti v oblasti životního prostředí a směřování k uhlíkové neutralitě
ve městě za pomoci moderních technologií, dat a inovativních přístupů.
NÁVRH OPATŘENÍ
Sbírat data týkající se
kvality ovzduší a hluku
ve městě

10

GESČNÍ ÚTVAR
Úsek Podpory uživatelů
Úsek infrastruktury

ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ
Ing. Bohuslav Horais
Ing. Libor Červený

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ
– Dodavatelé
– technologií a senzorik
– Občané města
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Zavádět chytrá
řešení a senzoriku na
infrastruktuře města

Úsek infrastruktury
Úsek rozvoje
Úsek aplikací

Ing. Červený Libor
Ing. Benedikt Tomáš
Ing. Tomáš Krblich

– Plzeňská teplárenská
– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Zavádět systém BIM jako
součást správy majetku
města a jeho organizací

Úsek aplikace
Úsek rozvoje

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Benedikt Tomáš

– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Využít „digitální
dvojče“ při zavádění
BIM a v oblasti životního
prostředí

Úsek aplikace
Úsek rozvoje

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Benedikt Tomáš

– Magistrát města Plzně
– Městské organizace
– Občané města

Využití digitálního dvojčete
v řešení dynamického řízení
dopravy

Smyslem cíle je ve městě vybudovat a zavést prvky autonomní mobility, které by měly přispět ke zvýšení
bezpečnosti, komfortu uživatelů, dostupnosti služeb, ale i pomoci zefektivnit čas strávený v dopravním
prostředku.
NÁVRH OPATŘENÍ

Zavádět principy chytrého
řízení dopravy na klíčových
uzlech ve městě

Využít UI k řízení dopravy
ve městě

Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury

Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený

Zavádět senzoriku a sbírat
data v oblasti dopravy

Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený

Analyzovat a odborně
interpretovat data
k plánování dopravy

Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený

– Magistrát města Plzně
– Dopravní podnik města Plzně

– Magistrát města Plzně
– Dopravní podnik města Plzně

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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CÍLOVÁ SKUPINA OPATŘENÍ

Vybudovat polygon pro
autonomní mobilitu

Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury
Úsek drony SIT

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený
Josef Navrátil

– Dodavatelé technologií
a senzorik
– Start-upy a začínající
podnikatelé ve městě
– Občané města
– Dopravní podnik
– Západočeská univerzita

Vytvořit mobility
inovation hub

Centrum robotiky
SIT Port
BIC Port
Úsek drony SIT

Mgr. Martina Ceková
Tomáš Cholinský
MBA
Ing. Lenka Palánová
Josef Navrátil

– Občané města
– Soukromé firmy

Využití digitálního
dvojčete v řešení
autonomní mobility

Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený

– Magistrát města Plzně
– Dopravní podnik města Plzně

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený

– Magistrát města Plzně
– Dopravní podnik města Plzně
– Dodavatelé chytrých řešení
– Start-upy
– Západočeská univerzita

– Magistrát města Plzně
– Dopravní podnik města Plzně
– Dodavatelé chytrých řešení
– Start-upy
– Magistrát města Plzně
– Dopravní podnik města Plzně
– Dodavatelé chytrých řešení
– Start-upy
– Západočeská univerzita

ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

– Dodavatelé technologií
a senzorik
– Start-upy a začínající
podnikatelé ve městě
– Občané města

Rozvíjet autonomní
mobilitu

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ

GESČNÍ ÚTVAR

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený
Josef Navrátil

Prostřednictvím využití senzoriky, dat nebo umělé inteligence zlepšit průjezdnost i plánování a řízení
dopravy ve městě. Využít moderní technologie a inovace k odbourávání negativních dopadů z dopravy jako
jsou zátěž životního prostředí nebo zdraví občanů města.
ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

Magistrát města Plzně
Dopravní podnik města Plzně

Vybudovat systém autonomní mobility ve městě

Zavádět principy dynamického řízení a plánování dopravy za pomoci
chytrých řešení a přístupů

GESČNÍ ÚTVAR

Ing. Tomáš Krblich
Ing. Tomáš Benedikt
Ing. Libor Červený

STRATEGICKÝ CÍL 4.2

STRATEGICKÝ CÍL 4.1

NÁVRH OPATŘENÍ

Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury

Využívat data a UI
v autonomní mobilitě

Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury
Úsek drony SIT

Úsek aplikací
Úsek rozvoje
Úsek infrastruktury

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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STRATEGICKÝ CÍL 5

STRATEGICKÝ CÍL 6

Posilovat komunikaci, spolupráci a otevřenost

Podpořit školská zařízení zřizovaná městem a zvyšovat úroveň kompetencí jejich pracovníků
orientovat se v práci s moderními technologiemi

Smyslem cíle je zajištění komunikace vůči laické i odborné veřejnosti, a to prostřednictvím sdílení open
dat, zvyšování uživatelské přívětivosti systémů SITMP včetně jednoduchého dohledávání dat a informací.
Součástí naplňování cíle je pokračovat ve spolupráci s odbornými partnery na české i zahraniční scéně.
NÁVRH OPATŘENÍ

GESČNÍ ÚTVAR

ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ

Pokračovat ve zveřejňování
open dat dle potřeby
uživatelů

Úsek aplikací
Úsek rozvoje

Ing. Tomáš Krblich
Tomáš Benedikt

– Občané města
– Podnikatelské subjekty
– Odborná veřejnost

Zajišťování odborného
školení a rozvoj
zaměstnanců MMP a PO v IT

Úsek Podpory uživatelů

Ing. Bohuslav Horais

– Magistrát města Plzně
– Městské organizace

Informovat o záměrech
a projektech odbornou
i laickou veřejnost

Všechny dotčené útvary
SITMP

Všichni dotčení
vedoucí pracovníci

– Občané města
– Odborná veřejnost

Vytvářet nové komunikační
platformy a kanály pro
uživatele služeb SITMP

Všechny dotčené útvary
SITMP

Všichni dotčení
vedoucí pracovníci

– Občané města
– Odborná veřejnost

Sdílet a sbírat dobrou praxi
v ČR i zahraničí

Ředitel organizace

Ing. Luděk Šantora

Podstatou cíle je rozvinutí potřebných dovedností odpovídající nárokům současné doby u učitelů a dalších
pedagogických pracovníků v mateřských a základních školách (zřizovatel statutární město Plzeň), kteří
jsou v přímém a každodenním styku s žáky škol. Důležitá je i podpora samotnému vedení mateřských
a základních škol v Plzni, aby byly schopny adaptovat nové trendy a inovace v oblasti rychle se měnícího
prostředí moderních technologií a jejich využití ve výuce.

GESČNÍ ÚTVAR

ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

Zvyšovat dovednosti
učitelů v technickém ad.
vzdělávání

Úsek Centrum robotiky

Mgr. Martina Ceková

– Učitelé ZŠ a MŠ

Podporovat programy
dlouhodobé edukace
jinými než klasickými
vzdělávacími formami

Úsek Centrum robotiky

Mgr. Martina Ceková

– Školská zařízení
a jejich vedení
– Učitelé ZŠ a MŠ

Zvýšit kapacity
nabízených služeb

Úsek Centrum robotiky

Mgr. Martina Ceková

– Školská zařízení
a jejich vedení
– Učitelé ZŠ a MŠ

Poskytovat metodickou
podporu pro MŠ a ZŠ
v oblasti zavádění
moderních technologií a
digitalizace do výuky

Úsek Centrum robotiky

Mgr. Martina Ceková

– Školská zařízení
a jejich vedení
– Učitelé ZŠ a MŠ

Mgr. Martina Ceková

– Školská zařízení
a jejich vedení
– Učitelé ZŠ a MŠ

NÁVRH OPATŘENÍ

– Odborná veřejnost
– Organizace zajišťující Smart –
Cities v jiných městech
– Univerzity

Rozvíjet Plzeňský inovační
ekosystém

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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Úsek Centrum robotiky

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz

15

Správa informačních technologií města Plzně: Strategie 2022–2027

Správa informačních technologií města Plzně: Strategie 2022–2027

STRATEGICKÝ CÍL 7

STRATEGICKÝ CÍL 8

Zvyšovat zájem dětí o moderní technologie a jejich přínos

Vytvářet inovační prostředí ve městě

Zaměření cíle je na děti a mládež do 15 let, pomoci jim zábavnou a přínosnou formou naučit se ovládat
moderní technologie a využívat je k životu. Naplňováním opatření má docházet i k identifikaci talentů
a nadšenců, kteří poté mohou přejít ve svých aktivitách do SIT Port.

Smyslem cíle je vytvářet prostředí otevřené všem občanům, kteří mají chuť učit se nové věci nebo posouvat
svoje nápady a inovace. Smyslem jednotlivých opatření je i komunikace a spolupráce s vybranými institucemi,
a podchycení případných talentů a využití jejich potenciálu ku prospěchu města.

NÁVRH OPATŘENÍ

GESČNÍ ÚTVAR

ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ

Realizovat pravidelné
kroužky a edukační
činnost

Úsek Centrum robotiky

Mgr. Martina Ceková

– Děti 6–15 let
– Rodiče

Realizovat jednorázové
rozvojové a edukační akce

Úsek Centrum robotiky

Mgr. Martina Ceková

– Děti 6–15 let
– Rodiče

Zajistit přechod dětí z CR
do SIT Port

Úsek Centrum robotiky
Úsek SIT Port

Mgr. Martina Ceková
Tomáš Cholinský,
MBA

NÁVRH OPATŘENÍ

– Děti 6–15 let
– Rodiče
– SIT Port

Zapojovat školská zařízení
a spolupracovat s nimi
v rámci Plzeňského kraje
Podporovat nové služby
a zázemí pro uživatele

Budovat inovační
prostředí ve městě

Realizovat edukační
a propagační činnosti
směrem k veřejnosti

Zajistit chod Tech Tower

Udržet talenty ve městě
a regionu

Rozvíjet PINE (ekosystém
technického vzdělávání
a podpory podnikání)

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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GESČNÍ ÚTVAR

ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ

Úsek SIT Port

Tomáš Cholinský,
MBA

– Školy a školská zařízení
spadají pod město Plzeň
– Školy a školská zařízení
spadající pod Plzeňský kraj

Úsek SIT Port

Tomáš Cholinský,
MBA

– Studenti SŠ
a VŠ Občané města

Úsek SIT Port

Tomáš Cholinský,
MBA

– Studenti SŠ a VŠ
– Občané města
– Západočeská univerzita
– Univerzity
– Start-upy

Úsek SIT Port

Tomáš Cholinský,
MBA

– Studenti SŠ a VŠ
– Občané města
– Školská zařízení
– Univerzity

Tomáš Cholinský,
MBA

– SITMP
– Vedení města Plzně
– Začínající podnikatele
a start-upy

Úsek SIT Port

Tomáš Cholinský,
MBA

– SITMP
– Vedení města Plzně
– Občané města
– Začínající podnikatele
a start-upy

Úsek SIT Port
BIC Port

Tomáš Cholinský,
MBA
Ing. Lenka
Palánová

– SITMP
– Vedení města Plzně
– Občané města
– Začínající podnikatele
a start-upy
– Soukromé firmy

Úsek SIT Port

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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3   IMPLEMENTACE A EVALUACE

STRATEGICKÝ CÍL 9
Udržet vzdělanost a inovativní know-how ve městě

Brát inovativní přístupy a nápady jako významný prvek rozvoje města, podnikání i udržení vzdělanosti.
Významnou částí k naplnění cíle je vytváření inovačního prostředí a poskytování poradenství pro začínající
podnikatele a spolupráce se širokou škálou stakeholderů.

NÁVRH OPATŘENÍ

GESČNÍ ÚTVAR

ODPOVĚDNÝ
VEDOUCÍ

Proces implementace Strategie představuje realizaci konkrétních změn formou projektů/řešení, které
přispívají k naplnění vize, cílů a opatření z Návrhové části Strategie. Akční plán bude připravován
a schvalován společně s rozpočtem SITMP na následující rok (synergie). Přípravu zajistí řídící skupina
strategie (viz níže). Akční plán obsahuje tři typy projektů:
•

Prvním z nich jsou projekty, které se v daný rok budou s ohledem na lidské, finanční a jiné zdroje
realizovat.

•

Druhý typ projektů je obsažen v projektovém zásobníku. Zásobník zahrnuje projekty, které se v daném
roce s ohledem na lidské zdroje, finanční zdroje, případné další zdroje a investiční priority SITMP
nerealizují, ale jejich realizace se předpokládá v budoucnu anebo je nutné začít s jejich přípravou.

•

Třetí typ projektů jsou projekty, které byly z (vnějších či vnitřních) příčin pozastaveny.

CÍLOVÁ SKUPINA
OPATŘENÍ

Podporovat vznik
start-upů a jejich inkubace

Úsek SIT Port
BIC Port

Tomáš Cholinský, MBA
Ing. Lenka Palánová

–S
 tart-upy a začínající
podnikatelé

Spolupracovat se
soukromým sektorem

Úsek SIT Port

Tomáš Cholinský, MBA

– Soukromé firmy
– Investoři

Spolupracovat
s akademickým sektorem

Úsek SIT Port

Tomáš Cholinský, MBA

– Západočeská univerzita
– Univerzity na území ČR

Při řízení implementace Strategie je třeba postupovat v souladu s principy strategického řízení a plánování
(důraz na řízení projektů nebo procesů, provázanost s dalšími aktivitami SITMP atd.).
Obrázek 4: Postup při naplňování Strategie

Tomáš Cholinský, MBA

–Z
 ahraniční organizace
podobného typu
–Z
 ahraniční partnerská
města

Rozvíjet spolupráci
a společné aktivity na
mezinárodní úrovni

Úsek SIT Port
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Po skočení platnosti akčního plánu dojde každý rok k jeho vyhodnocení. Akční plán bude vyhodnocen
z hlediska realizace jednotlivých projektů a kumulativního sledování indikátorů pro naplnění Strategie.

3.1 Implementace strategie

18

Schválení Strategie
ředitelem SITMP

Schválení akčního
plánu na r. 2023

Ustanovení Řídicí skupiny

Sběr dalších námětů
a podnětů projektů
k naplnění cílů

Průběžné vyhodnocování
a řízení Strategie
(případná reakce)

Realizace projektů
dle harmonogramu

Aktualizace zásobníku
projektů

Příprava ročního
vyhodnocení a návrh
dalšího akčního plánu
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Realizace projektů slouží k naplňování jednotlivých strategických cílů. V případě, že jsou cíle naplňovány
a že jsou úspěšně uzavírány jejich dílčí aktivity dle časového plánu, ukazuje to, že projektové řízení směřující
k naplňování Strategie běží správně a jednotlivé cíle, dílčí opatření a řešení byly správně vydefinovány.

3.4   Personální zajištění

V případě, že nejsou cíle vytyčené ve Strategii a opatření a řešení naplňovány, je třeba hledat důvody
a příčiny, proč se tak neděje a co to znamená. Dále je třeba provést přezkoumání aktuálnosti cíle a jeho
aktivit. Pokud jsou cíl a jeho aktivity shledány stále aktuálními, je nutné provést změny, které by vedly
k vytvoření potřebných podmínek (zdroje, časová kapacita, odbornost týmu…) pro naplňování cílů, anebo
učinit změny v řízení projektu tak, aby byly cíle naplňovány.

•

tvoří ji ředitel SITMP + vedoucí klíčových organizačních jednotek

•

vede přehled projektových záměrů včetně ukončených projektů a zásobníku

•

ve spolupráci s příslušnými organizačními jednotkami sestavuje Akční plány

•

ve spolupráci s příslušnými organizačními jednotkami sestavuje vyhodnocení plnění Akčních plánů

•

projednává a schvaluje akční plány

•

iniciuje nové projektové záměry

•

ad hoc vytváří pracovní týmy s jasným zadáním

•

zajišťuje průběžný dohled nad implementací

3.2   Aktualizace Strategie
S ohledem na dynamiku vnějšího i vnitřního prostředí, které rámuje implementaci Strategie, lze předpokládat,
že v průběhu její platnosti bude vhodné Strategii aktualizovat. Revize cílů a opatření by měla proběhnout po
pěti letech platnosti Strategie.
V důsledku neočekávaného vývoje není vyloučena ani ad hoc aktualizace reagující na výrazné změny
vnitřních nebo vnějších podmínek implementace. Konkrétně se doporučuje ke změnám přistupovat
s následující logikou:
•

•

Ke změnám prioritních oblastí by nemělo docházet dříve než po 5 letech. Dříve by mělo ke změně
prioritní oblasti dojít opravdu ve výjimečném případně, kdy bude například potřeba vyčlenit některé
téma do samostatné prioritní oblasti, neboť se ukáže, že je zcela zásadní pro další strategický rozvoj
a plánování v prostředí SITMP.
Změny cílů a opatření je možné provádět průběžně, ovšem pouze v jasně odůvodněných případech
jako jsou významné společenské, environmentální ad. změny nebo významné změny týkající se SITM či
života v Plzni.

3.3   Řízení projektů
Projekty (konkrétní řešení) mají vést k naplňování cílů a daných opatření. Tyto projekty jsou poté zahrnuty
do zásobníku projektů, případně do akčního plánu na daný rok.
Správné řízení a naplňování projektů zajišťují garanti jednotlivých projektů.
Organizační zajištění projektu:
•

garant projektu – vedoucí věcně příslušné organizační jednotky – zajišťuje realizaci

•

spolupracující subjekty – určené subjekty, které vstupují do realizace a je nutná jejich součinnost
vůči garantovi

•

řídící skupina – schvaluje/vyřazuje projekty do/z akčního plánu nebo zásobníku

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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Řídicí skupina Strategie

Garanti projektů
•

vedoucí gesčně příslušné organizační jednotky

•

odpovídají za plnění řešení – v případě problémů informují řídící skupinu

3.5   Evaluace Strategie
V návaznosti na nastavený systém monitorování (který je postaven především na sběru a vyhodnocení dat
o postupu plnění indikátorů / cílů strategie) nastaví Řídící skupina Strategie také evaluační plán.
Evaluací se v kontextu této Metodiky rozumí „proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky
veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání; evaluace je tedy proces hodnocení
využívání prostředků z veřejných zdrojů“. Při evaluacích se využívá množství různých nástrojů, technik
a metod (kvalitativních i kvantitativních). Evaluace strategie je proces, který pomůže určit, zda:
•

je implementací strategie dosahováno výsledků, které byly plánovány při její formulaci

•

existují prokazatelné souvislosti mezi opatřeními strategie a změnami v cílové oblasti strategie

•

byly zvoleny správné nástroje pro implementaci strategie

•

jsou cíle nebo výsledky strategie ovlivněny měnícími se okolnostmi

•

je strategie stále mezi prioritami implementující instituce, resp. vlády

•

jsou zdroje alokovány efektivně, a zda není vhodnější některé zdroje uvolnit na realizaci jiných strategií

Provedení evaluace představuje další náklady na realizaci Strategie a z tohoto důvodu pravděpodobně
nebude možné vyhodnotit každý aspekt strategie. Proto musí Řídící skupina nejdříve rozhodnout, zda je
potřebná formální evaluace realizace strategie. Pakliže evaluace není doporučena a nejeví se jako potřebná,
lze ji propojit především s procesem monitorování plnění indikátorů.

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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4   VZTAH K JINÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTŮM

4.2   Programové dokumenty

Příprava Strategie SITMP na období 2022 - 2027 je v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií MMR,
která jako jeden z hlavních principů zpracování jakékoli strategie uvádí, že „jednotlivé strategie nejsou
připravovány izolovaně, strategické práce jsou koordinovány jak horizontálně (např. napříč resorty), tak
vertikálně (tedy s ohledem na strategické dokumenty na vyšší i nižší úrovni veřejné správy, včetně ohledu na
strategický rámec EU), i z hlediska jejich časové návaznosti a konzistence“.

4.2.1   Strategický plán města Plzně

Z toho důvodu je provedena rámcová analýza všech klíčových strategických dokumentů vytvořených na
úrovni města Plzně (nadřazené strategie nejsou řešeny, jsou zahrnuty ve strategických dokumentacích na
úrovni Plzně). Tato kapitola tedy slouží jako přehled všech dotčených strategických dokumentů, se kterými
by měla být Strategie SITMP na období 2022 - 2027 v souladu. Tím bude zajištěna kontinuita i komplexita
řešeného problému a jeho podchycení existujícími strategickými dokumenty na různých úrovních.
Níže jsou rozděleny jednotlivé strategické/koncepční dokumenty města Plzně podle svého obsahu, tak jak
jsou prezentovány na oficiálních webových stránkách města Plzně. Jsou vybrány takové dokumenty, které
byly zpracovány a schváleny před vytvářenou Strategií 2022 – 2027 a které jsou stále platné. V posouzení
nejsou zahrnuty různé pasporty, generely či studie, které pouze mapují určitý stav, popř. jsou úzce
zaměřeny na konkrétní záměr. Rovněž nejsou řešeny pravidla, interní směrnice, zásady či nařízení.

KRITÉRIUM

KOMENTÁŘ

Představení dokumentu

Strategický plán města na období 2018 – 2035 je základním rozvojovým
dokumentem města. Obsahuje celkem 84 aktivit napříč jednotlivými
cíli. Na základě hodnocení odborníků i širok é veřejnosti a projednání v
koordinační a řídící skupině bylo vybráno 20 tzv. hlavních aktivit. Tyto
aktivity byly stanoveny pro rozvoj města jako klíčové, proto by na ně
nemělo být v následujících letech při naplňování strategického plánu
zapomenuto.

VAZBA NA STRATEGII SITMP
2022 - 2027

Přímá vazba na Strategii SITMP. Tabulka zapojení SITMP v rámci
jednotlivých projektů strategického dokumentu je uvedeno níže.
Strategie SITMP reaguje na níže uvedené projekty všemi nastavenými
strategickými cíli.

Posouzení souladu Strategie 2022 – 2027 je provedeno ve dvou rovinách:
a) O
 bsah předmětného strategického dokumentu byl prozkoumám v tématech týkajících se agend SITMP
– zda se jedná o oborově obdobný dokument, nebo se obsahově zcela míjí.
b) B
 yl proveden detailní rozbor u dokumentů, které svojí povahou mohou zasahovat do činností SITMP
v následujícím období. Pro vybraná opatření/projekty/prioritní oblasti je poté role SITMP určena ve dvou
možnostech:
	a. Nositel projektu – SITMP je garantem opatření jiného strategického dokumentu a zodpovídá za
úspěšnost plnění projektu.
	b. Realizátor projektu – SITMP se spolupodílí na realizaci projektu z jiného strategického dokumentu.

4.1   Územní plánování
4.1.1   Územní plán města Plzně
KRITÉRIUM

KOMENTÁŘ

Představení dokumentu

Územní plán města Plzeň dle zákona č. 183/2006 Sb., který byl schválen
usnesením č. 434 ze dne 8. září 2016.

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

Bez konkrétní vazby na plánovaná opatření Strategie. V případě
investičních akcí (ve smyslu nové výstavby) musí být tyto stavby
v souladu s aktuálně platným ÚP.

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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Vazba na Strategii SITMP
OPATŘENÍ

REALIZÁTOR

SPOLUREALIZÁTOR

2.1.1 V
 ytvořit komplexní systém komunikace a spolupráce jednotlivých
aktérů ve vzdělávánív

X

X

2.1.2 R
 ozvíjet pomocí volnočasových aktivit schopnosti a znalosti žáků
v závislosti na uplatnitelnosti na trhu práce

X

X

2.1.3 P
 odporovat kariérové poradenství na základních
a středních školách

X

X

2.1.4 Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

X

X

2.1.6 Z
 vyšovat uplatnitelnost absolventů podle potřeb trhu práce
v závislosti na Průmyslu 4.0

X

X

2.2.1 Podporovat rozvoj podnikavosti, již u žáků na ZŠ a SŠ, motivační
programy pro zahájení podnikání

X

X

2.2.2 Vytvářet podmínky pro umístění znalostně intenzivních firem

X

X

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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2.2.5 Podporovat start upy, začínající firmy, mikrofirmy,
kreativní podnikání
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4.4   Životní prostředí

X

3.4.1 Vytvořit a uvést do provozu Informační systém životního prostředí
otevřeným, živým a inspirativním způsobem

X

4.4.1   Koncepce péče o životní prostředí v Plzni

X

4.2.3 Zlepšit navigační a informační systém dopravy
v centrální oblasti města

X

5.2.3 Posilovat mediální prezentaci města Plzně

X

5.3.3 Koordinovat komunikaci na úrovni města Plzně,
jeho příspěvkových organizací a obchodních společností

X

KRITÉRIUM

Představení dokumentu

5.4.1 Podporovat aktivní zapojování obyvatel do fungování města

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

X

KOMENTÁŘ
Koncepce je pojata jako programový dokument města Plzně, který definoval
principy aktivní politiky města v oblasti péče o životní prostředí a určil nutné
kroky městské správy pro další období. Koncepce byla zpracována v roce 2021.
Nepřímý vliv. Koncepce určuje zásady a priority. Vybrané aktivity SITMP mohou
pomoci tyto zásady naplňovat. Nejsou ovšem touto Koncepcí přímo „osloveni“
k naplnění konkrétních projektů.
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC3
Prostřednictvím chytrých řešeních směřovat k uhlíkové neutralitě.

4.3   Cestovní ruch
4.3.1   Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019–2023

KRITÉRIUM

Představení dokumentu

4.4.2   Program zlepšování kvality ovzduší ve městě Plzni
KRITÉRIUM

KOMENTÁŘ

Cílem dokumentu „Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“ je:

Strategie rozvoje cestovního ruchu navazuje na závěry a informace z Programu
rozvoje kultury města Plzně na období 2020 – 2030 a zejména ze Strategického
plánu města Plzně. Jedná se o sektorový strategický dokument k posílení
efektivity řízení cestovního ruchu v Plzni.

– analyzovat příčiny dosavadního překračování imisních limitů,

Představení dokumentu
Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

Bez konkrétní vazby na plánovaná opatření Strategie.
Průřezové téma – mediální prezentace města je součástí SPRM.

– předikovat vývoj kvality ovzduší na území města Plzně ve střednědobém
horizontu,
– navrhnout opatření k nápravě a k následnému udržení kvality ovzduší na
vyhovující úrovni
– (včetně konkrétních projektů),

Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli:
SC5 Komunikace, spolupráce, otevřenost.

– identifikovat zdroje financování navržených opatření

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027
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Bez přímé vazby. SITMP pouze monitoruje jednotlivé údaje a indikátory v rámci
datového skladu města Plzně a tyto informace dává k dispozici formou
„open dat“.
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC3
Prostřednictvím chytrých řešeních směřovat k uhlíkové neutralitě.
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4.4.3   Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně
KRITÉRIUM
Představení dokumentu

4.6.2   Koncepce technické infrastruktury

KOMENTÁŘ

Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli:
SC1 Zajišťovat IT služby a pokračovat ve vnitřní elektronizaci pro město
a městské organizace.

4.5.1   Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně 2017–2026

Představení dokumentu

Plán odpadového hospodářství obce zpracovává statutární město Plzeň jako
původce odpadů na základě ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění. Plán musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového
hospodářství Plzeňského kraje. Hlavní cíle plánu se soustředí na snížení
skládkování a zvýšení využívání odpadů, ale také na předcházení vzniku odpadů.

KRITÉRIUM

KOMENTÁŘ

Představení dokumentu

Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně jsou zpracovány jako základní
koncepční dokument pro řešení dopravy v městě Plzni. Ideově navazují na Zásady
dopravní politiky města Plzně, které rozpracovávají do systémového řešení.

Bez přímé vazby. SITMP může pomoci se zpracováním dat.
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC1 Zajišťovat IT
služby a pokračovat ve vnitřní elektronizaci pro město a městské organizace.

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

4.6   Energetika
4.6.1   Územní energetická koncepce

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC1 Zajišťovat IT
služby a pokračovat ve vnitřní elektronizaci pro město a městské organizace.

Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně

KOMENTÁŘ

Představení dokumentu

Bez přímé vazby

4.7   Doprava

KRITÉRIUM

KRITÉRIUM

Představení dokumentu

Koncepce technické infrastruktury se zaměřuje na oblast energetiky a vodního
hospodářství se stručným popisem systémů zásobování elektrickou energií,
zemním plynem, teplem z centrálních zdrojů, pitnou vodou a odkanalizování
území. Kromě popisu stavu systémů, nebo jeho hlavních částí, jsou v dokumentu
popsány i hlavní cíle rozvoje a hlavní rozvojové záměry, které vychází z návrhu
nového Územního plánu města Plzně.

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

4.5   Odpady

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

KOMENTÁŘ

Cílem Koncepce je zpracování koncepčního přístupu k řešení nakládání se
srážkovými vodami pro celé území města s přesahem na povodí 4. řádu.
Bez přímé vazby

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

KRITÉRIUM

Nepřímý vliv. Koncepce určuje zásady a priority. Vybrané aktivity SITMP mohou
pomoci tyto zásady naplňovat. Nejsou ovšem touto Koncepcí přímo „osloveni“
k naplnění konkrétních projektů. Zásady nicméně směřují především do oblasti
rozvoje ICT.
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC2.2 Zajistit řízení
bezpečnosti ve městě s pomocí moderních přístupů, SC4.1 Zavádět principy
dynamického řízení a plánování dopravy za pomoci chytrých řešeních a přístupů
a SC4.2 Vybudovat systém autonomní mobility ve městě.

KOMENTÁŘ
Územní energetické koncepce uložil statutárním městům, a tedy i Plzni, zákon
o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Územní energetická koncepce města Plzně
s výhledem na období 2015 až 2040 je vytvořena na základě důkladné analýzy
současného stavu a nových trendů v energetice
Bez přímé vazby. SITMP může pomoci se zpracováním dat.
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC1 Zajišťovat IT
služby a pokračovat ve vnitřní elektronizaci pro město a městské organizace.
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4.7.1   Plán udržitelné mobility města Plzně

         Vazba na Strategii SITMP

KRITÉRIUM

KOMENTÁŘ

Představení dokumentu

Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP) je strategický dokument, který
podporuje rozhodování o realizaci investičních i neinvestičních opatření
v dopravní obslužnosti Plzně. Soustředí se na diskuzi o prioritách v širším
zastoupení veřejnosti, měřitelné rozhodování a zkoumání širších dopadů
uvažovaných opatření. PUMP je důležitým podkladem pro financování
projektů z fondů EU v období 2014 – 2020. Dokument byl zpracováván v letech
2014 – 2016 a následně schválen Zastupitelstvem města Plzně. V letech 2018
a 2022 přikročil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně k jeho aktualizaci.

OPATŘENÍ

NOSITEL

REALIZÁTOR

Specifický cíl 3 - Aktualizace Pasportu VO

X

X

4.8   Kultura
4.8.1   Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030
KRITÉRIUM

Přímá vazba na Strategii SITMP. Tabulka zapojení SITMP v rámci jednotlivých
projektů strategického dokumentu je uvedeno níže.
Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC2.2 Zajistit
řízení bezpečnosti ve městě s pomocí moderních přístupů, SC4.1 Zavádět
principy dynamického řízení a plánování dopravy za pomoci chytrých řešeních
a přístupů a SC4.2 Vybudovat systém autonomní mobility ve městě.

Představení dokumentu

Vazba na Strategii SITMP
OPATŘENÍ

NOSITEL

REALIZÁTOR

Opatření 92 Metropolitní dispečink

X

X

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

Představení dokumentu

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 je dlouhodobým
koncepčním materiálem, který definuje prioritní cíle a opatření s cílem
zajistit v nastávajícím období nejen správu a stabilizaci kulturních aktivit ve
městě, ale i jejich rozvoj. Rozvoj kultury ve městě se řídí strategickými tématy
navrhovanými touto kulturní strategií, která sleduje potřeby plzeňského
kulturního prostředí i publika a zároveň reaguje na světové trendy v oblasti
kultury.
Bez přímé vazby. V rámci opatření 1.3.C „Zatraktivnění image města jako
regionální kreativní metropole“ je jednou z navrhovaných aktivit je téma
posílení role moderních technologií v oblasti kultury (Smart city), kde může být
SITMP odborným konzultantem.
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli:
SC5 Komunikace, spolupráce, otevřenost.

4.7.2   Koncepce veřejného osvětlení – Plzeň
KRITÉRIUM

KOMENTÁŘ

4.9   Péče o obyvatelstvo
4.9.1   Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně
na roky 2019–2022

KOMENTÁŘ
Smyslem Koncepce veřejného osvětlení je definování parametrů, pravidel
a postupů ve veřejném osvětlení (VO) pro dosažení stanovených kvalitativních
parametrů při odpovídajících provozních a investičních nákladech. Dokument
usnadní a zefektivní práci zaměstnanců města při plánování financí na obnovu
a modernizaci, při kontrole stavu a dalším nakládáním s tímto majetkem.

KRITÉRIUM

Představení dokumentu

Přímá vazba na Strategii SITMP. Tabulka zapojení SITMP v rámci jednotlivých
projektů strategického dokumentu je uvedeno níže.
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC1 Zajišťovat IT
služby a pokračovat ve vnitřní elektronizaci pro město a městské organizace.
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KOMENTÁŘ
Cílem koncepce je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní bytové politiky
města směrem k jeho občanům a pro vybrané cílové skupiny obyvatel navrhnout
do roku 2022, prostřednictvím jednotlivých opatření, možné způsoby řešení
bytové situace formou navýšení kapacity jednotlivých forem bydlení
min. o 150 bytů.
Bez přímé vazby. Platnost dokumentu končí v roce 2022.
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4.9.2   Koncepce politiky města Plzně pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+
KRITÉRIUM

4.10.2   Koncepce sportu města Plzně na léta 2021 až 2030

KOMENTÁŘ

Představení dokumentu

Politika zaměřená na problematiku bezdomovectví zahrnuje širokou paletu
kroků, které se prolínají s mnoha dalšími oblastmi (např. sociální služby,
vzdělávání, zaměstnanost, zdravotnictví, doprava a veřejný prostor).

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

Bez přímé vazby.

KRITÉRIUM

KOMENTÁŘ

Představení dokumentu

Dokument reaguji na potřebu aktualizace Koncepce sportu města Plzně,
která byla platná od roku 2016 do roku 2020. Původní dokument bylo nutné
přepracovat na základě pravidelného vyhodnocování akčních plánů i samotné
koncepce, změnám ve vládní politice a přístupům společnosti ke sportu. Cílem
dokumentu je navržení oblastí rozvoje související se sportovní činností ve městě.
Bez přímé vazby. Řada navržených cílů a aktivit Koncepce se SITMP bude zcela
určitě týkat, byť SITMP není v Koncepci zmíněna ani jako nositel projektu, tak ani
jako realizátor. Např.: Cíl 7 Využít moderní technologie k informovanosti obyvatel
Plzně o sportovním prostředí

4.10   Městská správa
4.10.1   Koncepce integrovaného systému řízení Magistrátu města Plzně
KRITÉRIUM

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

KOMENTÁŘ

– SC 4 – Propagační kampaně – Plzeň žije zdravě
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC5. Komunikace,
spolupráce, otevřenost, SC6. Podpořit školská zařízení a úroveň kompetencí
jejich pracovníků orientovat se v práci s moderními technologiemi a SC8. Vytvářet
inovační prostředí ve městě.

V souladu se základním posláním úřadu a principy stanovenými v mezinárodních
normách kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a managementu hospodaření s energií tajemník
Magistrátu stanovil pro jednotlivé systémy následující záměry:
Představení dokumentu

– SC 1 – Sportovní portál

4.10.3   Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence

– Koncepce kvality

města Plzně na léta 2016–2022

– Koncepce v oblasti ochrany životního prostředí
– Koncepce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
– Koncepce energetického managementu
Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

KRITÉRIUM

KOMENTÁŘ

Představení dokumentu

Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence je zpracována v souladu
s národními strategiemi (Strategií prevence kriminality v České republice
a Národní strategií protidrogové politiky a navazuje na strategické dokumenty
města Plzně „Protidrogový plán města Plzně na období 2013 – 2015“ a „Plán
prevence kriminality města Plzně na období 2014 – 2015“. Zároveň doplnil
Strategii bezpečnosti města Plzně na léta 2016 – 2018 z pohledu prevence
kriminality a protidrogové prevence.

Bez přímé vazby. Automatické zapojení zaměstnanců SITMP v rámci
požadovaného dodržování kvality fungování organizace.

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027
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Bez přímé vazby, nicméně v rámci projektu bezpečnostního dispečinku lze
očekávat spolupráci s městskou či státní policií.
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli: SC1. Zajišťovat
IT služby a pokračovat ve vnitřní elektronizaci pro město a městské organizace
a SC2.2. Zajistit řízení bezpečnosti ve městě s pomocí moderních přístupů.
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4.10.4   Marketingová strategie města Plzně 2021–2035
KRITÉRIUM

Vazba na Strategii SITMP
OPATŘENÍ

KOMENTÁŘ
Marketingová strategie města Plzně vychází ze Strategického plánu města Plzně.
Strategický plán v pěti hlavních cílech definuje prioritní oblasti rozvoje města
pro období do roku 2035. Potřeba větší a cílenější propagace a komunikace
městských cílů a projektů je zdůrazňována téměř u všech témat, kterými se
Strategický plán zabývá. Hlavní cíle marketingové strategie tak jsou:

Představení dokumentu

– Určit společný jednotný směr komunikace města, podporovat
témata, která jsou součástí cesty za dosažením cílů a vize stanovených
Strategickým plánem. Tedy subjektů, které mohou být širokou veřejností
chápány jako reprezentanti města Plzně.
– Podporovat dosažení konkrétních výsledků definovaných jednotlivými
prioritami a opatřeními Strategického plánu.
– Zefektivnit marketingové procesy, vyhledávat synergické efekty ve
spolupráci všech složek města i externích partnerů. Díky integraci
marketingové komunikace docílit jednoty v prezentaci města.

Vazba na Strategii SITMP
2022 - 2027

Přímá vazba na Strategii SITMP. Tabulka zapojení SITMP v rámci jednotlivých
projektů strategického dokumentu je uvedeno níže. SITMP je v rámci Strategie
vícekrát uváděno jako klíčová organizace starající se o vybrané komunikační
procesy města Plzně.

NOSITEL

REALIZÁTOR

Cíl „Viditelná Plzeň“, aktivita: Zvýšit počet pozitivních zmínek o Plzni
v celostátních a zahraničních médiích se zaměřením na konkrétní cílové
skupiny (vyhodnocování monitoringu českých médií, press tripy).
Využití moderních technologií ke komunikaci (FB, Instagram, YouTube atd.).

X

Nastavit na úrovni města komunikaci ve vztahu k médiím v případě
negativních kauz spojených s městem (navrhnutí postupu, který eliminuje
dopady krizového tématu a minimalizuje poškození dobrého jména města
Plzně v médiích).

Cíl „Spolupracující Plzeň“, aktivita: Vznik pracovní skupiny PR – koordinace
a komunikace na úrovni MMP a jeho příspěvkových organizací a firem

X

Cíl „Participativní Plzeň“, aktivita: Vytvořit nástroje pro zapojení veřejnosti
do rozhodovacích procesů u strategických projektů města. Využití moderních
technologií pro zapojení obyvatel: např. Smart City Plzeň, Bezpečná Plzeň,
Plznito.

X

Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto ve strategickém cíli:
SC5. Komunikace, spolupráce, otevřenost.
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4.11   Hospodářský rozvoj

Vazba na Strategii SITMP

4.11.1   Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
KRITÉRIUM

Představení dokumentu

OPATŘENÍ

REALIZÁTOR

KOMENTÁŘ
Rozvojová oblast Smart Economy
– chytré hospodářství

Ambicí Integrované územní Strategie Plzeňské aglomerace 2021+
(dále jen „SPA“) je stanovit hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let.
Dokument úzce navazuje na cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+,
který vychází ze Strategického rámce ČR 2030.

X

– Cíl 1. Do roku 2022 zajistíme udržitelný rozvoj platformy pro podporu
inovativního podnikání (SITMP, BIC, VTP, PLZEŇ 2015).

Hlavním smyslem SPA je definovat, jaké intervence by měly být realizovány
v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla podporována konkurenceschopnost
a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území.

2. Rozvojová oblast Smart People
– chytří lidé
– Cíl 4. Do roku 2022 zvýšíme oproti roku 2019 počet studentů
technických oborů středních škol o 5 % a počet účastníků zájmových
technických kroužků do 15ti let o 20 %.

Nepřímý vliv. SITMP je vnímána jako jeden z nominantů do vybraných
pracovních skupin jako např.:
Vazba na Strategii SITMP
2022 – 2027

NOSITEL

– 3.7.3.1 Pracovní skupina: Modrozelená aglomerace

X

X

X

X

– 3.7.3.2 Pracovní skupina: Cirkulární aglomerace
2. Rozvojová oblast Smart People
– chytří lidé

– 3.7.3.4 Pracovní skupina D: Atraktivní aglomerace
Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto napříč jednotlivými
strategickými cíli.

– Cíl 5. Do roku 2022 rozšíříme technicky orientovanou komunitu 16+
(SITPort) o 20 % a zvýšíme počet zapojených inovativních firem o 30
% oproti roku 2019.

4.11.2   Strategie Smart City Plzeň
KRITÉRIUM

KOMENTÁŘ
Strategie Smart City Plzeň je v souladu se Strategickým plánem města Plzně
z roku 2018 a dalšími aktuálně platnými strategickými a koncepčními dokumenty
(Inovační strategie České republiky 2019 – 2030).

Představení dokumentu

Vazba na Strategii SITMP
2022 – 2027

Strategie Smart City reaguje na aktuální potřeby města a možnosti jeho
rozpočtu, vytváří podmínky a stanovuje pravidla pro realizaci smart
projektů a zajišťuje jejich provázanost a synergické efekty mezi jednotlivými
rozvojovými oblastmi. Strategie je navržena na období 5 let a bude každoročně
vyhodnocována a aktualizována.

SHRNUTÍ – PROVAZBA NA OSTATNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA
Klíčovým dokumentem, se kterým by měla být Strategie SITMP na období 2022 – 2027 v souladu
je Strategický plán rozvoje města Plzně, který stanovuje celou řadu projektů realizovaných či
přímo řízených SITMP.
Druhým z významných dokumentů je Strategie Smart City, která vnímá SITMP jako jednoho
z hlavních nositelů myšlenky Smart City.

Přímá vazba. SITMP je společně s Dopravním podnikem vnímána jako
nejvýraznější aktér v oblasti Smart City v Plzni. Tabulka zapojení SITMP v rámci
jednotlivých projektů strategického dokumentu je uvedeno níže.

Ostatní segmentové strategie mají minimální či žádný dopad na Strategii SITMP. V případě
zapojení je SITMP v často roli spolupracujícího subjektu v rámci složitých technologických
projektů (jako např. metropolitní síť, generely dopravy, specifické informační systémy atp.).

Téma je v rámci strategie SITMP zahrnuto napříč jednotlivými strategickými cíli.
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5   SROVNÁNÍ S JINÝMI MĚSTY A SPOLEČNOSTMI V ČR I ZAHRANIČÍ
5.1   OPERÁTOR ICT, A.S. – PRAHA
Operátor ICT, a.s. je městská akciová společnost, která pro Prahu zajišťuje široké spektrum služeb v oblasti
informačních a komunikačních technologií. Mezi její hlavní agendy patří řízení projektů Smart City, odborné
poradenství a realizace ICT projektů pro Prahu (pro městské části i městské společnosti). Mezi hodnoty
společnosti patří otevřenost, trvalé zlepšování a inovace, orientace na zákazníka a týmová spolupráce. Mise
a vize společnosti jsou nastaveny následujícím způsobem:

Operátor ICT plní v celém procesu roli koordinátora naplňování koncepce Smart Prague. O realizaci projektů
však rozhodují orgány města, které využívají doporučení především Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj
konceptu Smart Cities v hl. m. Praze, případně Výboru IT a Smart City Zastupitelstva hl. m. Prahy. Klíčové
pro úspěch Smart Prague je zapojení městských organizací a městských částí. Operátor ICT spolupracuje
na projektech s Magistrátem hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací, Institutem plánování a rozvoje
hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m., ROPIDem, Technologií hl. m. Prahy, Prague City Tourism a řadou
dalších pražských subjektů.2
Tabulka 1: Přehled jednotlivých projektů seřazených dle 6 oblastí společnosti OICT

•

Mise společnosti: „Jsme spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti digitálních služeb
a informačních technologií.“

1. MOBILITA BUDOUCNOSTI

•

Vize společnosti: „Vytváříme technologickou budoucnost pro lepší život v Praze.“

MaaS APP - Jednotná registrace a platba z jednoho místa za služby mobility

Příprava projektu

Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030

Příprava projektu

Multikanálový odbavovací systém pro MHD

Rutinní provoz

Autonomní mobilita v hl. m. Praze (technicko-ekonomická studie)

Projekt dokončen

Pokročilá videoanalýza dopravního proudu

Příprava projektu

Čtyřpólové nabíjení elektrobusů

Projekt dokončen

Dle výroční zprávy z roku 2020 byl obrat společnosti 245 768 000,- Kč, přičemž náklady činily 253 520 000,- Kč
a společnost tak skončila ve ztrátě 7 752 000,- Kč. Výroční zpráva za rok 2021 zatím nebyla zveřejněna.

Datová integrace P+R parkovišť ve spádové oblasti Prahy

Příprava projektu

Wallboxy pro příspěvkové organizace hlavního města Prahy

Rutinní provoz

E-shop a aplikace PID Lítačka

Systém pro automatizovaný vjezd a výjezd vozidel z městského parkoviště

Projekt dokončen

Mezi jejich hlavní projekty patří PID Lítačka (aplikace a e-shop), aplikace Moje Praha, víceúčelová pražská
turistická karta Prague Visitor Pass, aplikace Změňte.to či mobilní aplikace pro lepší orientaci ve Škodově
paláci (interiérová navigace pro občany v prostorách Škodova paláce). OICT je dále koordinátorem koncepce
Smart Prague a realizuje tak několik desítek dalších projektů konceptu Smart City. Operátor ICT dále
provozuje Portál Pražana (digitální úřad, pohodlné vyřízení úředních záležitostí z domova), Pragozor (datový
portál, Praha v číslech) či web Golemio (přehledná a srozumitelný datový web Prahy).

V roce 2020 spustil Operátor ICT nový e-shop PID Lítačky, díky kterému lze nakupovat krátkodobé
i dlouhodobé kupóny prostřednictvím mobilní aplikace. Od února 2020 se tak nově mohli začít uživatelé PID
Lítačky začít prokazovat časovým kupónem přímo ze svého mobilu. Pro spoustu cestujících je tento způsob
nejjednodušší možností, jak cestovat po Praze v MHD. O oblíbenosti a využívání tohoto systému mohou
vypovídat čísla, která společnost v roce 2020 zveřejnila: v červnu 2020 bylo za jeden den prodáno celkem
10 102 krátkodobých jízdenek, v měsíci červenci 2020 si cestující zakoupili celkem 257 000 jízdenek.
Koncepce Smart Prague
Jak název napovídá koncepce Smart Prague vychází z celosvětového známého konceptu Smart City.
Definováno bylo 6 klíčových oblastí, kde zavádění moderních technologií má nejvýznamnější pozitivní
dopady do života obyvatel Prahy1:
1. Mobilita budoucnosti

2. CHYTRÉ BUDOVY A ENERGIE
Energetický ekosystém

Vyhodnocování projektu

Energetika v budovách hlavního města Prahy

Rutinní provoz

Digitální měření energií

Rutinní provoz

Komplexní řízení energetiky v budovách

Vyhodnocování projektu

Energetické úspory s využitím metody EPC

Rutinní provoz

Senzorická síť veřejného osvětlení

Projekt dokončen

Porovnání technologií pro řízení veřejného osvětlení

Projekt dokončen

2. Chytré budovy a energie
3. Bezodpadové město

3. BEZODPADOVÉ MĚSTO

4. Atraktivní turistika
5. Lidé a městské prostředí
6. Datová oblast

1 Zdroj: Oficiální webové stránky Smart Prague, link zde

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz

Chytrý svoz odpadu

Rutinní provoz

RFID odpadové nádoby

Příprava projektu

Kompresní koše

Projekt dokončen

2 Zdroj: Oficiální webové stránky Smart Prague, link zde
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4. ATRAKTIVNÍ TURISTIKA
Prague Visitor Pass

Implementace projektu

5. LIDÉ A MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ

•

Analýza dojezdových dob pro Letiště Praha

•

Analýza přepravních dat

•

Aktuální polohy vozidel PID

•

Veřejné zakázky Magistrátu hl. m. Prahy

•

Spotřeba energií městských budov

Mobilní monitoring vybraných prvků veřejného prostranství v hl. m. Praze

Příprava projektu

•

Výpočet distribuce vakcín v Praze

Inovativní technologie pro správu dopravního značení

Pilotní provoz projektu

•

Integrace a zpracování senzorických dat o průjezdech cyklistů v Praze

Smart Prague Center, prostor pro inovace SPACE

Příprava projektu

•

Analýza pandemických dat COVID-19

Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče

Projekt dokončen

•

Informační web k očkování proti COVID-19

Aplikace Moje Praha

Rutinní provoz

•

Chytrý svoz odpadu

Testování interkativního mobiliáře

Rutinní provoz

Smart Prague Wi-Fi

Rutinní provoz

Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí

Implementace projektu

Sledování intenzity cyklistické dopravy - Cyklosčítače

Rutinní provoz

Intenzita pěší dopravy ve veřejném prostoru

Rutinní provoz

5.1.1   Strategie 2020-2022
Společnost OICT připravila strategický dokument pro roky 2020-2022, ve kterém došlo k stanovení zaměření
rozvoje společnosti, vytyčení tří konkrétních cílů a způsobů, jak jich bude v následujících 3 letech dosaženo.
Byly stanoveny dva strategické imperativy: a) postupné budování nezávislosti města na dodavatelích třetích
stran, b) významné přispívání k transformaci Prahy na moderní město. Jaké konkrétní aktivity tyto strategie
obsahovaly, ukazuje tabulka níže.
Tabulka 2: Strategické imperativy

6. DATOVÁ OBLAST

POSTUPNÉ BUDOVÁNÍ NEZÁVISLOSTI MĚSTA NA
DODAVATELÍCH TŘETÍCH STRAN

VÝZNAMNÉ PŘISPÍVÁNÍ K TRANSFORMACI
PRAHY NA MODERNÍ MĚSTO

1. Snížení vendor lock-in

Zaměstnávání vysoce kvalifikovaných odborníků
a využívání vědecké kapacity

2. Držení know-how pro HMP

Rozvíjení digitální služby města, které sníží zátěž úřadu
a zvýší dostupnost služeb pro občany z pohodlí domova

3. Zajišťování transparentnosti a kontinuity projektů

Sledování inovací a využívání nejlepší dostupné praxe

4. Naplňování celoměstského řešení

Navrhování inovativních projektů v oblasti Smart Cities

5. Přispívání k otevřenosti

Propojování městských organizací, soukromého
sektoru a akademického sektoru

6. Znalost prostředí HMP

Využívání synergií projektů a informací města

Datová platforma Golemio

7. Konsolidace městské mobilní aplikace

Zvyšování povědomí o moderních technologiích

OICT v rámci koncepce Smart Prague provozuje dále datovou platformu Golemio, která sdružuje rozmanitá
data generovaná městem a zdarma je nabízí k dalšímu využití. Celá platforma byla zveřejněna jako open
source. Aktuálně více než 90 městských projektů využívá služeb této datové platformy. Díky využití městských
dat byly realizovány tyto projekty:

8. Nastavování dlouhodobých smluvních vztahů s HMP

Golemio – Datová platforma Prahy

Rutinní provoz

Virtualizace Prahy a 3D datový model

Rutinní provoz

Zdroj: Smart Prague, projekty – link zde

Portál Pražana
Portál má za úkol usnadňovat obyvatelům metropole komunikaci směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům
městských částí a městským organizacím. Přes portál je možné vyřídit řadu úředních agend, místo fyzické
docházky na úřad. Občan může připomínkovat Metropolitní plán, řešit poplatek za komunální odpad, vyřídit
si poplatek za psa a jeho evidenci, hlasovat v anketách, upravovat rezidentské parkování či si rezervovat čas
návštěvy úřadu. Přihlásit se je možné nejen přes datovou schránku, ale i přes další možnosti, tzv. identity
občana, například přes bankovní identitu, eObčanku či Mobilní klíč eGovernmentu. Plánuje se Portál
Pražana dále vylepšovat a rozšiřovat nabídku úředních agend, které si budou moci občané tímto způsobem
pohodlně ze svého počítače či mobilu vyřídit.

•

Navigace na odběrová místa (COVID-19)

•

Pragozor (Graficky přehledný web o Praze v číslech)
Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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Základní strategické aktivity do roku 2022

Prague Visitor Pass - městský systém
pro turisty, hlavní nástroj pro
návštěvníky Prahy pro dopravu MHD
a návštěvu turistických památek

•

Budování kompetence správce Enterprise Architektury MHMP

•

Budování kompetence dodavatele komplexních softwarových řešení

•

Budování kompetence celoměstské datové a autority

•

Snižování vendor lock-in stavu a udržení know -how na straně města/městské společnosti

•

Udržování a rozvoj otevřenosti systémů (open -source)

•

Zajištění provozu IT – zejména informatické infrastruktury

•

Zajištění provozu a rozvoje odbavovacího a prodejního systému

•

Zastřešení inovačního procesu města a rozvoj projektů Smart Prague

•

Zajištění zvýšení zákaznické a uživatelské spokojenosti

Zajištění systémové podpory MKS

Vybudování jednotného
kontaktního místa pro celoměstské
systémy
Zajištění kompetenčního centra pro
rozvoj městské konektivity a další
IT zakázky
Vybudování infrastruktury na
nevyužívané optické síti v majetku
HMP

(např. prostřednictvím jednotného kontaktního místa)
Strategické cíle 2020 – 2022
V oblasti konkrétních strategických cílů se společnost zaměřila na oblast mobility, smart city a inovace
a IT služby. Jednotlivé cíle jsou představeny v následující tabulce.
Tabulka 3: Strategické cíle

Zdroj: Oficiální webové stránky Operátor ICT, link zde

MOBILITA JAKO SLUŽBA

SMART PRAGUE A INOVACE

Mobilní aplikace jako jednotný nástroj
pro městskou mobilitu

Zajištění digitálního kontaktu
Pražana s úřadem – Portál Pražana
jako primární nástroj pro digitální
agendu

Poskytování služeb pro IT
architekturu (kompetenční centrum
IT architektury), správa EA MHMP

Kompletní zajištění plateb
za parkování

Otevírání úřadu prostřednictvím
open dat

Zajištění dodávky SW řešení
– od analýzy a architektury až po
aplikace, zajištění dalšího rozvoj

Standardizace systému dopravního
odbavení napříč republikou

Zajišťování kvalitních dat pro
Prahu, využívání dat pro řízení
města

Zpracování dat na celoměstské
úrovni, koordinace a standardizace

Rozšíření služby do odbavovacího
systému pro Liberecký kraj a jeden
další kraj

Jednotná mobilní aplikace pro
řešení životních situací Pražana

Zajištění dodávky vývoje mobilních
a webových aplikací pro MHMP

Možnost kombinace zobrazování
a vyhledávání různých druhů dopravy

Splnění pilotních projektů
z Akčního plánu Smart Prague
v gesci OICT při aktivním zapojení
příslušných odborů /gestorů MHM

Poskytování služeb podpory všech
koncových zařízení pro MHMP
a malé městské části

Využívání mobilní aplikace pro platbu
dobíjení elektrovozů

Převzetí vybraných IT služeb MHMP

IT SLUŽBY

SHRNUTÍ
Operátor ICT je v Praze znám především díky úspěšnému projektu Lítačka, který nahradil
předchozí kritizovaný projekt systému multifunkční čipové karty pro obyvatele i návštěvníky
Prahy s názvem Opencard. Jedním z hlavních cílů městské akciové společnosti OICT je i nadále
„osvobozovat“ město od dodavatelů třetích stran a snižovat tak proprietární uzamčení. S tím
dále koreluje zajišťování transparentnosti a kontinuity projektů, držení jednotného know-how
pro Prahu a naplňování příslibu celoměstského řešení.
Návaznost jednotlivých projektů Operátora ICT je více než zřejmá – například sběr dat přes portál
Golemio umožňuje realizaci dalších projektů, například projekt Chytrého svozu odpadu či vznik
datového webu Pragozor. Za významný projekt – z hlediska služeb pro občana – lze považovat
i spuštění Portálu Pražana, digitálního úřadu.

Zajištění správy datových center
MHMP

Zpracovatel M.C.Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, info@mc-triton.cz
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5.2   SMART CITY A STARTEGIE 2050 – BRNO

Tabulka 5: Ukázka z dokumentu Strategie Brno 2050

Brno se řadí mezi přední česká města, která se zabývají problematikou Smart City. V roce 2015 zde vznikla
komise rady města, která se zabývá rozvojem Smart City konceptů ve městě. Koncepci chápou jako
inteligentnější městské dopravní sítě, moderní zásobování vodou a nakládání s odpady, účinnější způsoby,
jak osvětlovat a vytápět budovy, ale zahrnují do něj také více interaktivní a citlivější městskou správu,
bezpečnější veřejná prostranství a uspokojování potřeb stárnoucího obyvatelstva. Na výzkum a vývoj jde
z rozpočtu města 57,2 milionů Kč a 57,2 miliard tvoří přímé zahraniční investice.3

OBLAST:

PROSTŘEDÍ

HODNOTA:

Kompaktní a vyvážené město
Efektivně využívat území města prostřednictvím podpory souvislé
zástavby a rozvoje vyvážené sítě lokálních center.

Tabulka 4: Koncepce Smart City Brno
KVALITA ŽIVOTA
(BRNO SMART LIVING)

CÍLE:
BRNO SMART RESOURCES
(ZDROJE)

BRNO SMART GOVERNANCE
(SPRÁVA)

Rozšířit možnosti města k zintenzivnění zástavby v administrativních
hranicích města.
Zajistit fungující územní plánování a koncepční rozvoj lokalit.

Životní prostředí a veřejná prostranství
(Enviroment and public places)

Mobilita a infrastruktura
(Mobility and infrastructure)

Inovativnost, plánování a nové
technologie (Innovation,
planning and new technology

Zdravotnictví a sociální péče
(Healthcare and socialcare)

Energetika a udržitelnost
(Energy and sustainability)

Ekonomický vývoj
a transparentnost
(Economy and transparency)

Stavebnictví a nový rozvoj
(Building and new development)

Bezpečnost, vzdělávání
a informovanost
(Safety, education and information)

Volný čas a kvalitní životní styl
(Lesure time and quality living)

Vytvořit město krátkých vzdáleností.

OBLAST:

PROSPERITA

HODNOTA:

Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací
Vytvořit z Brna středoevropské centrum pro inovativní a kreativní řešení.
Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí.

CÍLE:

Posílit atraktivitu výzkumného prostředí.
Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí.
Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí.

Zdroj: Czech Smart City Cluster (webová stránka, link zde)

5.2.1   STRATEGIE BRNO 2050

OBLAST:

SLUŽBY

Hlavním cílem komise rady města bylo vytvoření strategického dokumentu Smart City Brno 2050, který
byl dokončen v roce 2017. Strategie Brno 2050 je rozdělena do tří částí: strategická části, která představuje
rovinu vize, strategických hodnot a cílů rozvoje města, je koncipována pro delší časové období (rok 2050);
programové části, která je vytvářena pro kratší časový úsek (10 let) a obsahuje konkrétní priority a opatření;
a akčního plánu, který je ze všech částí vytvářen pro nejkratší časový horizont (1-2 roky) a specifikuje konkrétní
aktivity a projekty, které mají být realizovány. Jednotlivé částí strategie jsou průběžně aktualizovány, přičemž
zůstává zachována dlouhodobá vize rozvoje města.

HODNOTA:

Soudržné a respektující město
Posílit soudržnost mezi obyvateli města.
Zvyšovat dostupnost a kvalitu péče a služeb pro všechny skupiny
obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc.

CÍLE:

Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky
sociálně vyloučených lokalit.

Vize města Brna do roku 2050 je tvořena těmito vzájemně na sebe navazujícími prvky:

Systematicky podporovat sociální inovace.

hodnota → cíl → indikátor. Stanoveny byly tyto tematické oblasti: prostředí, prosperita, služby, zdroje
a správa. Následující tabulka představuje některé z nastavených hodnot a jejich cíle. V dokumentu jsou dále
rozpracovány indikátory měření těchto cílů, jejich jednotky, aktuální hodnoty a budoucí hodnoty.

Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům.
Podporovat solidárnost obyvatel a společenskou odpovědnost firem.

3 Zdroj: Prezentace Smart City Brno 2050, link zde
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OBLAST:

ZDROJE

5.2.4   RUGGEDISED – VYTVÁŘENÍ CHYTRÝCH, ODOLNÝCH MĚST PRO VŠECHNY

HODNOTA:

Město efektivně hospodařící s vodou    

Brno je součástí projektu RUGGEDISED5, který sdružuje 6 evropských měst: Rotterdam, Glasgow, Umeu,
Gdaňsk, Parmu a právě Brno. Ve spolupráci s firmami a výzkumnými centry se těchto šest měst snaží
ukazovat, jak kombinovat ICT, e-mobilitu a energetická řešení k navrhování chytrých a odolných měst pro
všechny. Cílem je zlepšování kvality občanů, snižování dopadů činností na životní prostředí a vytváření
podnětného prostředí pro udržitelný ekonomický rozvoj. V projektu fungují 3 velká města jako tzv. vzorová
– jsou jimi Rotterdam, Glasgow a Umeå. Tato vzorová města „razí cestu“ k chytřejší a udržitelnější Evropě.
Třemi následně inspirujícími se městy je právě Brno, Gdaňsk a Parma.

Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody.
Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy
vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření.

CÍLE:

Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv „Brna“
na kvalitu vody ve vodních tocích.

Tato města úzce spolupracují s městy vzorovými a čerpají z jejich zkušenosti tak, aby identifikovala opatření
vhodná pro vlastní specifické podmínky a vytvořila katalog znalostí, který může být předán dalším městům.6
Jedním z dlouhodobých projektů města Brna je chytrá čtvrť v lokalitě Špitálka, více v následující podkapitole.

Efektivně nakládat s dešťovými a podzemními vodami v rámci
adaptace na klimatické změny, eliminace tepelných ostrovů ve městě.
Zdroj: Strategie 2050

5.2.4.1   Projekt chytré čtvrti Špitálka

Strategie Brno 2050 představuje rámec pro další tematické rozvojové dokumenty města Brna – Strategie
kultury, Koncepce Sportu, Strategie bydlení, Plán zdraví a další. Aktuální verze dokumentu představuje
dokument se schválenou vizí pro rok 2050 a plánem do roku 2030, akční plán strategie se třemi přílohami –
Městské projekty, Projekty dalších subjektů a Zásobník projektů.

5.2.2   BRNO ID
Cílem projektu BRNO ID je poskytovat služby občanům a komunikovat s nimi elektronickou cestou, postupně
zjednodušovat přístup k městským službám. Brno ID má aktuálně registrováno 307 000 uživatelů. Z jednoho
elektronického účtu lze vyřídit tyto služby: MHD, placení odpadů, turistická karta BRNOPAS, napojit se na
knihovní účet, řešit rezidentní parkování, hlasovat v různých anketách, koupit si lístky do Zoo či hvězdárny
a další.

Lokalita Špitálka se nachází na území společnosti Teplárny Brno, a.s., přímo navazuje na historické centrum
města a je zároveň součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Jde o území s vysokou
hustotou zastavění a uzavřenou blokovou strukturou, nacházejí se zde bývalé výrobní areály s chátrajícími
budovami tvořícími velkou část místních brownfieldů.7 V rámci projektu RUGGEDISED se chce město Brno
pokusit o revitalizaci právě této lokality do podoby zcela inovativní chytré čtvrti, ve které se bude bydlet
i pracovat. Projekt chytré čtvrti a to, jak bude vypadat,
určuje i strategie města Brna do roku 2050. Současně
tak může být chytrá čtvrť Špitálka pilotním projektem
pro ověření stanovených cílů a jednotlivých opatření
právě této Strategie.
Projekt chytré čtvrti se soustředí na 3 pilíře: inovativní
rozvoj města, praktické využití moderních technologií
a inovace v energetice, dopravě a bydlení. V červenci
roku 2022 byl hotov plán pro realizaci, aktuálně
město vybralo zhotovitele, který povede pasportizaci
zájmového území pro výstavbu. Dokončení celého
projektu a zahájení provozu je naplánováno na rok
2028.8

5.2.3   MUNISS – MEZINÁRODNÍ UNIVERZITNÍ SOUTĚŽ
Hlavním smyslem této soutěže je rozvoj spolupráce mezi městem a nadanými studenty brněnských vysokých
škol a tvorba takových studentských prací, které mají potenciál pro realizaci na území města. Původně
byla soutěž uspořádána v roce 2011 na Masarykově univerzitě a během dalších let se rozšířila o zapojení
Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně. Projekt je financován městem a od roku 2016
probíhá partnerská soutěž také v Bratislavě. Celkově se již přes 100 studentských týmů věnovalo desítkám
městských témat a návrhů4:
•

Využití areálu Brněnského výstaviště

•

Návrh využití lokality za Zetorem

•

Analýza chytrých řešení v lokalitě Špitálka

•

Aktivizace seniorů

•

Kreativní centrum v brněnské káznici

•

Revitalizace pískoven v Brněnské metropolitní oblasti

•

Rozvoj městské identity Brno ID

Obrázek 5: Projekt chytré čtvrti Špitálka
Zdroj: Co bude, Brno? Link zde

5 P
 rojekt RUGGEDISED je projekt chytrého města financovaný v rámci výzkumného a inovačního programu Evropské
unie Horizone 2020.
6 Zdroj: RUGGEDISED, link k informační brožuře zde.
7 Zdroj: Oficiální web města Brna, link zde
8 Zdroj: Co bude, Brno? Projekt Chytrá re:Špitálka, link zde

4 Zdroj: Oficiální webové stránky MUNISS – O projektu, odkaz zde
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5.2.5   Datový portál města Brno
Datový portál data.Brno byl spuštěn v březnu 2018 a jeho prostřednictvím poskytuje město svá data
veřejnosti. Kdokoli tak může využívat městská data pro své inovativní projekty, pro výzkum, kontrolu anebo
pro informování se o aktuálním stavu věcí v Brně.9 Město Brno chápe tuto službu jako další potřebný článek
k úspěšnému zvyšování kvality života svých obyvatel. Přehledný datový portál města Brna je spravován
Oddělením dat, analýz a evaluací a Oddělením GIS, které přispívá otevřenými datovými sadami dostupnými
v rámci Geografického informačního systému města Brna (GISMB) z brněnského magistrátu.
Jednotlivé aplikace s daty jsou rozděleny do těchto kategorií: bezpečnost, doprava, ekonomika a trh práce,
kultura a historie, obyvatelstvo, technická infrastruktura, územní plán a zdraví a životní prostředí. Konkrétní
témata jednotlivých aplikací jsou přehledně uvedena v následující tabulce.

Obyvatelstvo

Tabulka 6: Přehled kategorií a jednotlivých témat aplikací otevřených dat Brno
KATEGORIE

                                                                   APLIKACE

Brno Brzo

Pocitová mapa města Brna 2016

Brno Urban Grid

Pocitová mapa města Brna 2018

Elektronová mikroskopie v Brně

Pomoc obětem domácího násilí

Kam jít volit

URBANIA

Mapa projektů ITI

Projekty participativního rozpočtu

Mapa přístupnosti

Spádovost mateřských škol

Neziskovky v Brně

Spádovost základních školy

Přítomné obyvatelstvo dle dat
mobilního operátora

Věková struktura

Zaměřeno na bydlení 2019
Bezpečnost

Doprava

Přestupky v Brně
Dopravní nehody v Brně
Poznejte, jak funguje doprava v Brně a okolí

Intenzita cyklodopravy

Pohyb obyvatel (data mobilního operátora 2017)

Cyklodoprava v Brně

Dopravní informační centrum

Cyklistická opatření

Dopravní průzkum - dopravní chování obyvatel Brna

Taxi v Brně 2018

Technická
infrastruktura

Dostupnost hromadnou dopravou v JMK
Územní plán
Ekonomika
a trh práce

Kultura
a historie

3D model budov

Digitální mapa Brna

3D model výstaviště

Easy Rideres

Budovy v Brně

Mapa osvitu

Brněnské hřbitovy

Krabicová model budov

Koordinace výkopových prací a uzavírky

Příběh Digitální mapy Brna

Mapa podrobnější územně plánovací
dokumentace

Brownfields

Maloobchodní síť města Brna

Připravovaný Územní plán města Brna - koncept

Brownfieldy – Druhá šance

Mapa majetku města

Územní plán města Brna (ÚPmB)

Ekonomická aktivita v Brně

Noční ekonomika v Brně

Cenová mapa č.10

Zpráva o stavu města 2021

Brněnský architektonický manuál

Porovnání historických ortofot

Historická ortofota

Průvodce po hřbitovech

Historie Velkého Brna

Retail design stezka

Památné stromy

Podpoř svůj strom

Kam za kulturou

Sochařské Brno

Teplotní mapa

Třídění odpadu

Kam kráčíš, Brno? 2020

Sochařské stezky

Výlety příměstskými lesy města Brna

Významné krajinné prvky

Zeleň v Brně - Mapa s příběhem

Významné parky města Brna

Cirkulární Brno

Mapa pítek

Georizika

Městská zeleň

Hluková mapa Brna

Městské parky - kvalita prostředí

Zdraví a životní Kam za sportem
prostředí
Ochrana přírody

Kulturní pocitová mapa 2022

Noc v Brně
Ovzduší v Brně

Zdroj: data.brno.cz

9 Zdroj: Data.Brno.cz, link zde
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Mimo uvedené aplikace nabízí datový portál Zprávy o stavu města (od roku 2018 do 2021), další dostupná
data ke stažení i data na vyžádání, sociologické průzkumy a analýzy, dashboardy a Brno Urban Grid.10

SHRNUTÍ
Brno je druhým největším městem České republiky, přirozeným centrem Jihomoravského kraje
a městem univerzitním, se zaměřením na inovace, výzkum a vývoj. Řadí se mezi přední česká
města, která se zabývají problematikou Smart City. Od roku 2017 se zde koná URBIS SMART CITY
FAIR, největší středoevropská událost v oblasti Smart City. Hlavním cílem komise rady města
pro koncepci Smart City bylo vytvoření strategického dokumentu Smart City Brno 2050, který
byl dokončen v roce 2017.
Spolu se strategickým dokumentem byla schválena dlouhodobá vize rozvoje města, založená
na 23 hodnotách. Každá z těchto hodnot má svého odborného garanta – nezávislého
respektovaného odborníka. Město se snaží být jednoduše dostupné online pro své občany,
proto byl v roce 2017 spuštěn e-shop s nabídkou městských služeb s názvem Brno iD. Aktuálně
je zde registrováno 307 000 uživatelů. V rámci projektu RUGGEDISED vzniká na území bývalých
výrobních areálů s chátrajícími budovami tvořícími velkou část místních brownfieldů projekt
nové chytré čtvrti Špitálka. Do analýzy chytrých řešení tohoto projektu byli zapojeni i studenti.
Brno jako univerzitní a oblíbené studentské město se studenty spolupracuje a snaží se využít
jejich potenciálu pro návrhy a řešení projektů na území města. Tím je známá mezinárodní
studentská soutěž MUNISS.

Rotterdam je tzv. vzorovým městem a zároveň koordinátorem projektu RUGGEDISED, ve kterém se šest měst
ve spolupráci s firmami a výzkumnými centry snaží ukázat, jak lze propojením informačních technologií,
e-mobility a energetických řešení stimulovat inovace, podpořit přenos chytrých řešení s vyšším energetickým
a environmentálním standardem a snižovat tak spotřebu energií, hluku, emisí CO2 a škodlivin. Cílem je
zlepšování kvality občanů, snižování dopadů činností na životní prostředí a vytváření podnětného prostředí
pro udržitelný ekonomický rozvoj. Vše dohromady poté dává vzniku chytrých a odolných měst pro všechny.11
Projekty, které se tak uskuteční v Rotterdamu by poté měly být implementovány (samozřejmě s ohledem na
specifika daného místa) do měst tzv. inspirujících se. S ohledem na socioekonomické a klimatické výzvy
klade Rotterdam ve svém programu důraz na podporu inovací týkajících se tvorby nových pracovních
pozic a přechodu od ekonomiky poháněné převážně fosilními palivy k ekonomice založené na využívání
udržitelných zdrojů. To vše musí být silně podpořeno dynamickým a rychle rostoucím sektorem ICT.
V rámci projektu představil Rotterdam vzorovou čtvrť „Heart of the South“, ve které bude postupně
realizováno 13 chytrých řešení. Jih Rotterdamu nebyl vybrán náhodou. Jedná se o část města, která
čelí právě poměrně závažným sociálně-ekonomickým výzvám doprovázeným mladým a multikulturním
obyvatelstvem. Oblasti v současnosti dominuje infrastruktura zaměřená na automobily. Prostřednictvím
RUGGEDISED projde čtvrť Heart of South v nadcházejících letech vážnou proměnou, spočívající v udržitelné
renovaci zastaralého obchodního centra, renovaci uzlu veřejné dopravy a také různých rozsáhlých
multifunkčních budovách, mezi nimiž je plavecký bazén, umělecká budova, výstavní síně a kongresové
centrum. Dále dojde k razantní přestavbě veřejného prostoru v areálu. Tímto projektem město Rotterdam
připraví čtvrť na budoucnost s cílem dosáhnout maximální energetické účinnosti a snížení emisí CO2
a zároveň se bude snažit mít významný sociálně ekonomický dopad, pokud jde o tvorbu pracovních míst,
míru zapojení občanů a kvalitu života.12
Plánováno je těchto 13 chytrých řešení.

5.3   Innovation dock A RUGGEDISED – ROTTERDAM
Rotterdam je druhým největším městem Nizozemska, má významnou námořní tradici s největším
a nejvyužívanějším přístavem v Evropě. Žije zde velmi různorodé, multietnické obyvatelstvo. V rámci
chytrých, inovativních a digitálních řešení určitě stojí za zmínku prostor Innovation dock a koordinace
a účast Rotterdamu v evropském projektu RUGGEDISED.

5.3.1   INNOVATION DOCK
„RDM Rotterdam is a mindset, not a location.”
Na místě, kde se nacházela bývalá loděnice RDM v Rotterdamu, největším evropském přístavu, byl
vybudován kampus pro vzdělávací instituce a zcela jedinečný prostor pro inovativní a výzkumné společnosti
a jejich partnery z podnikatelské sféry i vlády. Vznikly tak zde RDM Campus (Rotterdam University of Applied
Sciences) a RDM Innovation Dock, které slouží jako inovativní vzdělávací a pracovní komplexy – pracují zde
odborníci, ale zároveň se zde vzdělávají studenti, kteří se tak podílejí na reálných výzkumech a navazují
své první kontakty s firmami, pro které mohou v budoucnu pracovat. Své místo zde již našlo více než 60
společností, které zde mají přístup k nejmodernějšímu high-tech zařízení.
10 B
 rno Urban Grid (BUG) je aplikace, která umožňuje jednoduchou vizualizaci a analýzu různých typů prostorových dat
v rozsahu Jihomoravského kraje, Brněnské metropolitní oblasti nebo města Brna. Více na odkazu zde
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•

Geotermální zásobníky tepla a chladu a tepelná čerpadla

•

Tepelná energie z odpadních toků

•

Sběr tepla a chladu z povrchové vody

•

Dlažební kolektor tepla a chladu

•

Generování a ukládání OZE pro mobilitu

•

Chytré nabíjení parkovišť

•

Optimalizace vozového parku E-busů

•

Energetický management v budovách

•

3D model provozu města

•

Bezdrátová síť s dlouhým dosahem

•

Efektivní a inteligentní pouliční osvětlení

•

Vysoce výkonné servery pro vytápění domácností

•

Chytré nakládání s odpady

11 Zdroj: Brožura RUGGEDISED – Vytváření chytrých, odolných měst pro všechny, elektronická verze zde
12 Zdroj: Volně přeloženo ze stránek projektu, link zde
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Mezi aktuální výzkumné projekty ICCS patří:

Aktuálně je k dispozici Rotterdam Implementation Report 1/3 (D 2.6),13 ve kterém je popisován aktuální
postup jednotlivých částí projektu a aktuální zjištění.

Implementace přenosných zdravotnických nástrojů a umělé inteligence pro personalizované plánování
a monitorování radioterapie u rakoviny prostaty

SHRNUTÍ

Inovační spolupráce pro ochranu a bezpečnost environmentálních rizik

Podobně jako v Brně vzniká projekt nové chytré čtvrti Špitálka, vzniká v Rotterdamu v rámci
projektu RUGGEDISED chytrá čtvrť Heart of the South. Tento projekt by měl samotnému projektu
v Brně časově předcházet a osvědčená zjištění by poté měly být implementovány i Brně.

Systém výroby potravin inspirovaný cirkulární ekonomikou
ECOSMART RAISIN: Inteligentní solární sušička rozinek

Rotterdam není jen největším přístavem Evropy, je to také město, které čelí a bude čelit závažným
socio-ekonomickým výzvám a problémům. K jejich řešení chce město přistupovat ve spolupráci
s výzkumnými centry a firmami propojováním informačních technologií, podporou e-mobility,
podporou inovací vztahujících se ke vzniku nových pracovních pozic a přechodu od ekonomiky
poháněné převážně fosilními palivy k ekonomice založené na využívání udržitelných zdrojů.

ECOSMART PEACH: Inteligentní solární sušička broskví
SPIDERAGRICAM: Chytrá AGROKAMERA
SMARTFRUIT: Chytrý třídič drobného ovoce
SWS GRAPES RIPENESS: Chytrý přenosný systém dozrávání hroznů
DERMIS: Vývoj inteligentního systému pro identifikaci a hodnocení kontaktní dermatitidy

5.4   The Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) – ATÉNY
ICCS bylo založeno v roce 1989 ministerstvem školství, celoživotního učení a náboženských záležitostí.
Jedná se o neziskovou organizaci, která je napojena na Národní technickou univerzitu v Aténách (NTUA) a je
hostitelskou výzkumnou školou Fakulty elektrotechniky a informatiky (ECE). Cílem ústavu je podporovat
výzkum a vývoj ve všech různých výzkumných disciplínách SECE.

hardwarová a softwarová technologie

•

technologie počítačových sítí

•

mobilní technologie

•

digitální komunikační technologie

•

řídicí a automatizační technologie

•

energie a technologie výroby energie

•

biomedicínské a biomechanické technologie

•

informační systémy a technologie rozhodování o řízení a fotonické technologie pro komunikace.14

SHRNUTÍ
ICSS Atény je výzkumnou organizací, která je součástí Národní technické univerzity v Aténách
(NTUA) a mezi její hlavní výzkumná témata patří hardwarová a softwarová technologie, digitální
komunikační technologie, řídicí a automatizační technologie, biomedicínské a biomechanické
technologie a další. Aplikovaný výzkum vykonává pro celou řadu řeckých veřejných orgánů
– několik ministerstev či například pro národní letecký průmysl.

Mezi výzkumná témata patří především:
•

Zdroj: Oficiální webové stránky, link zde

ICCS je nejen aktivní v programech financovaných Evropskou komisí, dále bylo nebo je koordinátorem
projektů několika evropských programů (např. EC, ISIS, RACE II, ESPRIT, IES, ACTS, INFOSEC, BRITE-EURAM,
STRIDE, MIP-Informatics, Telematic Applications, GROWTH, QoL, JOULE, ENERGIE).
Dalších programů se účastní doma, v Řecku. Aplikovaný výzkum pak vykonává pro celou řadu řeckých
veřejných orgánů – například pro Ministerstvo školství a náboženských záležitostí, Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Welfair, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo životního
prostředí, fyzického plánování a veřejných prací či pro Řecký letecký průmysl a další.
13 Odkaz na celou zprávu v angličtině zde
14 Zdroj: Oficiální webové stránky, link zde
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5.5   BARCELONA
Prioritou Barcelony je jít nad rámec konceptu chytrého města a plně využít příležitostí, které přináší vysoce
transformační technologie založené na datech.15 V centru pozornosti Digitální agendy tak stojí potřeby lidí,
které jsou upřednostňovány před úzkým přístupem zaměřeným na technologie – konektivitu, gadgety,
senzorové sítě apod. Ve strategii se tak zaměřují na investice do digitálních veřejných infrastruktur, které
mohou umožnit kvalitnější veřejné služby a nastartovat udržitelnější ekonomiku a společnost založenou na
spolupráci.16

Digitální identita.

Bicing.

(Identifikační mechanismy, které jsou
zásadní pro poskytování veřejných
služeb.)

(Efektivnější služby díky údajům
o využívání systému Bicing (pozn.:
Bicing – sdílená kola).

(Základní informace pro řízení
města: údaje generované občany
při používání veřejné dopravy.)

1. Digital transformation (Digitální transformace)
2. Digital Innovation (Digitální inovace)
3. Digital Empowerment (Digitální zmocnění)
Zdroj: Barcelona Digital City – Projects, link zde

5.5.1   Digitální transformace
Pod tématem digitální transformace (Digital Transformation) si v Barceloně představují využívání technologií
a dat k poskytování lepších a dostupnějších služeb občanům. Vysokorychlostní připojení k internetu není
bráno jako luxus, ale právo všech občanů; je to absolutní nutnost pro ekonomický rozvoj a sociální mobilitu
v ekonomice 21. století. Téma je dále rozděleno do 3 kategorií: Technologie pro lepší veřejnou správu,
Technologie ve městech a Městská datová komunita. Doporučené projekty pro tyto oblasti představuje
následující tabulka.
Tabulka 7: Doporučené projekty pro oblast Digitální transformace
TECHNOLOGIE VE MĚSTECH

Otevřený rozpočet.
(Vědět, kam jdou veřejné peníze.)

Digital Market.
(Digitální prostředí, které urychluje
procesy zadávání veřejných zakázek.)
Etická poštovní schránka.
(Digitální kanál, kam mohou občané
nahlásit korupci.)

5G Barcelona.

KIC (Knowledge and Innovation
Communities) Urban Mobility.

Technologické a inovační
akce a události.

5.5.2   Digitální inovace
V oblasti digitálních inovací (Digital Innovation) chtějí v Barceloně podporovat využívání digitálních
technologií k řešení sociálních problémů a prosazovat modely oběhového hospodářství. Téma je dále
rozděleno do 3 kategorií: Digitální ekonomika (Digital Economy), Make in BCN a BIT Habitat-i.lab.
Tabulka 8: Doporučené projekty pro oblast Digitální inovace
DIGITÁLNÍ EKONOMIKA

MAKE IN BCN

MĚSTSKÁ DATOVÁ KOMUNITA
Display.

(Posílení městského inovačního
systému.)

(Cyklus digitálních sociálních
inovací otevřených pro veřejnost.)

Blockchain pro datovou suverenitu:
DECODE.

MediaTIC Incubator.

Impulsem el que fas.

(Evropský projekt pro občany, kteří si
mohou znovu přivlastnit data.)

(Specializace na podniky s vysokým
technologickým vlivem.)

(Propagujeme to, co děláte)
– Metoda digitální sociální inovace.

(Zveřejňovat údaje veřejného zájmu,
aby je občané mohli využívat.)

BIT HABITAT-I.LAB
Urban Innovation Platform.

Oživení inovačního ekosystému.

Open Data Portal (Open Data BCN).
Open-source software.

(Městská rada zřizuje úřad pro
jednotnou správu veřejných dat.)

T-Mobilitat.

V rámci digitálních technologií se zaměřují na tyto tři oblasti:

TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ
VEŘEJNOU SPRÁVU

Městská datová kancelář.

(Místo pro reflexi a dialog mezi
veřejností, akademickou sférou,
obchodní sítí a veřejnou správou
s cílem podpořit inovace ve městě.)
Inovace ve veřejných zakázkách.
(Rozšířit dopad sociálních
a environmentálních politik
prostřednictvím veřejných zakázek.)

Open Data Challenge.
(Výzva malým a středním podnikům
k řešení problémů města.)

Internet pro všechny.

Municipal Management Dashboard.

(Snížit digitální rozdíly mezi
jednotlivými čtvrtěmi a zajistit
přístup k novým technologiím.)

(Nástroj pro zobrazení dat, která
vysvětlují stav města v reálném
čase.)

Maker Mornings.
Podnikání v oblasti digitálních
technologií.

(Setkání komunit zapojených do
digitálních sociálních inovací,
digitální výroby a světa tvůrců.)

Zdroj: Barcelona Digital City – projects, link zde

15 Zdroj: Oficiální webové stránky Barcelona Digital City, link zde
16 Zdroj: Tamtéž
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5.5.3   DIGITÁLNÍ ZMOCNĚNÍ

SHRNUTÍ

V oblasti digitálního zmocnění (Digital Empowerment) chce Barcelona využívat digitálních technologií pro
vytváření dobrých pracovních míst v komunitách po celém městě a bojovat tak proti nerovnosti. Pokrok
digitálních technologií musí jít ruku v ruce s ochranou digitálních práv občanů, rovností pohlaví a podporovat
sociální začlenění. Téma je dále rozděleno do těchto kategorií: Digitální vzdělávání a školení (talent factory),
Digitální inkluze a Demokracie a digitální práva.

Barcelona se snaží o vytvoření nové koncepce, ve které jsou technologie nástrojem, který
pomáhá posilovat postavení lidí a transformaci města. Věří, že občané by měli mít přístup ke
znalostním komunitám, otevřeným datům a veřejným informačním infrastrukturám města,
neboť to jim může přinést lepší a dostupnější veřejné služby a lepší kvalitu života.

Tabulka 9: Doporučené projekty pro oblast Digitální zmocnění
DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
A ŠKOLENÍ (TALENT FACTORY)

DIGITÁLNÍ INKLUZE

5.6   KODAŇ

DEMOKRACIE A DIGITÁLNÍ
PRÁVA

5.6.1   COPENHAGEN CONNECTING
Kodaň se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v různých žebříčcích typu nejbezpečnější město
na světě (1. příčka17) či nejlepší město pro život. V roce 2014 vyhrála ve světové soutěži Smart City Award
s projektem Copenhagen Connecting, s nejlepším plánem pro sběr a využití dat k vytvoření zelenějšího města,
zajištění vyšší kvality života pro jeho obyvatele a vytvoření lepšího podnikatelského klimatu. Inteligentní
využití bezdrátových dat z mobilních telefonů, GPS v autobusech a senzory v kanalizacích a popelnicích
pomáhají dosahovat stanovených cílů města jako je snižování dopravní zácpy, znečištění ovzduší a snižování
emisí CO2.18 Oblast konektivity tak Kodaň posunula na novou úroveň tím, že ji přidělila zcela klíčovou roli
v městské infrastruktuře. Kodaň tak navíc reagovala na sociodemografické analýzy, které předpovídají
nárůst počtu obyvatelstva o 20 % v příštím desetiletí. 19

Connecting Barcelona
/ Connectem Barcelona.
Fab Labs.
(Fab Labs jsou místa, kde se lze učit,
spolupracovat na různých projektech
a tvoří součást sociálního rozvoje
města. Jsou veřejnou službou týkající
se technologie a vědy o digitální
produkci.)

(Connectem Barcelona“ je pilotní
projekt, jehož cílem je poskytnout
vysoce kvalitní přístup k internetu
400 ohroženým domácnostem
v sousedství Trinitat Nova (Nou
Barris), a dále vyhodnotit dopad,
které má připojení k internetu
pomocí notebooků - doprovázené
získáváním dovedností
a školením.)

Občanský ekosystém
pro digitální práva.
(Repozitář zdůrazňující iniciativy
barcelonské občanské společnosti
v oblasti digitálních práv.)

STEAM BCN.
Technology and Gender.

Městská koalice pro digitální práva.

(Podporovat přítomnost žen ve
světě technologií.)

(Ochrana a podpora digitálních
práv lidí na celosvětové úrovni.)

Vzdělávací akce.

Rec, barcelonská sociální měna.

„Co když...? Konverzační cyklus
#desdecasa“.

(Podpora role technologií ve
vzdělávání.)

(Ekonomický zdroj k vytvoření
systému směny pro občany, který
je doplňkový nebo rovný Euru.)

(Program na podporu přírodovědných
a technických povolání, pro
předškolní děti až po žáky středních
škol.)

Již v době, kdy plán teprve vznikal, byla Kodaň napřed s investicemi do jeho realizace: 34 milionů Eur bylo
investováno do nového pouličního osvětlení a 13 milionů Eur do nových semaforů a inteligentního řízení
dopravy.20 Cílem těchto investic bylo do roku 2018 zkrátit dobu jízdu cyklistům a cestujícím v autobusech
o 10 % při zachování stejné doby jízdy pro motoristy. Celý projekt vznikal ve spolupráci jak soukromých
společností, tak univerzit (University of Copenhagen, University of Aalborg, The Technical University of
Denmark (DTU) a IT University of Copenhagen).
Inovativním obratem bylo plánované využití venkovního osvětlení. Pouliční osvětlení se nachází všude,
a navíc každé svítidlo je přirozeně propojeno s elektřinou, proto se skvěle hodí jako infrastruktura pro
smart city aktivity. V plánu bylo 20 000 stávajících svítidel změnit na LED a každý tento LED modul připojit
k městskému IT systému. Řešení je dobré nejen pro životní prostředí, protože díky technologii LED dochází
k energetické úspoře, ale samotné stožáry jsou také vhodné a praktické pro umísťování senzorových zařízení
na vodu, vítr a znečištění, stejně jako pro dopravní senzory. Zároveň nikdy nedochází k jejich úplnému
vypnutí, pouze k případnému tlumení, takže jejich činnost není omezena žádnou denní dobou. Jejich hlavní
chytrou funkcí je změna svítivosti, kterou produkují. Lampy detekují příjezd cyklisty a reagují zvýšením
intenzity světla, poté, když se cyklista vzdaluje ji zase sníží. Doposud projekt přinesl 76% úsporu na účtu za
veřejné osvětlení.21

(Virtuální série diskuzí ke
společnému přehodnocení
a přeformulování digitálních
scénářů.)

Závěrem je důležité připomenout, že Kodaň se do těchto projektů nepouští kvůli samotným technologiím
ale kvůli občanům a jejich kvalitě života.

Zdroj: Barcelona Digital City – projects, link zde

17
18
19
20
21
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Zdroj: EC Paris, Smart Cities. The sustainable program of six leading cities,2021, elektronická verze zde
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5.6.2   KODAŇSKÝ PŘÍSTUP KE KONCEPTU CHYTRÉHO MĚSTA

•

V rámci konceptu Smart City má Kodaň stanoveny tři hlavní a pevné cíle: 22
1. Dosažení uhlíkové neutrality 2025
2. Vytváření zelenějšího, udržitelnějšího a lépe obyvatelného hlavního města
3. Podporování hospodářského růstu

Copenhagen Science City bude soudržná, pulzující a otevřená inovační čtvrť s vynikajícím spojením
s okolními oblastmi. Nová stanice „Cityringen“ bude v provozu a kolem centrální dopravní infrastruktury
vznikne další městská vybavenost.

SHRNUTÍ

Ze všech cílů dostávají nejvyšší finanční prostředky opatření navržená v oblasti klimatu a dopravních
systémů (jde o oblasti, kde je v relativně krátké době možné implementovat navržená řešení).
K dosažení těchto cílů zahájila Kodaň velké množství projektů, například vytvoření Strategického akčního plánu
pro klima. Pro zvyšování konceptu udržitelnosti (a zlepšení kvality života občanů) je v Dánsku obecně shoda na
snižování dopravy, a to i s ohledem na rostoucí populaci. Cíl - stát se do roku 2025 uhlíkově neutrálním městem podnítil vývoj nového rámce inteligentních dopravních systémů. Jedním z jeho hlavních opatření je, aby 75 % všech
uskutečněných cest v rámci města probíhalo na kole, veřejnou dopravou nebo pěšky. Vysoké daně na automobily
byly v Dánsku zavedeny již dávno. Aby Kodaň dosáhla svých cílů v rámci oblasti dopravy, realizovala již řadu projektů
a řešení (ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru). Tato řešení zahrnují upřednostňování autobusů a cyklistů
na silnicích a používání zařízení pro shromažďování dat a inteligentního osvětlení na křižovatkách. Inspirací je pro
Kodaň v této oblasti město Singapur. Dobrým příkladem inovace související s mobilitou je Copenhagen Intelligent
Traffic Solutions (CITS): Údaje shromážděné prostřednictvím systému umožňují úředníkům sledovat provoz
v reálném čase a stimulovat tak návrh nástrojů a aplikací souvisejících s dopravou. CITS lze považovat za ukazatel
dánské tendence k tripartitní spolupráci mezi univerzitami, podniky a vládou.23

Kodaňský přístup ke konceptu Smart city je charakterizován především jedním ze strategických
cílů, a to stát se uhlíkově neutrálním městem do roku 2025. Jako jednou z hlavních oblastí, ve
které tak musí dojít k výrazným změnám, je oblast dopravy. Město chce být zelenější, udržitelnější
a v konečném důsledku obyvatelnější, a to vše při podpoře hospodářského růstu. Podobně jako
v Rotterdamu, i Kodaň vynaložila nemalé finanční prostředky na vznik unikátního společného
prostoru – Copenhagen Science City, kde spolupracují studenti, vědci, ale i zástupci města na
nových inovativních řešení.

5.6.3   Copenhagen Science City – SHARING KNOWLEDGE
Copenhagen Science City (pozn.: dále jako CSC) je inovativní spolupráce mezi městem Kodaní, výzkumnými
institucemi a začínajícími komunitami na vytvoření inovační čtvrti světové úrovně v srdci dánského
hlavního města. Společný prostor v srdci Kodaně spolu sdílí University of Copenhagen, University Hospital
Rigshospitalet University College Copenhagen. Na sdílení znalostí a spoluvytváření se zde podílí celkem
40 000 studentů a vědců z oblasti zdravotnictví (a medicíny) a přírodních věd.
Ve svém strategickém dokumentu CSC předkládá svou vizi: Do roku 2024 bude Copenhagen Science City
prvotřídní inovační čtvrtí, kde lidé naplno rozvijí svůj potenciál, a kde se skvělé nápady mění v růst, pracovní
místa a nová řešení národních i globálních výzev.24 Do roku 2024 si stanovili následující cíle:
•

CSC bude domovem jednoho z nejsilnějších evropských klastrů inovativních společností.

•

CSC bude známé na lokální, národní i mezinárodní úrovni jako přední světový inovační ekosystém.

•

Náš inovační ekosystém bude zahrnovat všechny funkce potřebné pro úspěšnou komercializaci znalostí
a je jedním z nejlepších míst v Evropě pro zahájení nebo růst společnosti založené na inovacích.

•

Spolupráce a sdílení znalostí mezi společnostmi, studenty a vědci napříč znalostními institucemi bude
v Copenhagen Science City snadné a atraktivní.

•

Díky silnému internímu partnerství budeme atraktivní pro externí spolupracovníky.

•

Inovační čtvrť je součástí sdílené identity a místní zainteresované strany ji budou využívat k prosazování
svých zájmů.

22 Zdroj: EC Paris, Smart Cities. The sustainable program of six leading cities, 2021, elektronická verze zde
23 Zdroj: tamtéž
24 Zdroj: Copenhagen Science City – Strategy 2018-2024, volně přeloženo, elektronická verze zde
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6 PŘÍLOHA – VZOR AKČNÍHO PLÁNU

STAV K: XX
STRATEGICKÝ
CÍL

OPATŘENÍ

NÁZEV PROJEKTU / ŘEŠENÍ

GARANT

Jméno

SPOLUPRACUJE

Jméno

TYP PROJEKTU
(investiční /
neinvestiční)

STAV
PLÁN
REÁLNÉ
PLÁN
REÁLNÉ
(Realizace,
ZAHÁJENÍ ZAHÁJENÍ UKONČENÍ UKONČENÍ
Zásobník,
Pozastaveno)
Kvartál a rok

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v tis. Kč
2022

Kvartál a rok Kvartál a rok Kvartál a rok Kvartál a rok

2023

2024

2025

2026

PLNĚNÍ

POZNÁMKY

2027+

Investiční

R

0%

Neinvestiční

Z

0%

R

0%

R

0%

P

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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7   O ZPRACOVATELI
1. Jsme česká společnost se silnou znalostí lokálního trhu
2. Jsme tým zkušených lidí z praxe
3. Navrhujeme funkční řešení a zavedeme jej do praxe
4. Měníme a rozvíjíme postoje lidí v organizacích
5. Poskytujeme interim manažery

90 000+

32

rozvíjených nebo
hodnocených osob

let na trhu

3 000+
projektů

100

klientů ročně

Dle žebříčku Czech TOP 100 patříme již několik let mezi
100 nejobdivovanějších firem na českém trhu.

PŘINÁŠÍME ORGANIZACÍM ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ NA TYTO OTÁZKY:
STRATEGIE

OBCHOD
A MARKETING

VÝROBA

PROCESY A ŘÍZENÍ

Jak zkrátíme

Umíme zajistit, aby

je odlišení.

Je náš obchodní model

výrobní časy?

každá práce měla smysl

Máme ji?

dostatečně výkonný?

Jak snížíme prostoje?

a svého zákazníka?

Rozumí ji naši lidé?

Pracujeme dobře se

Jak zapojíme lidi do

Je průběh činnosti

Podstatou strategie

Pomáhá nám v řízení
a poskytování služeb?

vztahy, vytěžujeme
potenciál zákazníků?
Obsluhujeme dobře
největší zákazníky?

LIDÉ

INOVACE

zefektivňování?
Jak pomůžeme mistrům
ve vedení lidí?

organizací efektivní
alespoň jako u dobrých
příkladů z praxe?

ZÁSOBY A LOGISTIKA

Máme kompetentní,

Jakým způsobem jsme

INTERIM
MANAGEMENT

motivované a loajální

uchopili proces inovací?

Jak rychle stabilizujeme

zboží a surovin uvnitř

Jak podporujeme

chod v určitém útvaru?

společnosti?

Umíme je rozvíjet

inovativní lidi

Co můžeme dělat, když

Jak funguje distribuce

a vychovávat si

a budujeme inovativní

nemůžeme obsadit

zákazníkům či dalším

nástupce?

DNA organizace?

klíčovou pozici?

partnerům?

Jak být úspěšným

Jak efektivně řídíme

Jak dobře odřídíme

Kolik financí nám vážou

vedoucím / lídrem?

vývoj služeb?

změnu?

zásoby?

lidi?

Jak efektivní je pohyb

VÍCE INFORMACÍ O M.C.TRITON NAJDETE NA WWW.MC-TRITON.CZ
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