


Seminář
k představení projektu
Strategický rámec SMO ČR
v oblasti Smart City

4. 12. 2019, Praha



Program semináře
10:00 - 10:15
Zahájení semináře, představení základní teze projektu

10:15 - 10:30
Představení projektu Strategický rámec a konceptu SMART 
Česko

10:30 - 11:40
Představení vybraných strategických cílů konceptu SMART 
Česko

Strategická oblast 1: Lidé na prvním místě
• Kvalitní vzdělání pro každého

• Dostatečné sociální a zdravotní služby pro všechny generace

• V naší obci se dobře žije, pracuje a podniká

Strategická oblast 2: Přitažlivá země
• Kvalitní životní prostředí

• Prosperující ekonomika

• Česko je Společností 4.0

11:40 - 12:10
Přestávka

12:10 - 13:40
Strategická oblast 3: Infrastruktura 21. století
• Dopravní infrastruktura pro lidi, ne pro auta

• Občané a obce fungují jako „prosumers“

• Oběhové hospodářství - šetrné nakládání se zdroji

• Infrastruktura ICT – základní předpoklad dalšího rozvoje

• Příroda poskytuje důležité služby

Strategická oblast 4: Soudržné Česko, odolná společnost, 
dobrý soused

13:40 – 13:50
Financování a návrh indikátorů

13:50 – 14:00
Příspěvek projektu Strategický rámec k inovačnímu úsilí v ČR

14:00 - 15:00
Diskuze a networking

15:00
Ukončení semináře



Zahájení semináře,
představení základní teze projektu
Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR



Zdroj: OSN, www.osn.cz

http://www.osn.cz/


Představení projektu
Strategický rámec a konceptu SMART Česko
Rut Bízková, řešitelka projektu



Města/obce krátkých vzdáleností a Česko jako internet



Směřování 2035/2050– SMART Česko

SMART Česko

je země plně využívající svého potenciálu, který je dán vysoce kvalifikovanými lidmi, 

mimořádnou infrastrukturou pro výzkum, produktivní ekonomikou založenou na dlouhé 

průmyslové tradici, v evropském kontextu mimořádně zachovalou biodiverzitou a relativně 

málo poškozenou přírodou. 

SMART Česko

je společnost, kde lidé mají vztah ke svému domovu a jsou schopni se velmi dynamicky 

přizpůsobovat novým technologickým řešením.

2050: Udržitelné Česko



Globální cíl

V České republice jsou podmínky pro dobrý život lidí každého věku,
každého stavu a jakéhokoli stupně vzdělání na každém místě země,
tj. od nejmenší obce po hlavní město. Česká republika je prosperující
zemí, je domovem svých obyvatel, je spravována udržitelně, za využití
všech dostupných (SMART) nástrojů a nových technologií.







Jakou strategii tvoříme?

• Strategii pro Udržitelné Česko – tedy v souladu s principy udržitelného

rozvoje a s ohledem na 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs).

• Strategii, která není SMART v cílech, ale v nástrojích.

• Strategii pro SMART Česko, obce, města a regiony a jejich spolupráci

na základě společné výhodnosti a sounáležitosti.

• Strategii, v níž si uvědomujeme příležitosti, ale i rizika využití nových

technologií.

• Strategii, která odpovídá v každé části jednotlivým platným státním
koncepcím a je tvořena podle metodiky tvorby koncepcí MMR.





10:30 - 11:40

Představení vybraných strategických cílů konceptu 
SMART Česko

V prezentaci jsou využity obrázky a piktogramy z volně dostupných zdrojů



SO 1: Lidé na prvním místě

1.1 Kvalitní vzdělání pro každého – Simona Weidnerová
1.2 Dostatečné sociální a zdravotní služby pro všechny generace                         

- Ladislav Mlčák

1.3 V naší obci se dobře žije, pracuje a podniká – Rut Bízková





Zajistit kvalitní vzdělání (schopnost uplatnit se po celý život)                     
a příležitost pro sport/pohybové aktivity

Smart jednoduchost

• eGovernment je cesta jak snížit byrokracii v decentralizovaném řízení i cesta k odstranění 
nerovných podmínek mezi školami ve městě a na venkově

Smart spolupráce

• cesta k cíli celoživotního uplatnění lidí je transformace kariérního poradenství n správnou volbu 
dalšího stupně vzdělávání, to se neobejde bez spolupráce obcí, ZŠ, SŠ, VŠ

Smart třídy i budovy

• vzdělávání v chytrých školách musí kombinovat výhody sociálního a digitálního učení, aby se 
školy staly spíše vzdělávacím centrem orientovaným na rozvoj dovedností všech obyvatel, než 
vzdělávacím systémem zaměřeným na využití ICT zařízení

Cíl 2035:

eGovernment ušetří ředitelům 3 hod času denně, školy ve městě i na venkově mají srovnatelné 

podmínky pro řízení kvality vzdělání. Lidé mají přístup k digitálnímu vzdělávání ve své obci, 

školy jsou centrem kultury i vzdělávání pro všechny generace. 



Specifické cíle

SC 1.1.1: Vzdělání bez bariér a po celý život 
• Redukce rozdílů mezi městem a venkovem (odstranit nerovné podmínky 

pro vzdělávání mezi školami, žáky a studenty a obyvateli)
• Transformace kariérního poradenství na volbu dalšího stupně vzdělávání

SC 1.1.2: Vzdělání dostupné na každém místě země
• Inteligentní budovy a inteligentní prostředí pro výuku žáků
• Digitální vzdělávání žáků, studentů i dospělých

SC 1.1.3: České vysoké školy a výzkum jsou světově uznávány
• Spolupráce obcí s vysokými školami na inovativních řešeních
• Kvalifikovaný a efektivní výběr uchazečů o VŠ studium 
• Zvláštní programy pro zahraniční vědce (viz. welcome office města Brna)



Lokálně dostupné vzdělávání: 

• na 4 155 ZŠ v ČR je průměrně 223 žáků
• ve 42 % škol je zapsáno méně než 100 žáků

• ve více než v 90 % případů mají obce s malotřídní 
školou obchod, knihovnu, hospodu 
nebo restauraci, sportovní hřiště, zasedací 
místnost a malé podnikatele

• čili atributy, které vedou k rozvoji obce 
a domestikaci mladých obyvatel

• toto vybavení je pro obce s malotřídkou takřka 
univerzálním základem. 

     Rozpočet RgŠ v kap. MŠMT
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Zdroj dat: Šetření pracovních podmínek ředitelek MŠ, Weidnerová, Roupec ISEA 2019

Cíl: Venkovské školy mají rovné podmínky pro řízení kvality

Cíl: 

Snížit vysokou administrativní 
neefektivitu 

57 % svého času 

tráví ředitelé

malých škol 

(se 120 a méně žáky)

administrativou

34 % neplně organizovaných škol 

typických pro menší obce nabízí pouze      

1. stupeň základního vzdělání



Posílit pravomoci ředitelů škol
-připravit podmínky pro rozvoj eGovernmentu
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Zdroj dat: 
Šetření pracovních podmínek škol, Weidnerová, Roupec ISEA 2019



Česko jako internet: všichni spolupracují

Jak začít: navázat Smart spolupráci se všemi úrovněmi decentralizovaného řízení škol: 

• Smart podmínky pro práci ředitelů škol

• Smart prostředí pro výuku

• Smart výuka 

• Smart budovy škol

• Smart multifunkční využití budov škol

Jak začít: navázat Smart spolupráci s univerzitami:

• Představitelé samospráv jsou zapojeni do činnosti univerzit jako členové vědeckých         

a správních rad škol

• Vysoké školy spolupracují se samosprávami měst, ve kterých sídlí, v oblasti vědy a inovací

• Studenti jsou podporováni v řešení problémů měst ve svých školních pracích



SO 1: Lidé na prvním místě

1.1 SC: Kvalitní vzdělání pro každého
1.2 SC: Dostatečné sociální a zdravotní služby pro všechny

generace – Ladislav Mlčák
1.3 SC: V naší obci se dobře žije, pracuje a podniká



SC 1.2.1: Soudržné společenství lidí různého věku

o Sociální péče je transformována 
na komunitní péči

o Obec tvoří komunitu, která má 
vytvořenou síť služeb a formy péče
podle svých specifických rysů 

o Fungující komunitní plánování včetně 
zapojení zdravotních služeb



SC 1.2.2: Je postaráno o každého 

o Každý obyvatel v obci v jakémkoliv věku 
a v různé životní situaci má zajištěnou 
sociální či zdravotní péči

o Každý člověk v obci ví, na koho se v případě 
potřeby obrátit

o Lidé žijí ve svém domácím přirozeném 
prostředí, kde je o ně postaráno –
dostupnost asistenčních služeb a technologií 
v každém věku





SC 1.2.3: Lidé se dožívají vysokého věku ve zdraví

o Obyvatelé obce mají dostupné služby 
telehealth a telemedicíny 

o Obec intenzivně využívá možností 
informačních technologií při realizaci 
asistenčních služeb – napojení na 
sdílenou e-health infrastrukturu a sdílené 
zdravotní služby 

o Podpora zdravého stylu života, vytváření 
podmínek pro úspěšné a aktivní stárnutí 
v obci 



SO 1: Lidé na prvním místě

1.1 SC: Kvalitní vzdělání pro každého
1.2 SC: Mít pro každého dostatečné sociální a zdravotní 

služby
1.3 SC: V naší obci se dobře žije, pracuje a podniká                         

– Rut Bízková



SC1.3: V naší obci se dobře žije, pracuje a podniká

• zaměstnání a podnikání je dostupné každému občanovi 
• komunitní život je založen na místní sounáležitosti 

• rozvíjí se kultura a sport

Cíl 2035: 

Lidé mají rádi svůj domov – místo, které je  atraktivní pro život

Příklad: Litomyšl



Zaměstnání a podnikání je dostupné každému občanovi

Co pro to může udělat obec:

• coworkingová centra

• využití “malých“ brownfieldů pro start upy

• podpora začínajícího podnikání lidí 50+

• rodinné zemědělské farmy

• zaměstnání ve vlastních firmách obce

• rychlý internet v každém místě obce

Strategie uplatnění občanů v místě bydliště 

nebo v nejbližším okolí 



Komunitní život je založen na místní sounáležitosti 

Co pro to může udělat obec
• prostředí, ve kterém lidé v obci žijí

• místní knihovna
• akce a aktivity, 

které místní sounáležitost vytvářejí
• hackathon pro rozvoj obce

Základní představa (plán) rozvoje 
potenciálu a aktivit pro všechny 
věkové kategorie a zájmové skupiny 
občanů



Rozvíjí se kultura a sport

Co pro to může udělat obec:
• kultura není výlučným „atributem“ větších měst

• místní divadlo
• přímé přenosy velkých světových událostí
• podpora kreativity místních lidí

• podpora fyzické aktivity všech věkových skupin
• prostor pro sport a turistiku
• cyklotrasy a cyklostezky
• hřiště a tělocvičny

Strategický rámec pro rozvoj kultury/kulturních 
aktivit a sportu

 



Jak začít

• Zeptali jste se lidí, co chtějí?

• Víte, co všechno je v obci k dispozici?

• Víte, kdo všechno ovlivňuje vaše obyvatele a jak?

• Jaká máte data a informace a kdo se jimi pravidelně zabývá?

• Najděte toho „správného“ spolupracovníka a nechte ho/jí pracovat koncepčně



SO 2: Přitažlivá země

2.1 SC: Prosperující ekonomika – Rut Bízková
2.2 SC: Kvalitní životní prostředí – Lucie Nencková
2.3 SC: Česko je Společností 4.0 – Viktor Jaroš



Prosperující ekonomika

• inovace a start upy jsou přirozenou součástí života 

města/obce

• podnikání a práce z domova jsou přirozené

• velké firmy jsou našimi partnery

Cíl 2035: 

V obci se rozvíjejí služby, místní podnikání, lidé 
pracují z domova, firmy jsou funkční součástí 
ekosystému obce

Příklad: 

Brno, Praha, Mladá Boleslav, Valašské Klobouky



Inovace a start upy jsou přirozenou součástí života města/obce

Co mohou udělat obce:

• podpora podnikání   
je důležitou součástí činnosti samosprávy 

• start upy mohou vzniknout 
i ke správě obecního majetku

• obce cílí na turistiku a cestovní ruch
• od průmyslových zón k podpoře malého podnikání
• hledá se řešení „pro chytré i méně chytré“

Vytvořte si představu o tom, co v obci máte 
a co byste chtěli mít za 10 let



Podnikání a práce z domova jsou přirozené

Proč? A co obec?

• roste počet lidí ve svobodném povolání, resp. OSVČ 

• veřejná správa a velké firmy umožňují práci z domova

• zlepšuje se skloubení rodinného a pracovního života

• obec má finanční zájem na tomto trendu

• rychlý internet umožňuje napojení „na celý svět“

Počítejte s tím, že lidé pracují z domova a v blízkém 
okolí 
– vytvořte jim podmínky - infrastrukturu



(Velké) firmy jsou partnery samosprávy

Co mohou udělat obce:

• podnikatelská rada města
• spolupráce kultivuje prostředí (CSR)
• vývojová centra firem patří do naší obce
• firmy nezatěžují obyvatele svou činností,

obce berou ohled na potřeby firem
• role městských firem je významná

Dohodněte se na místní RIS3 strategii 
a spolupráci v rámci MAS/CLLD



Jak začít

• Víte, kdo všechno ve vaší obci působí?

• Víte, jak ovlivňuje život obce, jaké jsou jeho plány a perspektivy?

• Kdo je ve vašem městě nejdůležitější teď , kdo je rizikový a kdo perspektivní?

• Co vám firmy přinášejí a co berou – zeptejte se jich

• Najděte toho „správného“ komunikátora TRANSPARENTNÍ spolupráce 

• Jak fungují vaše městské firmy? Máte o nich odpovídající informace?



SO 2: Přitažlivá země

2.1 SC: Prosperující ekonomika
2.2 SC: Kvalitní životní prostředí – Lucie Nencková
2.3 SC: Česko je Společností 4.0



Ovzduší není zamořováno škodlivými látkami 
z identifikovatelných zdrojů

Zdroj: ČHMÚ, www.chmi.cz



Pitná voda je na pití,
přečištěná voda končí v zahradách a na polích

Zdroj: ČHMÚ, www.chmi.cz

http://www.chmu.cz/


Bohatství je v půdě a v přírodě – podle toho s nimi zacházíme

Úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků v letech 1995 až 2004

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

http://www.chmu.cz/


Jak toho dosáhneme?

• Vypracování strategie v oblasti životního prostředí,

• osvětové kampaně, komunikace s občany a jejich zapojení/participace, obec či město jde 
příkladem,

• podpora využití inovativních řešení - zapojení obcí a měst do pilotních projektů v oblasti 
životního prostředí,

• monitoring pomocí nových technologií IoT, jejich následné vyhodnocení a využití (ideálně 
formou open data),

• environmentálně šetrné hospodaření s přírodními zdroji,

• decentralizace,

• podpora lokálních producentů/zpracovatelů – zkracování dodavatelských řetězců, 

• spolupráce se všemi partnery/stakeholdery (včetně soukromého sektoru) v území při ochraně 
přírodního bohatství.



SO 2: Přitažlivá země

2.1 SC: Prosperující ekonomika
2.2 SC: Kvalitní životní prostředí
2.3 SC: Česko je Společností 4.0 – Viktor Jaroš



Česko je Společností 4.0

• služby založené na elektronických komunikacích jsou dostupné všem 
obyvatelům Česka 
• soukromí lidí je chráněno, digitální služby umí využívat každý 

• Česko je na cestě ke Společnosti 4.0

Cíl 2035:

Česko je domovem digitálních domorodců i digitálních imigrantů, nemá 
digitálně vyloučené komunity 

Příklad: Hlučín – „Počítač a já“ – program pro seniory, Děčín – otevřená data



Služby založené na elektronických komunikacích jsou dostupné       
všem obyvatelům Česka

• elektronizace veřejných služeb
• elektronické služby podnikatelům
• zjednodušení a urychlení logistiky
• Průmysl 4.0 - virtualizace ve vývoji
• využití big data
• autonomní doprava
• eShop, eHealth, eEducation, eServices

Úkol radnice:
zajistit své služby elektronicky a podpořit
rozvoj infrastruktury pro digitální služby

Obrázek: Výroční zpráva ČTÚ  2018

2018

KV!TEN 2019

"ESK# TELEKOMUNIKA"NÍ Ú$AD
V!RO"NÍ  ZPRÁVA



Soukromí lidí je chráněno, digitální služby umí využívat každý

• poskytovatelé e-služeb musí zajistit jejich 
bezpečnost a nemožnost zneužití, 

(závazná deklarace etiky podnikání)
• obec usiluje o zavedení základních standardů 

ochrany soukromí osob na svém území

Úkol radnice:

• podporuje využití digitálních služeb obyvateli

a firmami – nebrání výstavbě infrastruktury

• digitalizuje vlastní služby

• umožňuje starším občanům  „internetové 
vzdělávání“

• přístup k rychlému internetu  



Česko je na cestě ke Společnosti 4.0

Zdroj: Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice - Cesta k digitální ekonomice, MPO



 

Jak začít

• Víte, kdo  podniká na území obce 
v digitální infrastruktuře?

• Jaké je u vás pokrytí signálem a připojení
k internetu?

• Jaké jsou potřeby lidí v obci?
• Jak jsou digitalizovány služby radnice?
• Čeho chcete v krátké době dosáhnout?

Obrázek: Digiczech.cz



11:40 - 12:10

Přestávka



SO 3: Infrastruktura 21. století

3.1 SC: Dopravní infrastruktura pro lidi, ne pro auta – Roman Dostál
3.2 SC: Občané a obce fungují jako „prosumers“ 
3.3 SC: Oběhové hospodářství - šetrné nakládání se  zdroji
3.4 SC: Infrastruktura ICT – základní předpoklad dalšího rozvoje
3.5 SC: Příroda poskytuje důležité služby



Zajistit dopravní infrastrukturu pro lidi, ne pro auta

• Dokončení dopravní (zejména silniční a železniční) infrastruktury 
a infrastruktury pro alternativní pohony, rozvoj bezpečné nemotorové 
dopravy (zejména pěší a cyklistické).
• Osvěta společnosti: dostupné atraktivní alternativy (naplnění individuálních 

potřeb novými prostředky; vyšší úroveň dopravní výchovy (školy); autonomní 
vozidla
• Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury je řešen v PUMM, který je 

součástí ÚP

Cíl 2035:

Prosazení základního principu mobility, tedy pohybu obyvatel bez větších zábran



Jak lze pokračovat kupředu

Rovnováha (alespoň) tří složek: 

Jak každou složku řešit? A jak zajistit jejich rovnováhu? 

STRATEGIE
(Generel dopravy, dopravní 

koncepce, PUMM)INFRASTRUKTURA SLUŽBY

OSVĚTA



Dokončení dopravní (zejména silniční a železniční) infrastruktury, 
rozvoj infrastruktury pro alternativní pohony, rozvoj bezpečné 

nemotorové dopravy (zejména pěší a cyklistické)

• Dokončení páteřní sítě: 
• Silniční koridory 

• Železnice 

• Doprava v klidu
• Cyklistická infrastruktura
• Pěší infrastruktura

PRIORITNĚ 

ZOHLEDŇOVAT 

V PROJEKTECH



Osvěta společnosti: dostupné atraktivní alternativy (naplnění 
individuálních potřeb novými prostředky; vyšší úroveň dopravní 

výchovy (školy); autonomní vozidla

Osvěta

• Okamžitá

• Dlouhodobá

Služby

• Sdílené služby 

• Podpora aktivní mobility

• Atraktivní a dostupná veřejná hromadná 
doprava 

• Instituce/firmy podporující aktivní 
mobilitu

• Do budoucna autonomní vozidla



Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury je řešen v PUMM, 
který je součástí ÚP

• Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury je řešen v PUMM, který je 
součástí ÚP

• Kombinace tří složek

• Nezbytná podpora státu a kraje



První kroky

Do 10 000 
obyvatel

• Rozvoj služeb a 
zapojení obyvatel

• Koordinace se 
spádovými městy

• Infrastruktura pro 
cyklo a pro pěší

Do 50 000 
obyvatel

• Systémy sdílení

• Služby mobility

• Inovativní systém plateb

• Chytré parkování

• Preference VHD

Velká města

• Dokončení páteřní 
infrastruktury

• Integrované řídící a 
provozní systémy

• Udržitelná logistika

NEJPRVE JE TŘEBA SE UJISTIT, ŽE JE PODLE ČEHO SE ŘÍDIT



SO 3: Infrastruktura 21. století

3.1 SC: Dopravní infrastruktura pro lidi, ne pro auta
3.2 SC: Občané a obce fungují jako „prosumers“ – Martina Krčová
3.3 SC: Oběhové hospodářství - šetrné nakládání se  zdroji
3.4 SC: Infrastruktura ICT – základní předpoklad dalšího rozvoje
3.5 SC: Příroda poskytuje důležité služby



Specifické cíle

SC 3.2.1: Zvýší se míra soběstačnosti obcí v zásobování energií

SC 3.2.2: Regiony optimalizují energetické hospodářství na svém 
území

SC 3.2.3: Zásobování energií je bezpečné a spolehlivé, snižuje se míra 
závislosti na externích zdrojích



Zimní balíček „čistá energie pro všechny Evropany“ - Komise sděluje, že by energie měla být nejen 
čistá, ale i cenově dostupná. Zimní balíček také aktualizuje evropské klimatické cíle pro rok 2030, 
které jsou:

• Snížení emisí skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990,

• Zvýšení podílu OZE na hrubé spotřebě energie na 32 %,

• Zvýšení energetické účinnosti na 32,5 %.

Trendy v energetice z evropského pohledu



Přechod na zelenou energetiku

• Odklon od využívání fosilních paliv

• Česká republika navrhuje navýšit svůj podíl 
obnovitelných zdrojů na úroveň 22 % z hrubé 
spotřeby energie.

• I přes stagnaci oboru v posledních letech se dnes 
pohybujeme na zhruba 15 % - Vnitrostátní plán 
ČR v oblasti energetiky a klimatu.

• Rozvoj a podpora decentrální energetiky - NAP 
SG.

• Příprava nové legislativy- energetický zákon, 
zákon o POZE 



Co z toho vyplývá pro města a obce ?

• Aktivní přístup k energetice je pro města a obce relativně nový.

• Decentralizace a dekarbonizace je trend, postupně se budou integrovat efektivní 
decentralizované energetiky s prvky chytrých sítí a vyššího podílu obnovitelných zdrojů.

• Města a obce se z prostých spotřebitelů energie změní také na výrobce a místní 
poskytovatele při využití místně dostupných zdrojů energie.

• Bude se klást důraz na zvýšení energetické efektivity a zvýšení energetických úspor s cílem 
vynakládání méně finančních prostředků za energie a menší zátěž pro životní prostředí.

• Odolnost měst vůči výpadkům energie (zejména elektrické) krátkodobého charakteru.



• Připravit či aktualizovat energetickou koncepci či strategii, energetický plán a SECAP - Akční plán udržitelné 
energetiky . 

• Vyvinout iniciativu ohledně zavedení energetického managementu a pracovního místa energetického 
manažera, který by postupně řešil:

• měření spotřeby energie a vyhodnocování spotřeby energie a stanovení potenciálu úspor energie, 
• hledání energetického potenciálu města či obce (prověřit konkurenceschopnost SZT na svém území),
• hledání vhodných externích finančních zdrojů na tyto činnosti.

• Vytváření společných (komunitních) projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů.

• Edukace obyvatelstva v oblasti energetických úspor, výroby a plánování spotřeby.

• Intenzivně připravovat projekty (zásobník projektů) a klást důraz na dobře zpracovanou projektovou 
dokumentaci, bude dostatek financí na jejich uskutečnění.

Občané a obce fungují jako „prosumers“ a partneři dodavatelů energie



SO3: Infrastruktura 21. století

3.1 SC: Dopravní infrastruktura pro lidi, ne pro auta
3.2 SC: Občané a obce fungují jako „prosumers“
3.3 SC: Oběhové hospodářství - šetrné nakládání se zdroji 

- Lucie Nencková
3.4 SC: Infrastruktura ICT – základní předpoklad dalšího rozvoje
3.5 SC: Příroda poskytuje důležité služby



Specifické cíle

SC 3.3.1: Odpadové hospodářství je optimalizováno na úrovni obcí 
a mikroregionů

SC 3.3.2: Je vytvořena vhodná infrastruktura pro implementaci 
principů oběhového hospodářství/cirkulární ekonomiky

SC 3.3.3: Je vytvořena vodohospodářská infrastruktura respektující 
principy oběhového hospodářství a odpovídající potřebám 
v době klimatické změny



Zdroj: OSN, www.osn.cz

http://www.osn.cz/


Zdroj: OSN, www.osn.cz Zdroj: Eurostat, Circular Economy Monitoring Framework

http://www.osn.cz/


Zdroj: Material flows true scale in Gt/year (billion tonne per year) in 2016, EU28



Jak toho dosáhneme?

• Vypracování strategie v oblasti oběhového hospodářství,

• osvětové kampaně, komunikace s občany a jejich zapojení/participace, obec či město jde 
příkladem,

• zelené zadávání,

• podpora využití inovativních řešení - zapojení obcí a měst do pilotních projektů v oblasti 
oběhového hospodářství,

• monitoring pomocí nových technologií IoT, jejich následné vyhodnocení a využití  (ideálně 
formou open data),

• environmentálně šetrné hospodaření s přírodními zdroji,

• budování koncových zařízení,

• spolupráce se všemi partnery/stakeholdery (včetně soukromého sektoru) s cílem 
implementovat principy oběhového hospodářství.



SO3: Infrastruktura 21. století

3.1 SC: Dopravní infrastruktura pro lidi, ne pro auta
3.2 SC: Občané a obce fungují jako „prosumers“
3.3 SC: Oběhové hospodářství - šetrné nakládání se zdroji 
3.4 SC: Infrastruktura ICT – základní předpoklad dalšího

rozvoje – Rut Bízková
3.5 SC: Příroda poskytuje důležité služby



Funkční infrastruktura ICT umožňuje dostupnost všech potřebných 
služeb na každém místě Česka

• dostupná na každém místě

• dostatečná pro potřebné služby
• umožňující bezpečný rozvoj 

digitálních služeb

Cíl 2035: 

Infrastruktura ICT patří 

ke standardnímu 

vybavení podobně  jako elektrické sítě

Příklad: Kraj Vysočina

 



Infrastruktura ICT je dostupná na každém místě Česka

Stát, kraj a obec společně!

• infrastruktura ICT poskytuje veřejnou službu

• rozšíření sítě 4. generace (4G) po celém 

území ČR,  postupný přechod na 5G

• stát, kraje a obce ve spolupráci připraví 

odpovídající koncepce a  podmínky 

• obce a kraje (s podporou státu) budou/mohou 

investovat do rozvoje infrastruktury ICT

• veřejná správa minimalizuje bariéry pro rozšíření ICT

Začněte hned! Ptejte se např. SMOČR

Příklad: Biopekárna Zemanka, Oříkov

 



Infrastruktura je dostatečná pro kontinuální plnění potřeb v území

• strategický plán obce/regionu je založen na využití ICT 
infrastruktury

• strategie ICT je součástí strategického a územního plánu 
města/obce 

• obce podporují/spoluvytvářejí ICT 

• budování ICT je technologicky nezávislé, 

přístup k veřejným službám  není závislý 

na konkrétní (předem určené) platformě či technologii

• infrastruktura se buduje pro budoucnost, 

ne pro současnost

 



ICT infrastruktura umožňuje bezpečný rozvoj digitálních služeb

(Mj. dle MPO k rozvoji 5G sítí)

• stanovení standardů, parametrů bezpečnosti a odolnosti 
ICT  

- zásadní výzva ke státu jako garantovi 

nové infrastruktury

• bezpečnost a spolehlivost „digitálních cest“

• bezpečnost koncových bodů sítí (přístupových bodů), 

které budou přímo využívány uživateli

• bezpečnost koncových bodů sítí pro komunikaci strojů 

navzájem

• bezpečnost aplikací

 



Jak začít

• Zjistěte, jak jste na tom – využijte podporu státních organizací, SMO ČR, MAS  
a dalších na řešení nezávislých subjektů
• Udělejte si představu o tom, co lze dosáhnout v krátké době, zda k tomu máte 

technické prostředky a kvalifikované lidi

• Dohodněte se s okolními obcemi a krajem na společném postupu

• Zvolte řešení, které z vás neudělá vazala jeho dodavatele

• Neváhejte a nečekejte – rychlost je pro další rozvoj důležitá



SO3: Infrastruktura 21. století

3.1 SC: Dopravní infrastruktura pro lidi, ne pro auta
3.2 SC: Občané a obce fungují jako „prosumers“
3.3 SC: Oběhové hospodářství - šetrné nakládání se zdroji 
3.4 SC: Infrastruktura ICT – základní předpoklad dalšího rozvoje
3.5 SC: Příroda poskytuje důležité služby – Rut Bízková



Využít služby přírody, vytvořit zelená města a obce budoucnosti

• příroda je chráněna jako zdroj ekosystémových služeb 

• kulturní krajina se tvoří s ohledem na lidi a přírodu 
• zelená města a obce budoucnosti využívají přírodě blízká řešení

Cíl 2035:

Města a obce vykazují minimální úroveň tepelných ostrovů, volná krajina           
a intravilán obcí vytvářejí společný kulturní prostor, došlo ke změně 
hospodaření v krajině

Příklad: CHKO Beskydy, Litomyšl, Třeboň, Brno



Příroda je chráněna jako zdroj ekosystémových služeb 

• současná rizika: velká pole, zpevněné 
plochy, kůrovcová kalamita, eroze půdy

• vyřešení ÚSES, podpora přírodě blízkého 
hospodaření v krajině

• ekologické zemědělství, výsadba smíšených 
lesů

• biokoridory jsou součástí přírodě  blízkých 
řešení
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Kulturní krajina se tvoří  s ohledem na lidi a přírodu

• modelování a virtuální realitu je možné využít pro 

tvorbu kulturní krajiny

• na základě výzkumu vytvoření  sady zásad pro tvorbu 

krajiny 21. století

• chráněná území mimo intravilány obcí jsou organickou 

součástí kulturní krajiny

• (okrasné) zahradnictví se rozvíjí s ohledem 

na klimatickou změnu a původnost vysazovaných druhů 

rostlin kulturní krajina odpovídá požadavkům 21.století 

• autonomní mobilitě, zajištění dostatku vody, ochraně 

půdy a  biodiverzity 

 

Litomyšl



Zelená města a obce budoucnosti využívají přírodě blízká řešení

• zelená a modrá infrastruktura  obce – vyrovnávání 

teplot ve městě/obci

• snižování extremity tepelných ostrovů, prašnosti, 

hluku

• snižování dopadu elektromagnetického záření, 

které je spojeno s digitalizací služeb

• snižování energetické náročnosti budov je 

doprovázeno tvorbou zelených střech, vertikálních 

zahrad, které mj. podporují biodiverzitu

• obec/město je modelováno  jako “zelené město”



Jak začít

• Co máte v územním plánu?
• Jaké jsou budoucí potřeby obce?

• Nechte odborníky (nejlépe výzkumníky),

aby se podívali na vaši modrou a zelenou 

infrastrukturu a změřili vše potřebné

• Nechte si poradit řešení, využijte možnosti 

vašich vlastních firem (technických služeb)

 



SO4: 
Soudržné Česko, odolná společnost, dobrý soused  
Rut Bízková

SC1: Elektronizovaná veřejná správa umožňuje 
občanům vše vyřídit z domova

SC2: Soudržná obec
SC3: Problémy řešíme společně
SC4: Odolné Česko
SC5: Česko - otevřená společnost



Elektronizovaná veřejná správa umožňuje občanům 
vše vyřídit z domova

• plnění práva občana na digitální službu 

• samospráva má dostatečné informace  o vazbách ve svém území

• veřejná správa funguje bezpečně  ve prospěch občanů

• zákon o právu na digitální služby – 11.12.2019 projedná senát PČR
• informační – interaktivní – transakční služby



• digitální mapy
• elektronizovaný územní plán
• od roku 2022 BIM 
• využití 3D v GIS
• SMART facility management majetku obcí
• bezpečnostní standardy pro IT systémy radnic 

poskytuje stát

Cíl 2035: 
Veškerou komunikaci s radnicí občan
vyřídí elektronicky, nebojí se o svá data



Soudržná obec 

Rovnoměrný a udržitelný rozvoj obce/města

• vnitřní soudržnost obce 
• obec je domovem svých obyvatel 
• rodina na prvním místě

• vyvážený rozvoj všech částí obce, město a městské části se umí domluvit na společných
řešeních

• „městské“ CLLD
• elektronický územní plán umožňující modelování intravilánu obce jako funkčního celku



• lidé se podílejí na komunitních aktivitách

• vznikají vazby mezi generacemi 

i v rámci jedné generace

• zmírňuje se sociální vyloučenost

• prorodinná politika obcí, 

„deinstitucionalizace“ sociálních služeb 

Cíl 2035: 
Udržitelná obec je domovem pro všechny generace, 
rozvíjí všechny své části

 



Problémy řešíme společně

• vertikální provázanost pomáhá řešit problémy

• meziobecní spolupráce

• vhodná řešení hledají všichni partneři v území

• Obec – kraj – stát úzce spolupracují na řešeních společného zájmu

• regionální strategie digitalizace - “Digitální; region”, zahrnující rozvoj digitalizace obcí                                    

v regionu

• ministerstva elektronizují své agendy v souladu se strategií Digitální; Česko,                                               

ve spolupráci s regiony, obcemi a městy 

• obce/města vytvářejí své strategie “Digitální; město/obec” v souladu s krajskou a státní strategií



• meziobecní spolupráce znamená 3E řešení

• pilotní ověření inovačního brokera MAS

• síť poradců - energetických (a jiných) 
manažerů pro více obcí společně

Cíl 2035: 
Dobrá spolupráce aktérů v území a ve 
veřejné správě přináší optimální řešení



Odolné Česko - je připraveno  na disruptivní (nahodilé) jevy,
je odolné vůči novým rizikům

• systémy ochrany pro náhlé přírodní změny fungují na 
všech úrovních
• bezpečnost osob a majetku a kyberbezpečnost je 

zajištěna na každém místě země
• společnost je odolná vůči sociálně patologickým a 

„fake news“ jevům

 



• varovný systém pro sucho, integrovaný systém predikce živelních událostí
• systém varování a vyrozumění obyvatel při povodních
• systém ochrany kritické infrastruktury při existenci nových hrozeb
• zahrnutí bezpečnostních kritérií do veřejných zakázek veřejné správy 
• role asistenta prevence kriminality
• program prevence kriminality a radikalizace na místní úrovni
• permanentní výzkum ovlivňování veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí

Cíl 2035: 
Obec – kraj – Česko si uvědomují rizika a jsou vůči nim odolné 



Česko - otevřená společnost

• Česko otevřené                    
k sousedům

• mezinárodní spolupráce 
mezi obcemi/ městy/ 
regiony posiluje dobré
vztahy ČR

• SMART Česko 
– brand inovativní ČR



• spolupráce organizací  municipalit v rámci V4 na prosazování společných zájmů 
SMART řešení v dílčích oblastech (energetika, doprava, životní prostředí atd) 
• obce a města přistoupila k Paktu starostů a primátorů
• sjednocují se  standardy pro e-řešení výkonu samosprávy v zemích V4 a s dalšími 

sousedy
• asociace municipalit a regionů prezentují u Evropské komise a na dalších 

významných místech SMART řešení
• SMART Česko – The Country for the Future

Cíl 2035: 
Municipality vytvářejí sítě spolupráce s partnery po celém světě



13:40 – 13:50

Financování a návrh indikátorů
Petr Jirman



Jaké prostředky použít pro financování SMART řešení?



Rozpočet
obce

Participativní
rozpočtování

Úvěry

Poradenství

PPI

Směnečný
program

Crowd
sourcing

Zelené
zadávání

Leasingy

Crowd
funding

Smart
Hackathon

PPP
projekty

Dotace
(ČR/EU)

EPC/EC
projekty

Další

Druhy financování



Hackathon veřejné správy 3.0
(13. – 14. 9. 2019, NKÚ)

1. MÍSTO: STATISTIKA HROU
Statistika hrou je platforma

pro prezentaci dat zábavným 

interaktivním způsobem. 

2. MÍSTO: NEBYTY
Aplikace obce, ve kterých se           

za posledních 5 let nepostavil byt, 

dům nebo stavba (734)

3. MÍSTO: KAMZAVĚDOU
Generování přehledů a 

porovnání vypsaných 

projektů dle jednotlivých 

VŠ a fakult. 

Zapojené 
organizace:
NKÚ

ČTÚ

ČSÚ

ČSSZ

ČÚZK

VŠE

MF

MV

MZe

MSp

MZd

Město Brno

Hl. město Praha

Český rozhlas

TA ČR

ÚŽIS

AOPK

AVRAR

Zdroj: https://www.hackujstat.cz/

https://www.hackujstat.cz/


Indikátory
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Cíl:
Navrhnout max. 5 indikátorů 
za danou oblast 



13:50 – 14:00

Příspěvek projektu 
k inovačnímu úsilí v ČR



Města/obce krátkých vzdáleností a Česko jako internet



Příspěvek projektu k inovačnímu úsilí ČR

• Přineste služby lidem, nenechte lidi dojíždět za prací a službami

• Příležitost pro endogenní český byznys

• Potřebnost propojení SMART Česko s národní a regionálními RIS3

Proto strategie

SMART Česko – inovativní obce – města – regiony 



Web a sociální sítě

facebook.com/smartcesko

twitter.com/smartcesko

linkedin.com/company/smartcesko

www.smartcesko.cz

smartcesko@gmail.com



14:00 - 15:00

Diskuze a networking




