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Řešitelský tým 

• CDV a Centrum pasivního domu, 
CentaurConsulting (UK) 

• Asociace pro financování dopravní 
infrastruktury 

• Clevermaps 



Naplnění cílů zadání 

Projekt byl zahájen v 7/2014 s cílem zpracovat a 
certifikovat Metodiku Konceptu inteligentních 
měst v ČR (dosaženo 29.4.2015).  

Zadání projektu bylo velmi obsáhlé, což 
způsobilo, že výsledný text metodiky pojímá cca 
160 stran.  

Proto byl text rozdělen na vlastní tělo metodiky, 
80 stran, a dodatečné přílohy, které jsou součástí 
Odborné zprávy. 



Kapitoly a přílohy metodiky 

• Obecná část 

• Koncept: tzv. jednotný rámec SC s 16 komponenty 

• Obory: Doprava, Energetika, ICT 

• Hodnocení veřejných strategií a návrhů 

• Doporučení pro tvorbu SC konceptu, tj. politiky, 
tvůrce strategií, relevantní odbory 

• Opatření a indikátory pro 3 obory (přílohy A-C) 

• Modelové příklady SC programů (příloha D) 

 



Odborná zpráva 

• Stručné představení konceptu „městské laboratoře“ (příloha E) 
• Doplnění informační báze o další ITS/ICT systémy (příloha F) 
• Ucelené představení konceptu otevřených dat (příloha G) 
• Seznam všech programů finanční podpory EU (příloha H) 
• Analýza možností a návrh vhodných forem účasti ČR v mezinárodních 

aktivitách SC (příloha I) 
• Ověření funkčnosti hodnotící metodiky v podmínkách ČR (příloha J) 
• Zdůvodněný seznam specifických technicky orientovaných výzkumných 

oblastí pro potřeby SC konceptu – podklad pro vznik potřebných 
výzkumně-vývojových programů a projektů (příloha K) 

• Analýza financování projektů a investičních akcí (příloha L) 
• Návrh na podporu tvorby technických norem a seznam existujících 

technických norem v oblasti smart cities jako doplněk informační báze 
(příloha M) 

• Hodnocení veřejných strategií (příloha N) 
• Seznam použitých zkratek (příloha O) 



Postup 

• Řešitelé postupovali podle harmonogramu: 
k 30.9. uzavřeli analytickou část a první 
ucelený návrh metodiky byl předložen v 
listopadu 2014.  

• Paralelně bylo pojetí metodiky ověřováno na 
městě Brně. 

• Návrh metodiky byl oponován Řídicím 
Výborem v několika kolech 



Postup 

Samotné řešení bylo taktéž velmi komplikované, neboť 
výklad pojmu „Smart City“ (SC) se významně lišil jak 
v mezinárodním pojetí, tak mezi členy Řídicího výboru i 
řešitelského týmu. (mezioborovost) 

To v důsledku bylo příčinou žádosti o změnu termínu 
ukončení projektu a posunutí řešení o 4 měsíce, na duben 
2015. 

Odlišné chápání mezi řešiteli a Řídicím výborem i mezi 
členy výboru vedlo k velkému počtu připomínek, z nichž 
mnoho nebylo řešiteli přijato. (leden 2014 na 120 
komentářů, bezpočet připomínek) 



Zadání a postoj Řídicího výboru 

• Zadání zaměřeno na domény dopravy, energetiky a ICT dle 
C(2012) 4701 final 

• Snaha o rozšíření/zpřesnění zadání (červenec 2014) např. 
-          „Smart Governance – zapojení občanů, dostatek 
informací o současném i budoucím dění a možnost ovlivňování 
zásadních otázek (např. prostřednictvím sociálních sítí) 
-          Inteligentní a úsporné budovy – snížení spotřeby 
elektrické energie 
-          Energeticky šetrné veřejné osvětlení 
-          Inteligentní řízení dopravy 
-          Inteligentní plánování urbanistického rozvoje – IT nástroje 
umožňující provádět simulace“ 



Smart City  
nepřesný výklad = rozdílné chápání 

• Floskule, smart city je „všechno“ 

• Smart city je průnikem  
Energetiky, dopravy a ICT 

• Smart city je tvořeno SCC EIP 

 



Metodika Smart City  
aneb jak vymezit hranice 

• Logický nástroj – Aristotelův logický čtverec 

• Definuje komponenty Smart City a jejich vzájemné 
vztahy 

• Komponenty vymezují definici Smart City 

• Komponenty stanoví jednotný postup 

• Komponenty tvoří jednotnou strukturu celistvých 
řešení, které lze nazývat Smart = tzv. SC programy 

 

• SMART = jiný přístup, jiný způsob myšlení 

 



Tvorba ekosystému 

„Samotné město, se svými omezenými 
kompetencemi a rozpočtem, z principu nedokáže 
naplnit vysoká očekávání EU (40/27/27); toho lze 
dosáhnout jen přesvědčením podnikatelské obce a 
občanů, aby své plánované investice podpořili smart 
řešeními. Proto město v SC konceptu programově 
plní roli iniciátora, organizátora a testovacího 
prostředí, aby vzbudilo důvěru investorů (občanů či 
komerčních subjektů) jak ve své programy (např. 
energetických úspor), tak i odzkoušené smart 
technologie.“ 



Chytrá slovenská a česká města 

CELKOVÝ KONCEPT CHYTRÉHO MĚSTA 
16 komponent ve 4 celcích: A: organizační, B: komunitní, C: infrastrukturní a D: výsledný 



Příklad naplnění metodiky v Brně 
A2: Organizace a odpovědnost 

• Konkrétní politik mající svěřenu agendu smart city (radní 
pro smart city) 

• Zřízení samostatného oddělení/odboru podléhajícímu 
nejvyššímu vedení města (Odbor strategie města Brna 
podřízený primátorovi) 

• Zřízení pozice koordinátora a/nebo komise na smart city 
(Komise Smart City s tajemníkem a koordinátorem, 
speciální pracovní skupina) 

• Sestavení odborných týmů pro řešení jednotlivých agend 
města (externí odborníci z řad místních komerčních 
firem, univerzit, výzkumu, občanských sdružení a dalších 
organizací) (platforma pro ekosystém) 



A.2 Komise Smart City RMB 



A3: Strategie a akční plán 

• Holistický a integrovaný způsob vedení 

• Naplnění stanovených cílů Vize (nejlépe číselně 
vyjádřených) – analýza + cílový stav 

• Shromáždění nápadů a vizí od občanů a 
odborných organizací 

• Vypracování strategie (celistvé na obor): 
např. plánu udržitelné městské mobility (SUMP), 
město + odborníci  
(viz Vize dopravy v Brně do 2050, dne 3.9.2015)  

 



A4: Spolupráce a dlouhodobí partneři 

• koordinace týmů odborníků napříč různými 
sektory 

• zapojení místních podnikatelů: 
- do tvorby strategie 
- do programů města 
- do komunitních akcí města 

 



A.4 v podání Brna – 1.návrh  



Další výsledky 

• Prezentace v časopise Smart Cities a na několika 
konferencích 

• Žebříček otevřených dat 26 statutárních měst 
vypracovaný podle metodiky 

• Přeshraniční dopad: momentálně se připravuje 
pro Slovensko (SC magazín 04/15) 

• Příprava společného týmu s EON k výběru 
vhodných indikátorů pro hodnocení projektů 
měst s cílem sestavit podobný žebříček pro 
energetiku 



Shrnutí 

• Metodika cílí na tvorbu programů vedených 
městem, nikoliv korporátem 

• Metodika poskytuje jednotný rámec pro 
ucelené SC programy 

• Metodika umožňuje hodnocení veřejných 
strategií (zde nutno ověřit a případně zpřesnit) 

• Metodika vyžaduje proškolení na politické i 
úřednické úrovni 

• Brno: možný etalon na Smart City v ČR 



Děkuji za pozornost 
David Bárta 

Centrum dopravního výzkumu (CDV) 

Líšeňská 33a, 636 00, Brno 

david.barta@cdv.cz 
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