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Pojem „smart city“  

• Koncept strategického řízení města /obce/ 
regionu při němž jsou využívány moderní 
technologie takovým způsobem, aby 
docházelo k synergickým efektům mezi 
různými oblastmi činností s cílem  
– zvýšit kvalitu života občanů v daném městě 

– tím zvýšit jeho atraktivitu pro bydlení a 
podnikání 

– tím zvýšit jeho ekonomickou úroveň  

• Technologie tedy nejsou cílem, nýbrž 
prostředkem 

• Důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení 
života ve městě 

• Synergie mezi „šedou“ a „zelenou“ 
infrastrukturou města 
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Základní schéma smart city 
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Proč smart city: manažerský pohled 
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„Jak se dělá smart city“ (1) 
• Strategický dokument / Rozvojový projekt 

• Strategický dokument 
– představuje koncept smart city, 

– popisuje výchozí situaci – stav a aktuální problémy 
města 

– vymezuje nejrůznější organizace a zájmové skupiny 
z hlediska zájmu a vlivu 

– analyzuje relevantní probíhající nebo připravované 
rozvojové projekty v rámci města  

– definuje nové, vymezuje možné zdroje jejich 
spolufinancování 

– stanovuje harmonogram realizace strategie smart 
city a způsob hodnocení jeho výsledků 

– tedy dává smart city základní systém a strukturu 

• Nutno získat politickou podporu pro strategii SC 

• Rozvojové projekty si po zahájení „žijí vlastním 
životem“ 
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„Jak se dělá smart city“ (2) 

• Investiční projekty 
– Hotové technologie pro rutinní provoz 

– Zpravidla nutno soutěžit 

– Objednatel má nárok vyžadovat 
maximální spolehlivost 

• Vývojové a inovační projekty 
– Technologie, které se teprve zkoušejí a 

vyvíjejí, nebo se prověřují různé 
možnosti jejich uplatnění 

– Města slouží jako „živé laboratoře“ 

– Spolufinancuje průmysl – chce své 
peníze zpátky 

– Maximální spolehlivost není hlavním 
cílem 
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Jak se financuje smart city 

• Dotace 
– Investiční projekty: ESIF, národní programy 

– Příležitost k zapojení do nadnárodních 
programů (H2020 aj.) 

– Hlavní výhoda: nenávratná forma – úspěšný 
žadatel zdánlivě získává „něco za nic“ 

– Hlavní nevýhody: množství omezujících 
podmínek, administrativní náročnost, značná 
míra nejistoty 

• Bankovní nástroje – leasing, 
alternativní formy 
– Nikdo nepodniká pro ztrátu, ani banky ne 

– Banky ale mají zkušenosti s efektivním 
řízením peněz 

– Banka je dodavatel jasně vymezených a 
zákaznicky orientovaných služeb 
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Děkuji za pozornost!   
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Zajímavé poznatky z chytrých měst 
www.smartcityvpraxi.cz  
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http://www.smartcityvpraxi.cz/


Manažerský pohled na veřejné služby 

Marketing a strategické 
řízení ve veřejných 
službách 

Jakub Slavík 

Grada Publishing 2014  

Základní principy 
fungování, jednoduché 
modely, příklady z praxe 
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Další informace 

Otázky a komentáře k tématu, spolu dalšími 
expertními službami v oboru mobility a smart 
cities: 

 Ing. Jakub Slavík, MBA  
          – Consulting Services 
 K podjezdu 596/18, 251 01 Říčany u Prahy 
 Tel.     +420 323 631 119  
 E-mail: slavik.jakub@volny.cz;  
     info@proelektrotechniky.cz  
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