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TÉMATA A CÍLE WORKSHOPU

 PŘEDSTAVENÍ ÚČASTNÍKŮ A ČVUT UCEEB (15 MIN)

 SMART CITY: KDE JSME (15 MIN)

 HODNOCENÍ UDRŽITELNÝCH CHYTRÝCH MĚST (10 MIN)

 ONLINE NÁSTROJ SMART CITY COMPASS (15 MIN)

 PLÁN PRO PILOTOVÁNÍ NÁSTROJE (10 MIN)

 DISKUSE (20 MIN)
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PŘEHLED REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
Město/organizace

Město Uherský Brod

Praha

MČ Praha  6

Město Vse tín

Opava

Město Orlová

J ičín

Obec Vážany

Olomouc

Sva tý Jan pod Ska lou

Magis trá t měs ta  J ihlavy

Orlová

Obec Zduchovice
Praha
Daikin
Praha , Konference  Brownfie ldy



Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Buštěhrad
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Ministerstva / národní orgány

Regionální instituce

Obce / místní veřejní zadavatelé

MĚSTSKÉ INOVACE

Metodiky a technické standardy

Pilotování technologií v reálném prostředí

Odborná podpora obcí při zavádění inovací

Komplexní podpora projektů veřejné výstavby
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ZDROJE PRO OBCE

http://www.recyklujmestavby.cz/
http://www.czgbc.org/Download/Manual_komplexni_pripravy_projektu_verejnych_budov.pdf
https://www.sbtool.cz/cs/
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities/Metodika-indikatory
http://www.recyklujmestavby.cz/
http://www.czgbc.org/Download/Manual_komplexni_pripravy_projektu_verejnych_budov.pdf
https://www.sbtool.cz/cs/
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities/Metodika-indikatory
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SMART CITY: KDE JSME
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Zdroj: The Economis t

SMART CITY KONCEPT
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DEFINICE SMART CITY

Smart City je město, které usiluje o maximální kvalitu života 

obyvatel s minimální spotřebou zdrojů pomocí využití 

moderních technologií a propojení infrastruktury především v 

oblasti energetiky, dopravy, komunikace aj. 

(Energy Research Knowledge Centre, 2014).
Smart City Wien Framework Strategy 2019–2050 
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SMART CITY KONCEPT: 
TECHNOLOGIE JAKO NÁSTROJ
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SMART CITY JAKO…
 Národní/mezinárodní politika

 Konkré tní metodika  či koncept

 Oblast městského plánování

 Téma výzkumu a  inovací

 Rámec hodnocení měst (indikátorové sady)

 Označení produktů?

 Ideologie?

 Průnik s  da lš ími tématy: energe tika , doprava… dílčí koncepty a  přís tupy:

 Big da ta , Pos itive  energy dis trict, IoT…
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SMART CITY Z POHLEDU MĚSTA

 Města fungují stovky let a postupně se vyvíjí 

 Smart city je  nový koncept, a le  přichází do 

fungujícího měs ta

 Různé  úrovně  integrace

 Nadřazené  téma (Vídeň) 

 Průřezové  téma (Barce lona)

 Chytré  a  udržite lné  měs to
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PRINCIPY SMART CITY
1. přispívá k udržite lnos ti a  ke kvalitě  života

2. je  za ložené  na  inovacích

3. vychází z vize

4. zapojuje  obyvate le

5. integruje  funkce  měs ta

6. plánuje na základě odborných podkladů a 

skutečných dat

7. je  odolné  vůči šokům
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CHYTRÉ VLÁDNUTÍ
 Vize a strategie

 Stanovení měřite lných cílů

 Mezioborová  a  mezisektorová  spolupráce

 Podpora  inovačních projektů

 Zavádění inovací do mís tní samosprávy a  

vzdělávání

 Zapojení do národních a  mezinárodních s ítí

 Podpora  občanské  participace

 Inovační ekosystémy a platformy
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MOBILITA A PLÁNOVÁNÍ ÚZEMÍ
 Vazba mezi jednotlivými mody dopravy

 Monitoring a řízení dopravy

 Využití da t pro inte ligentní plánování 

území

 Mobility as  a  service (MaaS)

 Elektromobilita

 Inovace  ve  veře jném pros toru

 Přívě tivos t pro chůzi a  cyklis tiku

 Zelenomodrá  infras truktura  
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ENERGETIKA A ZDROJE
 Energetická efektivita budov

 Lokální energe tické  zdroje

 Komunitní energe tika

 Nové materiá ly a  technologie  výs tavby

 Odpadové  hospodářs tví

 Vodní hospodářs tví

 Vliv budov na  mikroklima
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ICT A DIGITÁLNÍ SLUŽBY
 E-government

 ICT infrastruktura

 IoT a senzorické sítě

 Datové  pla tformy

 Digita lizace  s lužeb

 Inovace  v sociá lní a  zdravotní oblas ti
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METODIKA MMR
 V ČR spadá podpora konceptu Smart city pod Ministerstvo pro místní rozvoj

 Hlavním dokumentem pro zavádění Smart City je  Metodika  Smart Cities : 

https ://mmr.cz/cs /micros ites /sc/metodiky/metodika-smart-cities

 Metodika  popisuje  4 úrovně  a  16 komponent zavádění konceptu na  úrovni mís tní samosprávy:

1. Organizace: Politický závazek (vize), organizace  a  odpovědnos t, S tra tegie /Akční plán, 

Spolupráce  a  dlouhodobí partneři

2. Komunita: Aktivuje  a  propojuje , Vytváří komunity, dává  pros tor k seberozvoji, Sdílí 

(ekonomika  sdílení), Kultivuje  veře jný pros tor

3. Infrastruktura: Plošné  pokrytí, Víceúče lové  řešení, Integrované  řešení, Otevřené  řešení

4. Výsledná kvalita života a aktivita města: Město propojené , otevřené  a  koopera tivní, Měs to 

zdravé  a  koopera tivní, Měs to ekonomicky za jímavé  a  a traktivní, Měs to se  skvělou pověs tí

https://mmr.cz/cs/microsites/sc/metodiky/metodika-smart-cities
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VIZE MĚSTA
 Vize není nutně SC dokumentem, ale každé město hlásící se k SC konceptu by mělo mít vizi

 Definuje  ambice  a  cílové  s tavy

 Měla  by vznika t na  základě  spolupráce  klíčových aktérů měs ta

 SC přispívá naplňování vize

 JEDNODUCHÁ a SROZUMITELNÁ
 AMBICIÓZNÍ 
 REALISTICKÁ
 DLOUHODOBÁ
 VEŘEJNÁ A SDÍLENÁ
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FUNKCE VIZE
 INTEGRACE a KOORDINACE

 PLÁNOVÁNÍ a  ROZHODOVÁNÍ

 SPOLUPRÁCE a  PARTNERSTVÍ

 ZÁVAZEK MĚSTA a  STABILITA

 AKTIVIZACE 

 BRANDING
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JAK VZNIKÁ CÍL MĚSTA?
 Současný stav

 Normativní cíle

 Potřeby obyvate l

 Možnos ti technologií

 Prognózy

 …

 SMART CITY DOPLŇUJE NOVÉ NORMATIVNÍ CÍLE, DATA, MOŽNOSTI…

Data

Experti

Občané
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NAPLŇOVÁNÍ VIZE A STRATEGIE V PROJEKTECH

 Jeden cíl Smart City může být naplňován sérií 

projektů nebo opatření

 Jeden projekt může naplňovat několik principů SC 

a cílů města

 Je třeba vyhodnocovat do jaké míry mohou 

jednotlivé projekty a dílčích strategie města 

naplňovat principy SC a těžit z inovací
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HODNOCENÍ SC
 Hodnocení rozvoje SC X hodnocení indikátorů jako princip SC

 Využití hodnocení

 Profil měs ta  – rozhodování a  plánování na  základě  současného 

s tavu

 Zpětná  vazba  o naplňování cílů

 Benchmarking a  s rovnání 

 Pravide lné  hodnocení + da ta  v reá lném čase  

(da tové  pla tformy, sběr a  vizua lizace dat, energe tický management)

 Kvantita tivní + kvalita tivní hodnocení

 Objektivní + subjektivní 
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OD METODIKY K NÁSTROJI –
ZÁKLADNÍ SADA
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OD METODIKY K NÁSTROJI

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities/Metodika-indikatory
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities/Metodika-indikatory
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ZDROJE INSPIRACE
 METODIKA MMR

 CITY KEYS

 Místní Agenda  21

 Společné  evropské  indiká tory (ECI)

 SBToolCZ

 Rozhodnutí zaměřit se  na  hodnocení SC

 Původně  explicitní vazba  SC indiká torů na  indiká tory 

udržite lnos ti 

 Nyní počítáme s  digita lizací a  integrací da lš ích metodik 

vče tně  s táva jících nás trojů hodnocení udržite lnos ti
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ZÁKLADNÍ INDIKÁTOROVÁ SADA
OBLASTI
1. EFEKTIVNÍ VLÁDNUTÍ

2. INTELIGENTNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMÍ

3. MOBILITA

4. ZKVALITŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH BUDOV

5. INOVATIVNÍ ENERGETIKA

6. ZDRAVÍ A MÍSTNÍ KOMUNITA

7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MODRO-
ZELENÁ INFRASTRUKTURA

8. SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ OBLAST

9. ICT INFRASTRUKTURA

CHYTRÉ VLÁDNUTÍ

ICT A DIGITÁLNÍ SLUŽBY

MOBILITA A PLÁNOVÁNÍ 

ÚZEMÍ

ENERGETIKA A ZDROJE



30

DĚLENÍ OBLASTÍ

SPRÁVA MĚSTA

ZDRAVÍ

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

VÝZKUM A INOVACE 

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

TURISMUS

KULTURA A VOLNÝ ČAS

CHYTRÉ VLÁDNUTÍ ICT A DIGITÁLNÍ 
SLUŽBY

MOBILITA A 
PLÁNOVÁNÍ ÚZEMÍ

ENERGETIKA A 
ZDROJE

ICT INFRASTRUKTURA

DIGITÁLNÍ SLUŽBY

BEZPEČNOST ICT

ÚZEMNÍ ROZVOJ

DOPRAVA A MOBILITA

MZI

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

BEZPEČNOST

ENERGIE

VODA

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BUDOVY
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INDIKÁTORY ZÁKLADNÍ SADY

cca 35 cílů

CÍL

Číse lné  
indiká tory 
(výpočet)

4 oblas ti

OBLAST

Kvalita tivní ind. 
(hodnocení na  

šká le)
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NÁROKY NA INDIKÁTOR
 Výpovědní hodnota: indikátor reprezentuje dostatečně významnou informaci o dané oblasti.

 Nenáročnost: existující data a dostupné metody jejich získání a vyhodnocení

 Čitelnost a jednoznačnost: u indiká toru lze  určit ideá lní směr (čím vyšš í tím lepš í/čím nižš í tím 

lepš í) a  nas tavit cílovou hodnotu v rámci vize  (např. snížení emise  CO2 na  X nebo o X procent)

 Srozumitelnost: indiká tor je  popsán jasně  a  s rozumite lně  i pro la ika  v dané  oblas ti.

 Univerzálnost: indiká tor lze  s ledovat v každém měs tě  (byť by jeho hodnota  dosahovala  0).



název 33 | x



název 34 | x
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VÝCHODISKA PRO TVORBU NÁSTROJE 
 Digitalizace stávající metodiky jako základ pro univerzální systém

 Logika: sada – oblasti – cíle – indikátory 

 Umožnění kvantitativních (číselné) i kvalitativních (škála) indikátorů

 Nastavení cílových hodnot a sledování jejich naplňování

 Možnost tvorby nových sad i indikátorů

 Minimalizace duplicit při zadávání dat

 Otevřenost pro další rozvoj a úpravy
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CHVILKA K ZAMYŠLENÍ
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ANKETA
 Má Vaše město vizi?

 Ano, máme a používáme

 Ano, ale nepracujeme s ní

 Ne, ale plánujeme

 Ne, nechceme

 Pracujete ve Vašem městě s měřitelnými indikátory udržitelnosti a/nebo Smart City?

 Ano, pracujeme

 Ne, ale chceme

 Ne a asi ani nebudeme
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ONLINE APLIKACE SMART CITY 
COMPASS
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SMART CITY COMPASS
PROČ ONLINE NÁSTROJ?

SCC umožňuje převést strategické dokumenty do formy jednotných přehledů. Struktura aplikace si 
vynucuje navázání indikátorů na konkrétní cíl a naopak vytvoření indikátorů pro stanovené cíle.

Covid akční plán

Smart City strategie
Strategický plán

Plán udržitelné energetiky

Koncepce
čehosi

Audit MA21

Strategie existují jako 
samostatné dokumenty, které žijí 
vlastním životem. Cíle a 
indikátory obsažené ve 
strategických dokumentech 
nejsou agregovány na stejném 
místě.
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SMART CITY COMPASS
PROČ PŘEDDEFINOVANÉ SADY?

Máme v obci pět 
zelených střech. Co s i o 
tom myslíte?

A kolik máte  budov?

Dvě.

Indikátory lze často obtížně posuzovat v kontextu. 
Nejsou sledovány v přepočtu na obyvatele, rozlohu 
nebo jinou referenční veličinu. 

V čase nebo mezi územními celky je obtížné jejich 
porovnání.

SCC: Nástroj předpokládá tvorbu poměrových 
indikátorů a indexů.

Základní sada obsahuje téměř výhradně poměrové 
indikátory.
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SMART CITY COMPASS
PROČ PŘEDDEFINOVANÉ SADY?

Metodika výpočtu není nijak zakotvena v dokumentaci 
a je ponecháno na konkrétních pracovnících, jak ke 
stanovení indikátoru přistoupí. 

Při změně metodiky může být problémem odhalit 
změny v metodice výpočtu a ve výsledku dochází k 
neporovnatelnosti hodnot indikátorů v čase.

SCC: vyžaduje pro definované indikátory jasnou a 
jednotnou metodiku výpočtu.

Ty indikátory za minulý 
rok se mi vůbec nelíbí, je 
na čase změnit způsob 

výpočtu.
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SMART CITY COMPASS
PROČ DEFINOVANÉ ROLE?

Mezi pracovníky úřadu mohou existovat „bílá místa“ 
z pohledu rolí a odpovědnosti za sběr dat a informací 
pro monitoring. Občas si odbory nechávají „cenná 
data“ pro sebe.

SCC umožňuje jasně přidělit role a oprávnění, čímž 
usnadňuje sdílení dat.

Ty spotřeby mateřských 
škol jsem sháněl dva 

měsíce a oni by je chtěli 
jen tak!

Zdroj: empireonline.com, 
URL: https://cz.pinterest.com/pin/224687468880845377/

http://www.empireonline.com/100-greatest-movie-characters/default.asp?c=13
https://cz.pinterest.com/pin/224687468880845377/
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SMART CITY COMPASS – NA CO REAGUJE

SOUČASNÉ PROBLÉMY - VÝBĚR

Větší množství strategií s neprovázanými cíli a indikátory

Nevyužívání poměrových indikátorů, které umožňují interpretovat rozvoj obce v kontextu

Nekonzistentní časové řady

Nevyjasněné role s ohledem na sběr a zadávání dat a informací a „ privatizace“  datasetů

Nedostupnost důležitých dat a informací online

Nestandardizované přehledové tabulky

Nepublikování dosažených hodnot indikátorů veřejnosti

Nedodržování standardů otevřených dat
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PARTICIPATIVNÍ DESIGN – JAK VZNIKAL
 Zapojení měst do mapování potřeb

 Zapojení nezávis lých expertů

 Workshopy a  dotazníky

 Uživate lské  tes tování

Mohu da ta  sbíra t 
automatizovaně?

Nechci 
dodatečnou práci

Indiká tory 
nemůžeme hned 

zveře jnit
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HLAVNÍ SKUPINY UŽIVATELŮ

• Možnos t agregace  da t
• Podklad pro podporu 

regioná lního rozvoje

• Tvorba  nových sad 
pro obce

• Přehled o měs tě
• Výběr, kam se  

přes těhova t, kam 
inves tova t…

• Tvorba  s tra tegií a  
s tanovení cílových 
hodnot

• Efektivní s ledování 
plnění indiká torů

• Komunikace  navenek

Obec Veře jnos t

MMR a  
VÚSC

Dalš í 
organizac

e
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SMART CITY COMPASS - REGISTRACE

Jak to funguje:

V pilotním provozu od 5/2021 pouze pro vybraná 
města.

V ostrém provozu 2022+

Pro první regis traci je  nutné  požádat adminis trá tora  
o přiřazení osoby k obci. Kontaktem za  obec mus í 
být jedině  osoba  potvrzená  ze  s trany adminis trá tora .

Adminis trá tor: Minis te rs tvo pro mís tní rozvoj.
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SMART CITY COMPASS - PROHLÍŽENÍ
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SMART CITY COMPASS – CO VIDÍ UŽIVATEL
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SMART CITY COMPASS – URČENÍ POZIC/ ROLÍ

Upozornění: jména jsou pouze ilustrativní!
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SMART CITY COMPASS – INDIKÁTOROVÉ SADY

Upozornění: pouze ilustrativní příklad!
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SMART CITY COMPASS – INDIKÁTOROVÉ SADY

Cíl

Indikátor

Hodnoty

Upozornění: pouze ilustrativní příklad!
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PUBLIKOVAT ČI NEPUBLIKOVAT?
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KDYŽ PŘEDDEFINOVANÉ INDIKÁTORY 
NESTAČÍ…

Definované 
oblas ti

v knihovně

OBLAST

Definované  cíle  
v knihovně

CÍL

Indiká tory 
definované  v 

knihovně  

INDIKÁTOR

Vlas tní cíle
Vlas tní oblas ti

Vlas tní 
indiká tory
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KDYŽ PŘEDDEFINOVANÉ INDIKÁTORY 
NESTAČÍ…
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SLEDOVÁNÍ POKROKU

AKTUÁLNÍ 
HODNOTA

CÍLOVÁ 
HODNOTA

Výsledek ana lýzy Politická  priorita
Expertní s tanovení

Benchmark

Projekt Mezera
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DALŠÍ KROKY
PILOTNÍ PROVOZ
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PILOTNÍ PROVOZ

 1 rok – cca  5 obcí

 MMR jako aplikační garant 

 Optimalizace  nás troje  a  metodiky

 Podklad pro sys tematickou podporu měs t a  plné  nasazení nás troje

 Ověření využití při zadávání a  monitoringu dotačních programů

 Plánovaná  spolupráce  s  MŽP – větš í důraz na  oblas t udržite lnos ti

 Rozvoj da lš ích knihoven
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PILOTNÍ PROVOZ
KOHO HLEDÁME:

Obec, která
1) tvoří strategické dokumenty,
2) má zájem vyhodnocovat cíle a indikátory
3) má zájem se učit

CO Z TOHO BUDETE MÍT?

1) možnost nastavit si cíle a indikátory
2) expertní podporu a dílčí konzultace
3) dobrý pocit a novou zkušenost
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DALŠÍ KROKY
 Jaro 2021: Workshopy pro obce – předs tavení 

nás troje  a  zaškolení

 Výběr několika  obcí, kte ré  se  zapojí do pilotního 

nasazení

 Pos tupná  implementace  nás troje  ve  spolupráci 

s  MMR

 Dalš í rozvoj:

 Cíle  a  indiká tory jednotlivých projektů ve  

vazbě  na  indiká tory měs ta

 Tvorba  nových metodik a  nás trojů

 Integrace  s  da tabázemi a  nás troji měs t
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SMART CITY COMPASS – PROVÁZÁNÍ NA PROJEKTY

t

i1

výchozí hodnota

cílová  hodnota

Projekty P1 + P2

Projekt P1

Projekt P2i……Hodnota  
s ledovaného 
indiká toru

t……..Čas
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DISKUSE
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DISKUSE

 Co dalšího byste o nástroji chtěli vědět?

 Co by Vás motivovalo nástroj využít?

 Co vnímáte jako případnou překážku k využívání nástroje?



63

DĚKUJEME
MICHAL.KUZMIC@CVUT.CZ; TOMAS.VACHA@CVUT.CZ

mailto:Tomas.vacha@cvut.cz
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