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POUŽITÉ ZKRATKY 
CZT – centrální zdroj tepla 

DP – Dopravní podnik 

ICT – Informační a komunikační technologie 

IDSJK – Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje 

IoT- Internet of  Thinkgs – Internet věcí 

MHD – Městská hromadná doprava 

OICT - Odbor informačních a komunikačních technologií 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

SPRM – Strategický plán rozvoje města 

TČB – Teplárna České Budějovice  

VHD – Veřejná hromadná doprava 
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SLOVNÍK CIZÍCH POJMŮ 
Poznámka: S tématem Smart City je spojeno velké množství cizích / anglických pojmů. U některých 

dokonce neexistuje přesný český ekvivalent (jedná se o tzv. terminus technicus – odborný termín), 

proto je u těch pojmů popsáno, co znamenají. 

Smart City / Smart Cities = Chytré město / chytrá města. Jedná se o zastřešující princip / koncept, který 

v sobě zahrnuje škálu oblastí řízení, správy, fungování města (nebo úřadu) prostřednictvím moderních 

technologií, nástrojů, ale i inovačních a změnových přístupů a postupů. 

Stakeholder management = Řízení a spolupráce se zainteresovanými skupinami. Zainteresovanou 

skupinou je myšlena entita (osoba/y, skupina/y, organizace atd., např. podnikatelé, školy, atd. – 

veřejného i soukromého charakteru), která má vztah k řešené problematice. Vztahem se chápe 

především definice vztahu k tématu, vlivu na téma, zájmem o téma.  

SWOT analýza = SWOT analýza je založena na identifikaci silných stránek (Strengths), slabých stránek 

(Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Klasická SWOT analýza pracuje s tím, že 

silné a slabé stránky jsou interního charakteru a příležitosti a hrozby externího rázu. Pro potřeby této 

analýzy jsou však příležitosti a hrozby analyzovány především jako interní faktory. 

Business intelligence = práce se získanými daty. Na jejich základě definování současného stavu i 

predikce budoucího stavu.  

Crowdfunding = Financování dané konkrétní věci prostřednictvím dárců, většinou se jedná o vyšší 

počet osob, které se na danou záležitost skládají. V sociální oblasti jde o darování bez možnosti 

finančního zisku.  

Crowdsourcing = Otevřené zadání úkolu řešení většinou více subjektům (osobám, skupinám), formou 

všeobecného vyhlášení, které mají najít řešení. Systém bývá založen na principu benefitu (nemusí jít 

pouze o finanční) pro nejvhodnější řešení, které zadavatel využije. 

Rapid Re-Housing = Druh sociální práce zacílený na lidi v bytové nouzi (nejčastěji rodiny). Smyslem je 

poskytnout a nastěhovat vybrané osoby do bytů v majetku města, k čemuž je jim poskytnuta i sociální 

služba (poradenství atd.). 

Gamifikace = Jde o přístup s cílem zvyšovat zájem a zapojení uživatelů prostřednictvím herních prvků 

a principů v oblastech, které jsou svoji povahou „neherní“. 

Bikesharing = Systém sdílení kol je síť desítek až stovek půjčoven nebo automatických stanic s jízdními 

koly, které si lze vypůjčit na jednom stanovišti a na jiném je vrátit. Nejčastěji se počítá s půjčováním kol 

ve městě pro dopravu na krátkou vzdálenost, respektive na krátký čas, existují ale i systémy regionální 

pro turistiku. 

Provozovateli městských systémů jsou obvykle organizace přímo kontrolované velkými městy, které je 

zahrnují do systému městské hromadné dopravy coby doplňkové řešení zejména pro dopravní 

obslužnost v centrech měst. Sdílení kol má přispět k jejich atraktivnosti městotvornými vlastnosti: 

pohyb blízký chůzi, snížení záboru prostoru oproti motorové dopravě a pozitivní ekologické faktory 

jako nulové znečištění hlukem i zplodinami, zlepšení fyzické kondice uživatelů a také zvýšení 

bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti. 

Carsharing = Sdílení aut je sdílení automobilů více lidmi, kterým by se kvůli malé frekvenci využívání 

nevyplatilo vlastnit a provozovat automobil sami. Může být provozován jak formou oficiálního či 
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neoficiálního sdružování lidí, kteří pak jsou spoluvlastníky automobilů, tak formou podnikatelskou, 

tedy službami veřejných půjčoven automobilů. 

Smart grids = Inteligentní sítě jsou silové elektrické a komunikační sítě, které umožňují regulovat 

výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, jak v místním, tak v globálním měřítku. Jejím 

principem je interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli 

o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie.  
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1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 
1.1 STRUKTURA VÝSTUPU 
Dokument Analýza potenciálu Smart Cities města České Budějovice je členěn do 4 hlavních kapitol: 

1. Manažerské shrnutí 

2. Základní analýza oblastí Smart City 

Analýza byla provedena za jednotlivé Smart City oblasti.  

Poznámka: Oblasti „Vláda / správa“ a „Ekonomika“ byly spojeny do jedné kapitoly s ohledem na jejich 

provázanost a oblasti „Datové prostředí“ bylo zase analyzováno samostatně. 

Každá analyzovaná oblast obsahuje základní, krátkou charakteristiku nebo důležité informace, 

po nichž následují základní zjištění ve vztahu ke Smart City. Tato zjištění slouží jako sumář 

informací.  

U každé oblasti je uveden i potenciál vycházející z priorit SPRM a následuje komplexní SWOT 

analýza oblasti (SWOT analýza pracuje s klasickým principem silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb s tím, že u příležitostí a hrozeb jsou vyjmenovány ve velké míře i interní 

faktory, nikoli pouze externí, jak bývá u standardního principu řešení SWOT analýz). 

Analýza oblasti vytváří základ pro stěžejní část materiálu v podobě kap. 3 – Identifikace 

potenciálu Smart City 

3. Identifikace potenciálu Smart City 

Identifikace potenciálu byla stanovena v následující struktuře: 

a. Prioritní oblasti  

b. Strategické osy 

c. Návrhy opatření 

Poznámka: Detailněji popsáno v kap. 1.2. 

4. Přístup k řešení projektu 

Popsaný přístup k řešení, provedené aktivity a metodologie využitá při zpracování materiálu.  
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1.2 PRIORITNÍ OSY A NAVRŽENÁ OPATŘENÍ SMART CITY PRO 
MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Prioritní oblast 1 - Správa města a řízení úřadu 

Strategické osy a navržené opatření v nich:  

1.1 Strategické řízení Smart City 

Opatření 1: Vytvoření pozice odpovědné osoby za Smart City (případně samostatné 

organizace) a vytvoření strategie Smart City 

Opatření 2: Zavedení principů stakeholder managementu (práce se zainteresovanými 

skupinami) 

Opatření 3: Řízení a plánování města i úřadu dle principů Smart City 

Opatření 4: Vytvoření informačního webu ke Smart City 

Opatření 5: Vytvoření inovačního inkubátoru 

Opatření 6: Fond rozvoje podnikání 

Opatření 7: Zavedení principů crowdsourcingu 

1.2 Otevřenost magistrátu / města a participace občanů 

Opatření 1: Zvýšení transparentnosti – otevřenost radnice 

Opatření 2: Dostupný a přátelský úřad 

1.3 Digitalizace a elektronizace 

Opatření 1: Vytvoření jednotné mobilní aplikace pro České Budějovice 

Opatření 2: Elektronizace magistrátu 

Opatření 3: Mobilní rozhlas 

Prioritní oblast 2 - Strategická infrastruktura 

Strategické osy a navržené opatření v nich:  

2.1 Majetek města (budovy, energetika, sítě) 

Opatření 1: Veřejné osvětlení 

Opatření 2: Energetická efektivnost 

2.2 Životní prostředí 

Opatření 1: Svoz odpadů 

Opatření 2: Osvěta 

Opatření 3: Zelená infrastruktura 

Opatření 4: Efektivní hospodaření s vodou 

2.3 Mobilita 

Opatření 1: Telematika a řídící dopravní systém 
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Opatření 2: Snížení individuální automobilové dopravy 

Opatření 3: Elektromobilita 

Opatření 4: Osvěta 

Prioritní oblast 3 - Strategické služby 

Strategické osy a navržené opatření v nich:  

3.1 Edukace a osvětová činnost 

Opatření 1: Definice prioritních osvětových témat 

Opatření 2: Spolupráce město - univerzita 

Opatření 3: Zapojení vybraných skupin obyvatel do rozvoje města 

Opatření 4:Vědecký park 

3. 2 Elektronizace prostředí 

Opatření 1: Vytvoření internetových platforem pro specifická témata (sociální oblast, sport) 

Opatření 2: Zavádění prvků IT do vzdělávání 

3.3 Informovanost, zapojení veřejnosti, podpora obyvatel 

Opatření 1: Zavedení principů sociálního crowdfundingu 

Opatření 2: Rapid Re-Housing 

Opatření 3: Mezigenerační spolupráce 

Prioritní oblast 4 - Datové prostředí 

Strategické osy a navržené opatření v nich:  

4.1 Infrastruktura 

Opatření 1:  Koordinace, spolupráce 

Opatření 2:  Infrastruktura/konektivita 

Opatření 3: Centralizace 

4.2 Open Data 

Opatření 1: Aplikace 

Opatření 2. Data 
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KLÍČOVÉ SDĚLENÍ ANALÝZY 

České Budějovice mají velký potenciál stát s lídrem ve Smart City v rámci Jihočeského kraje. 
K tomu mají veškeré předpoklady a nezpochybnitelnou výhodu oproti jiným městům v kraji, 
které téma řeší a mohly by mít stejnou ambici. Jde především o tyto strategické výhody: 

- Přirozené centrum celého regionu „stahující“ vzdělanost, zaměstnanost, 
podnikatelské prostředí. 

- Největší město co do počtu obyvatel v rámci Jihočeského kraje a sídlo kraje 
a krajských institucí.  

- Zázemí města a městských organizací v podobě finančního kapitálu i lidských zdrojů. 
Rovněž velké množství organizací zřízených nebo založených organizací městem 
(případně s podílem města) jako jsou dopravní podnik, teplárna, společnosti na svoz 
odpadu, správu majetku apod. 

- Komplexní zajištění veřejných služeb (sociální oblast, zdravotnictví, školství všech 
úrovní včetně univerzity, apod., které nespadají pouze pod město, ale pod kraj a 
stát). 

- Množství dat a informací, které město sbírá a může sbírat. 

- Zpracované sektorové koncepce v řadě klíčových oblastí. 

Samozřejmostí je, že výše uvedené potenciály přinášejí i specifické problémy a oblasti 
k řešení oproti jiným „menším“ městům. 

Tento potenciál v oblasti Smart City však není v tuto chvíli naplněn, neboť téma není 
uchopeno systémově z pohledu řízení a směřování.  

Klíčovým tématem k řešení se ukazuje velká roztříštěnost přístupů spočívající v naplňování 
Smart City pouze v dílčích oblastech, tj. sektorový přístup. Takovýto přístup je pro město 
velikosti Českých Budějovic dlouhodobě potenciálně rizikový, neboť funkční Smart City 
vychází z holistického přístupu, který je založen na principech: 

- Nahlížet na téma tzv. „seshora“, nikoli po dílčích oblastech. 

- Propojovat jednotlivé oblasti a hledat mezi nimi synergie.  

- Jednotlivé oblasti nefungují a nejsou řízeny, rozvíjeny separovaně. 

- Řešení mají přesah za hranice města do regionu / kraje. 
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2 ZÁKLADNÍ ANALÝZA OBLASTÍ SMART CITY 
2.1 SMART CITY OBLAST – VLÁDA / SPRÁVA A EKONOMIKA 
České Budějovice jsou statutárním městem1 nacházejícím se v Jihočeském kraji. Město je v rámci kraje 

největším dle počtu obyvatel a plní tak přirozené centrum regionu. Město má velké množství 

příspěvkových a jim zřízených organizací (nebo organizací s podílem města). Na území města navíc sídlí 

vedení kraje a je zde celá řada organizací, které pod kraj přímo spadají.  

To přináší pro město vyšší nároky v oblasti hledání synergií, definování a správy komunikačních toků 

a předávání informací, nutnost spolupráce s vybranými subjekty a stakeholder managementu.  

Počtem obyvatel v samotném městě i ORP (obec s rozšířenou působností) patří město na 7., respektive 

8. místo v celé České republice.  K 1. 1. 2018 měly České Budějovice jako ORP (obec s rozšířenou 

působností) 193 337 obyvatel. Město samotné poté 93 863. Srovnání deseti největších ORP a deseti 

největších měst viz tabulka níže.2 

Tabulka: Počet obyvatel v ORP České Budějovice a městě České Budějovice. 

Název ORP Počet obyvatel Název samosprávy Počet obyvatel 

Hlavní město Praha 1 294 513 Praha 1 294 513 

Brno-město 379 527 Brno 379 527 

Ostrava-město 322 419 Ostrava 290 450 

Karviná 249 377 Plzeň 170 936 

Olomouc 234 344 Liberec 103 979 

Brno-venkov 219 903 Olomouc 100 494 

Frýdek-Místek 213 686 České Budějovice 93 863 

České Budějovice 193 337 Ústí nad Labem 93 040 

Zlín 191 661 Hradec Králové 92 917 

Plzeň-město 189 747 Pardubice 90 335 

Základní charakteristika oblasti ve vztahu ke Smart City: 

1. Magistrát disponuje následujícími prvky elektronické a digitální formy (interní + externí), jde 

například o: 

a. Aplikaci na zajišťování dotací. 

b. Spisovou služba úřadu. 

c. Možnost elektronického objednání občanů na vybrané agendy. 

d. Digitalizaci služeb směrem k veřejnosti - Portál občana. 

e. Elektronickou úřední desku na sídlišti Máj. 

f. Rozklikávací rozpočet města. 

                                                           

1 Statutární město je definováno ze zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 

2 Údaj platný k 1. 1. 2018. Zdroj: ČSÚ.  
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2. Zázemí a chod města je zajištěno prostřednictvím velkého množství organizací:  

o zřízených (příspěvkové organizace města – detailněji viz další kapitoly Smart City); 

o založených (100 % ve spol. Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o.;  

100 % ve společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o.); 

o nebo s akciovým podílem (25 % ve společnosti FCC České Budějovice, a. s., která řeší 

svoz odpadu, 50 % ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.,  

100 % v Dopravním podniku města České Budějovice, 100 % ve společnosti Teplárny 

České Budějovice, a. s.). 

Výše uvedené vytváří vyšší nároky na koordinaci, kooperaci a přenos informací mezi dotčenými 

subjekty, samosprávou, úřadem vůči obyvatelům a dalším zainteresovaným skupinám. 

3. Snaha města v minulosti i dnes řešit otevřenost vůči občanům vybranými formami (pozitivní 

i negativní praxe): 

a. Diskuse s občany, besedy, kulaté stoly na vybraná témata (případně ve vybraných 

lokalitách, kterých se řešené téma týkalo) = funguje, osvědčilo se. 

b. Aplikace „Dej tip“, přes kterou mohou občané prostřednictvím mobilního telefonu 

informovat o problémech, závadách atd. města = osvědčilo se, funguje.  

(Tématem je zvýšit míru informovanosti o aplikaci, jejím přínosu a zajištění rychlejší 

odezvi řešení ze strany města.) 

c. Systém „otevřených dveří primátora“ – byla vymezena pravidla fungování (časový 

prostor, téma atp.) = neosvědčilo se, zrušeno. (Lidé na dnech řešili osobní problémy 

a frustraci.) 

d. Diskusní fóra na internetových stránkách města = neosvědčilo se, zrušeno.  

(Fóra se stala místem negativních reakcí, urážek, a ne konstruktivních diskuzí.) 

e. Internetové hlasování o investičních záměrech = neosvědčilo se, zrušeno.  

(V hlasování se objevovalo „naklikávání“ přes falešné účty, čímž se degradovala 

reprezentativnost a legitimita hlasování.) 

4. Město se snaží posunovat v oblasti elektronizace služeb. Existuje poměrně velké množství 

platforem na různé oblasti směrem k veřejnosti (sport, kultura, turismus atd.). 

5. Město se snaží o prvky ekonomické diplomacie. Propojování místních podnikatelů se 

zahraničními partnery. Tento systém je v začátcích a byl pilotně vyzkoušen.  

6. Pozitivní zkušenost města v oblasti centrálních nákupů v oblasti služeb mobilních operátorů 

a energií. Tématem zůstává centrální nákup majetku pro organizace města s cílem zefektivnění 

a zlevnění nákupů materiálu / služeb.  

7. V prostředí magistrátu zavedení dílčích opatření související s elektronizací: 

a. Sledování vytíženosti přepážek vybraných agend. 

b. Možnost elektronického objednávání na vybrané agendy. 

c. Elektronická úřední deska na sídlišti Máj 
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2.1.1 Průniky se Strategickým plánem rozvoje města České Budějovice 

Průniky se SPRM identifikují možnosti Smart City vycházející ze SPRM. Cílem je definovat oblasti, které 

SPRM řeší a mají přímou vazbu (nebo přímo jsou) ke Smart City vztaženy. Průniky se SPRM budou poté 

zapracovány do hlavní části identifikovaného potenciálu. 

Každé opatření ze SPRM bylo nahlédnuto z pohledu Smart City. Výsledek je možné nalézt zde - Příloha 

č. 1. 

VLÁDA / SPRÁVA 

TÉMA POTENCIÁL Z POHLEDU SMART CITY 

Informovanost občanů – 

nové technologie a nástroje 

Sjednocení většího množství doposud fungujících systémů. 

Vytvoření jednotné aplikace pro občany města České Budějovice. 

Rozšíření informování pomocí SMS brány. 

Open data – výběr dat a jejich zveřejnění. 

Informovanost občanů – 

poskytování informací 

Nastavení komunikačního mixu. 

Zavedení opětovného vydávání radničního periodika. 

„Polidštění“ komunikace úřadu. 

Nastavení procesu / systému propojení zainteresovaných skupin.  

Zavedení konceptu Smart 

Cities 

Vytvoření týmu odpovědného za Smart Cities.  

Nastavení interních procesů.  

Zavedení stakeholder managementu. 

Elektronizace služeb 
Sledování a posilování prvků e-governmentu, bude-li to jen možné 

(dovolí to prostředí veřejné správy a i příslušná legislativa). 

 

2.1.2 SWOT analýza oblasti 

SWOT analýza je založena na identifikaci silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Klasická SWOT analýza pracuje s tím, že silné a slabé 

stránky jsou interního charakteru a příležitosti a hrozby externího rázu. Pro potřeby této analýzy jsou 

však příležitosti a hrozby analyzovány především jako interní faktory. 

SILNÉ STRÁNKY 

Zájem vedení samosprávy i zástupců úřadu zapojovat a posilovat principy Smart City.  

Nově vytvořený SPRM. 

Město zajišťuje (má plně pod kontrolou) nebo má vliv na strategickou infrastrukturu města, což je 
vhodný prvek k zavádění principů Smart City v různých oblastech. 

Příprava nových internetových stránek města, které budou občany navádět přes životní situace. 

Postupná elektronizace služeb v rámci legislativního rámci – Portál občana.  

Rozklikávací  rozpočet města. 

V některých oblastech využívání principů Smart City. 
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Sběr velkého množství dat. 

Využívání centralizovaného nákupu v dílčích oblastech – pozitivní zkušenost. 

Započetí ekonomické diplomacie.  

SLABÉ STRÁNKY 

Slabé propojení zainteresovaných složek při rozvoji města a sdílení dat a předávání informací. 

Sběr velkého množství dat na více platformách, chybějící propojenost, provázanost a koncepční 
práci s nimi.  

Nejsou definovány oblasti dat, která budou sdílena veřejnosti. Open Data. 

Chybějící centralizovaná koordinace principů a řízení Smart City. 

Zatím není využitý potenciál vyššího zapojení občanů. Možností je posílit zapojení přes elektronické 
prvky, např.  participativní rozpočet, crowdfunding, crowdsourcing. 

PŘÍLEŽITOSTI 

Město jako přirozené centrum regionu / kraje. Lídrovství v oblasti Smart City v kraji – propojení 
a kooperace s dalšími obcemi (hledání synergií, sdílení dobré praxe, inspirace) a rovněž krajem 
samotným (princip Smart Region a Smart Village). 

Vytvoření dlouhodobé strategie Smart City a vytvoření osoby / týmu odpovědné / odpovědného 
za Smart City (řízení, koordinace, stakeholder management atd.). 

Rozvinutí principů ekonomické diplomacie, navázání na pilotní projekt. Profesionální uchopení 
tématu, propojení se zainteresovanými partnery, nastavení pravidel, vytvoření harmonogramu 
zahraničních návštěv, provázání na priority města v oblasti vzdělanosti, podnikání atd. 

Využití evropských dotací (např. z OPZ) na zpracování koncepčních dokumentů / studií vztahující se 
k tématu Smart City, ať již dílčí sektorové strategii, generely apod. anebo ucelený strategický 
dokument rozvoje Smart City ve městě. 

Průběžná modernizace elektronických / digitálních nástrojů, které využívá úřad a jejich propojení 
s dalšími organizacemi. 

Rozšíření elektronizace služeb a informací směrem k občanům i zainteresovaným skupinám. 

Informovanost občanů – chybějící komunikační strategie města / úřadu ve vazbě na Smart City 
a rozvoj města. 

Vyšší míra propagace a informovanost občanů o elektronizaci služeb, přínosu, využití. Motivace lidí 
ke zřizování datových schránek, elektronických občanek apod. 

Vytvoření jednotné aplikace pro občany města – centralizace informací z doposud 
decentralizovaných kanálů a nabídek služeb (platby, rezervace, objednání v dopravě, sportu, 
kultuře, úřadu atd.) 

 HROZBY  

Do budoucna nepropojení s krajem a dalšími obcemi v regionu. Místo spolupráce konkurence.  

Nepropojení větší množství informačních systémů – nepředávání informací, nevytěžování informací 
a dat z nich. 
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Ve vztahu ke Smart City neredefinování vybraných interních procesů a odpovědností (město – úřad 
– organizace města). 
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2.2 SMART CITY OBLAST – ICT / DATOVÉ PROSTŘEDÍ 
Informační a komunikační technologie (ICT) jsou hlavním funkčním nástrojem konceptu Smart City, 

nikoliv tematickou oblastí rozvoje města. Proto se tato oblast se prolíná skrze všechny úrovně Smart 

City potenciálu České Budějovice (viz metodika zpracování). Koncepční zavedení ICT dokáže pomoci 

otevřeně a transparentně spravovat město (organizační úroveň), poskytovat účinné nástroje pro 

komunikaci města s občanem (komunitní úroveň), řídit jednotlivé agendy města a poskytovat 

informace v reálném čase (infrastrukturní úroveň) a sledovat a číselně dokládat naplňování 

strategických cílů města (výsledná úroveň). 

2.2.1 Konektivita, infrastruktura, centralizace 

V Českých Budějovicích se postupně vytváří páteřní síť optických kabelů, prozatím je budována 

nahodile, podle jednotlivých příležitostí (stavby), popř. nutnosti. V současnosti se zpracovává sada 

opatření, která budou pro budovatele liniových sítí znamenat povinnost oslovit město s nabídkou 

využití výkopu pro vložení optických kabelů. Je snaha postupně konkrétní místa propojovat (křižovatky, 

kruh atp.). 

Co se týče centralizace, v současnosti neexistuje jednotné řídící centrum „datové centrum“, které by 

zastřešovalo ICT služby pro všechny organizace města. To samé platí i pro magistrát, kdy jednotlivé 

agendové systémy nejsou homogenní, při aktualizacích či změnách systémů je pak odborně náročné 

vytvářet fungující propojení. Z tohoto důvodu bude vždy existovat riziko, že se určité činnosti dublují. 

Velkou výhodou je fakt, že České Budějovice nemají městské části. 

2.2.2 Systémy + data 

Pomine-li se software, který využívají společnosti ve vlastnictví města a který slouží primárně k řešení 

jejich úkolů (dopravní podnik, FCC, TČB), magistrát města České Budějovice využívá následující 

software a systémy pro jednotlivé agendy výkonu veřejné správy: 

Agendové systémy Magistrátu České Budějovice: 

- dataGORDION – správa veřejných zakázek 

- ECCs – Informační systém pro městskou policii 

- EVI, ESPI – evidence odpadů a správních řízení v oblasti životního prostředí 

- Evidence dopravních agend 

- Evidence myslivosti 

- Evidence přestupků 

- Evidence výherních hracích automatů 

- EZOP – spisová služba 

- GIS – geografický informační systém 

- GINNIS – informační systém úřadu 

- ICZ e-spis – spisová služba 

- Myslivecké a rybářské průkazy 

- Ovzduší SQL 
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- Prohlížečka  

- PROXIO -  modulární informační systém pro oblast veřejné správy 

- Radnice VERA – modulární informační systém úřadu (základní registry) 

- Sociální dávky – GEOVAP 

- SVI – systém včasné intervence 

- SWARCO – řízení dopravy (společně s DP a Siemenes) 

- VITA - modulární informační systém úřadu (správní agendy) 

- ZUP – informační systém pro řízení úřadu (materiály, zápisy atp.) 

2.2.3 SWOT analýza oblasti 

SWOT analýza je založena na identifikaci silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Klasická SWOT analýza pracuje s tím, že silné a slabé 

stránky jsou interního charakteru a příležitosti a hrozby externího rázu. Pro potřeby této analýzy jsou 

však příležitosti a hrozby analyzovány především jako interní faktory. 

 SILNÉ STRÁNKY 

Velké množství sbíraných dat z jednotlivých dílčích oblastí. 

SLABÉ STRÁNKY 

Nízké vytěžení sbíraných dat pro oblast Smart City a další rozvoj města. 

Kapacita datového centra – úložiště a zálohování (nejsou připravena na případnou centralizaci). 

Nízká forma Open Data – nejsou definovány oblasti sdílení vůči veřejnosti. 

Personální kapacity. V současnosti je OICT na limitním stavu. V případě směřování za příležitostmi, 
bude nepochybně nutné odbor personálně posílit. 

PŘÍLEŽITOSTI 

České Budějovice nemají městské části – příležitost pro centralizaci služeb. 

Zasíťování městských budov – vytvoří se tím prostor pro:  

• Zvýšení kvality (připojení škol na optiku s vysokorychlostním internetem má dopad na 
kvalitu vzdělání). 

• Lze mít pod vlastní kontrolou infrastrukturu, nad kterou je dle potřeby tvořena datová 
konektivita pro aplikace/agendy, technologie,…). 

• Snížení ceny - je možné levněji distribuovat internetovou konektivitu, řešit telefonii 
uvnitř města atp. 

• Nad touto infrastrukturou je možné budovat IoT, free WiFi, připojovat zdroje 
dat/kamery/centrální ovládání. 

• Potenciál pro výdělek – pronájem sítě. 

Centralizace ICT - úspory (centrální nákupy v oblasti ICT přes celé město a jeho organizace), řešení 
ICT požadavků jednou organizací = zvýšení kvality poskytovaných služeb, vyšší 
bezpečnost/odbornost = centrálně řízené, zabezpečené + vytvoří-li se jedna organizace, sejde se v ní 
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větší počet zaměstnanců, kteří se profilují = specializace, odchází se od stavu, kdy každý IT 
zaměstnanec musí „umět všechno“ = výrazně vzroste odbornost a znalost. 

Centralizace IT nahrává snazšímu zavedení jednotných systémů (míněno příspěvkové organizace 
mají jednotný systém pro účetnictví, mzdy, ZŠ, stravovací systémy na školách, spisové systémy, 
intranet, weby,…) a z těchto jednotných systémů se snáze/efektivněji získávají data popisující 
výkonost města/jeho organizací, lze využívat pro nastavení strategie, kam město směrovat. 

Využití Opendata a jejich interpretace = informace pro občany, jak se v Českých Budějovicích dobře 
žije. 

Využití dat - identifikace zdrojů a jejich využitelnost (ekonomika, HR, agendové systémy = lze 
sledovat výkonnost úřadu, majetek, dopravu). 

HROZBY 

Nesystémovost při tvorbě sítě a dalších centrálních prvků. 

Neochota dalších subjektů k zapojení. 

Množství dat a riziko jejich nesprávné interpretace. 
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2.3 SMART CITY OBLAST - MOBILITA 
Mobilita, resp. téma dopravy je pro město České Budějovice klíčovou oblastí zájmu. Toto je patrné 

i z množství dostupných analyticko/koncepčních materiálů, které byly v poslední době na toto téma 

zpracovány. Jedná se o: 

• Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice- dokončeno v roce 2017 

• Integrovaný plán organizace dopravy (IPOD) – dokončeno v roce 2009 (dopravní model – jeden 

z výstupů projektů je i nadále aktualizován a zpřesňován). 

o Po dokončení IPOD město (resp. Dopravní podnik) dále pracovali na rozvoji 

podrobnějších koncepčních materiálů, které jsou do aktualizovaného IPOD 

zapracovány: 

▪ Generel městské dopravy 2010 – 2020 (2010) – včetně záměru Koridoru MHD 

▪ Projekt řízení dopravy (2012) 

▪ Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části města České Budějovice 

(2013) 

▪ Studie záchytných parkovišť P+R a P+G (2013) 

▪ Cyklogenerel (2014) 

o Aktualizace IPOD přehodnotila všechny zmíněné koncepční materiály města a spojila 

je do jednotného dokumentu.  Aktualizace IPOD je provedena ve dvou nosných 

kapitolách: 

▪ Organizace dopravy (včetně variant a návrhu) je navržena pouze v jedné 

variantě a skládá se z řady lokálních opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

plynulosti dopravy. 

▪ Výstavba nových komunikací (včetně scénářů a priorit) - vychází opět z 

matematického dopravního modelu města a vyhodnocuje přínosy 

jednotlivých staveb v nových podmínkách etapovitého dokončování dálnice 

D3. Sestaveno je opět pořadí priorit na základě strukturovaného posouzení 

přínosu investic ve vývoji intenzit dopravy ve vztahu k území, časové a 

výkonové úspoře nebo kritických uzlů sítě. 

• Strategický plán rozvoje města na období 2017 – 2027 – dokončeno v roce 2017, celá 1/3 

opatření směřuje právě k tématu dopravy. 

Ze všech výše uvedených dokumentů a na základě provedených individuálních rozhovorů se zástupci 

magistrátu města České Budějovice, popř. dalších subjektů, vyplývají následující závěry o stavu dopravy 

ve městě České Budějovice.  

1. České Budějovice patří mezi města s nejvyšším stupněm automobilizace v ČR. Na tisíc obyvatel 

připadá 484 osobních automobilů (rok 2009), celostátní průměr byl 422 automobilů. V roce 2015 

lze sledovat údaje za jednotlivé kraje, v počtu automobilů na tisíc obyvatel je Jihočeský kraj na 

třetím místě, za Prahou a Plzeňským krajem s 516 osobními automobily na 1000 obyvatel.  

2. Mění se volba druhu dopravy. Roste podíl individuální automobilové dopravy (IAD) a zároveň klesá 

podíl městské hromadné dopravy (MHD) na cestách po městě.  

3. Zvyšuje se hybnost obyvatelstva, cestuje se více a na delší vzdálenosti. Nově vznikající cesty (za 



 

  19 

 

nákupy do obchodních center, do zaměstnání z okolních obcí) jsou většinou realizovány 

automobilem. 

4. Kapacitním limitem městského skeletu nejsou vlastní komunikace, ale úrovňové křižovatky, které v 

některých případech přenášejí objemy dopravy nad normové kapacity světelného řízení (SSZ).  

5. Není v reálných možnostech města (územních, finančních) reagovat na tempo růstu dopravní 

poptávky rychlým zvyšováním dopravní nabídky (nové stavby komunikací, nový systém veřejné 

dopravy apod.). 

6. Dopravní systém města nejvíce zatěžují pravidelné cesty do zaměstnání osobním automobilem. V 

Českých Budějovicích vznikají kongesce pravidelně v období ranní a odpolední špičky, kdy tento typ 

cesty převažuje. Cestování automobilem do zaměstnání je náročné také z pohledu parkování, kdy 

po celou pracovní dobu je blokováno parkovací místo a není možné jej využít pro krátkodobé 

návštěvníky nebo rezidenty. Je odhadováno, že do Českých Budějovic dojíždí cca 30 000 lidí denně 

z okolních obcí. 

7. Mnoho cest je realizováno po komunikacích přes centrální nebo rezidentní oblasti, kde není 

umístěn ani zdroj ani cíl cesty, tj. jedná se o tranzitní dopravu vůči danému území. Z dopravního 

modelu z roku 2009 vyplývá, že například ulicí Na Sadech projíždí každý den 28 % automobilů, jejichž 

cesta nesouvisí s oblastí širšího centra uzavřeného městským okruhem.  

8. Systém veřejné silniční dopravy (MHD, regionálních linek) je plně závislý na stanovených trasách a 

časech jízdy. Linky veřejné dopravy využívají především základní komunikační skelet města, který je 

nejvíce postižen kongescemi. Reagovat na dopravní situaci lze jedině systémovými preferenčními 

opatřeními. Veřejná doprava je ohrožena kongescemi nejvíce. 

9. Klíčovým investičním projektem je dokončení páteřní sítě komunikací a dálničního obchvatu 

Českých Budějovic. Lze očekávat snížení dopravy (převážně tranzitní) až o 30 %. Ve stávajícím plánu 

udržitelné městské mobility se počítá s rokem 2035, kdy by měly být dokončeny všechny stavby. 

2.3.1 Dopravní model města 

Klíčovým výstupem Integrovaného plánu organizace dopravy, dokončeného v roce 2009, byl 

matematický dopravní model města. 

Matematický model automobilové dopravy je užitečný analytický nástroj zpracovaný na základě řady 

dopravních průzkumů a demografických dat vázaných na město České Budějovice a okolní obce.  

Základ dopravního modelu města tvoří matice přepravních vztahů „zdroj – cíl“, která popisuje dopravní 

poptávku uživatelů automobilové dopravy. 

Významným zdrojem informací pro vytvoření dopravního modelu se staly rozsáhlé dopravní průzkumy 

na území města i v jeho okolí - celkem z 88 stanovišť. Modelované území je rozděleno na 18 dopravních 

oblastí, které se dále dělí na 30 dopravních okrsků, 75 urbanů, 99 suburbanů a 19 parkovišť 

a obchodních center. Vjezdů do modelovaného území je 18. Celkově je tedy modelované území 

rozděleno na 118 vnitřních částí a 18 vjezdů. Tomu odpovídá i velikost výsledných matic přepravních 

vztahů. 

Dopravní model města je aktuální a živý systém, který svojí povahou zcela naplňuje principy „Smart 

city“. Dopravní model totiž nebyl vytvořen pouze pro účely projektu IPOD, ale je využitelný i pro 

navazující koncepční práci Statutárního města České Budějovice v oblasti dopravního modelování. 

Proto je vhodné připomenout základní funkcionality tohoto systému: 

 



 

  20 

 

1. Základní cíle dopravního modelování: 

• posouzení dopadů změn v organizaci dopravy na stávajících komunikacích ve městě;  

• vyhodnocení dopadů nových investic do komunikací na dopravní situaci ve městě na 

základě prognózy automobilové dopravy pro roky 2020 a 2030;  

• poskytnutí podkladů pro dopravu – plánovací praxi odborných útvarů Magistrátu města 

České Budějovice. 

2. Možnosti dalšího využití dopravního modelování: 

• posouzení uzavírek hlavních komunikací města jako podklad pro přípravu dopravně-

inženýrských opatření, volbu objízdných tras a úpravu dopravního režimu;  

• posouzení dopadů trvalých změn v organizaci dopravy na dopravní síť;  

• posouzení vlivu nových investic v území (obchodní centra, parkoviště a jiné významné 

zdroje dopravy) na dopravní situaci v přilehlém okolí;  

• podklad pro navazující obory (životní prostředí, cestovní ruch apod.). 

3. Změny v dopravě, které lze modelovat: 

• úpravy na stávajících komunikacích - například změnu počtu jízdních pruhů, maximální 

dovolené rychlosti, povolení nebo zákaz odbočení v křižovatkách, zavedení jednosměrného 

provozu, úplné uzavření komunikace;  

• využití nové komunikace po jejím uvedení do provozu a dopad na okolní dopravní síť, 

testování skupin staveb v různém pořadí realizace nebo v různých časových horizontech 

(současná poptávka, budoucí poptávka);  

• rozvoj území a jeho dopad na změnu intenzit dopravy na městských komunikacích – 

například otevření nového obchodního centra, rezidenčního komplexu, logistické zóny;  

• kombinaci všech zmíněných situací. 

4. Časové horizonty dopravního modelu: 

• 2008 – výchozí matice přepravních vztahů sestavená podle dat dopravních průzkumů ze 

stejného období, uvažovaná v projektu IPOD jako matice současného stavu;  

• 2020 – výhledová matice přepravních vztahů, sestavená na základě obecného růstu 

mobility obyvatelstva a předpokládaného územního rozvoje do roku 2020;  

• 2030 – výhledová matice přepravních vztahů, sestavená na základě obecného růstu 

mobility obyvatelstva a předpokládaného územního rozvoje do roku 2030. 

Aktualizace dopravního modelu města České Budějovice proběhla v roce 2017. Modelované území 
bylo značně rozšířeno a do modelu byla zahrnuta dopravní síť odpovídající realitě v roce 2016. 
V současné době je k dispozici tzv. multimodální (4-step) model, kde je oproti předchozímu 
dopravnímu modelu hlavní rozdíl v tom, že kromě automobilové dopravy je do modelu zahrnuta 
i veřejná doprava a cyklisté. 
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2.3.2 Průniky se Strategickým plánem rozvoje města České Budějovice 

Průniky se SPRM identifikují možnosti Smart City vycházející ze SPRM. Cílem je definovat oblasti, které 

SPRM řeší a mají přímo vazbu (nebo přímo jsou) ke Smart City vztaženy. Průniky se SPRM budou poté 

zapracovány do hlavní části identifikovaného potenciálu. 

Každé opatření ze SPRM bylo nahlédnuto z pohledu Smart City. Výsledek je možné nalézt zde - Příloha 

č. 1. 

CHYTRÁ MOBILITA 

TÉMA POTENCIÁL Z POHLEDU SMART CITY 

Inteligentní řízení dopravy 

(telematika) 

Strategické detektory - sběr dopravních dat 

Kamerový dohledový systém 

Parkovací a naváděcí systémy parkovišť  

Naváděcí systém objízdných tras  

Meteosystémy 

Inteligentní dopravní 

systém 

Vysokorychlostní vážení vozidel 

Systémy pro podporu nemotorové dopravy 

Dopravní informační a řídící centrum České Budějovice 

Floating car data 

Kooperativní systémy C-ITS 

Preference MHD  

Inteligentní zastávky MHD  

Preventivní a represivní systémy  

Manager mobility 

Snížení individuální 

automobilové dopravy, 

posílení VHD, alternativní 

doprava 

Naplňování cyklogenerelu 

Optimalizace pěších tras v území 

Systém sdílení kol - Bike sharing 

Modernizace napájecí soustavy VHD 

Rozvoj IDSJK 

Podpora ekologické dopravy, nakup elektrobusu, CNG, trolejbusů 

s bateriemi 

Podpora pro carpooling (spolujízda) 

Podpora pro carsharing (sdílení vozidel) 

Vypracování rámcových krizových plánů pro mimořádné události 

(zejména MHD) 

Doprava v klidu 
Organizace dopravy v klidu na území města 

Parkovací a naváděcí systémy parkovišť  

Osvěta  
Informační a osvětové kampaně pro podporu veřejné dopravy DPMCB a 

JIKORD 
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Informační a osvětové kampaně pro podporu pěší a cyklistické dopravy 

Zavedení motivačních opatření pro ekologičtější vozidla (např. nižší 

poplatky za parkování) 

Podpora firemních plánů mobility (bonusy, zázemí pro cyklisty atd.) 

Propagace udržitelné městské mobility 

Podpora dopravní výchovy dětí 

 

2.3.3 SWOT analýza oblasti 
SWOT analýza je založena na identifikaci silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), 
příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Klasická SWOT analýza pracuje s tím, že silné a slabé 
stránky jsou interního charakteru a příležitosti a hrozby externího rázu. Pro potřeby této analýzy jsou 
však příležitosti a hrozby analyzovány především jako interní faktory. 

SILNÉ STRÁNKY 

Plán udržitelné mobility. 

Zásadní dopravní stavby jsou zakotveny v územně plánovací dokumentaci. 

Pravidelné sledování a vyhodnocování intenzit dopravy (dopravní model). 

Rovinatý terén města vhodný pro pěší a cyklistickou dopravu. 

Pravidelné průzkumy v dopravě (průzkum spokojenosti cestujících v MHD, průzkum dělby přepravní 
práce atd.). 

Integrovaný dopravní systém JČK - jednotné informace o dopravě, jednotný tarif, vazba města na 
region. 

Vysoký podíl MHD na dělbě přepravní práce. 

Vozový park MHD je z části tvořen trolejbusy. 

Pravidelná obnova vozového parku MHD (první elektro minibusy). 

Preference MHD je zaváděna u všech rekonstrukcí a do nových zařízení. 

Existence řídícího a informačního systému MHD. 

Zavádění preference MHD v křižovatkách, připravena infrastruktura. 

Existence projektu na systém integrovaného řízení dopravy ve městě. 

Růst podílu dělby přepravní práce MHD. 

Zvyšující se atraktivita MHD (poměr cena/kvalita, četnost spojů, funkčnost automatů na jízdenky, 
čistota vozidel a zastávek, bezpečnost v noci). 

Zvyšující se podíl cyklistické i pěší dopravy na dělbě přepravní práce. 

SLABÉ STRÁNKY 

Umístění města v českobudějovické pánvi z důvodu smogových situací. 

Vedení tranzitní dopravy (včetně nákladní) přes zastavěné území města. 

Příměstská zástavba sídel ve spádové oblasti města generuje významnou individuální dopravu. 
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Zvýšená intenzita automobilové dopravy v historickém jádru v důsledku komercionalizace a rozvoje 
služeb. 

Neexistující systém záchytných parkovišť na okraji města 

Růst podílu dělby přepravní práce IAD. 

Nízká jízdní rychlost vozidel MHD na komunikacích a křižovatkách, kde nárůst intenzit IAD způsobuje 
kongesce v dopravě. 

Nedostatečná informovanost obyvatelů o VHD, cyklo a pěší dopravě. 

Nesystémové řešení dopravy v klidu v centru města, výstavba parkovacích domů.3 

PŘÍLEŽITOSTI 

Dokončit a úspěšně realizovat plánované projekty v oblasti inteligentního řízení dopravy 
(telematika, řídící ústředna), využít data dopravního modelu, optimalizovat to, co optimalizovat jde.  

Snížení intenzit dopravy převedením mimo zastavěné území bude mít pozitivní dopad na životní 
prostředí. 

Podpora rozvoje ekologických forem dopravy. 

Zvýšení kontroly dodržování regulace dopravy v centrální části města. 

Budování segregovaných úseků na trasách MHD. 

Ekologizace vozového parku VHD a městských organizací. 

Podpora všech druhů opatření k zajištění bezpečnosti účastníků dopravy, zejména chodců a cyklistů. 

Zavedení nejmodernějších způsobů řízení SSZ a systému preference na všech řízených křižovatkách 
ve městě. 

Využívání dotací k nákupu nových dopravních prostředků veřejné dopravy a k rozvoji inteligentních 
dopravních systémů. 

Rozvoj „share“ řešení – carsharing, bikesharing. 

Budování dostatečné informovanosti a povědomí o každém módu dopravy - tolerance, porozumění 
a nadšení veřejnosti pomocí kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti informací. 

HROZBY 

Neřízená suburbanizace s absencí řešení infrastruktury. 

Zvyšování podílu individuální automobilové dopravy v důsledku suburbanizace. 

Pokračující rozvoj infrastruktury jednotlivých dopravních modů bez jejich vzájemné provázanosti. 

Snižování počtu využití veřejné dopravy v důsledku nedostatečné uživatelské atraktivity. 

Poškozování a krádeže jízdních kol při zavedení systému sdílení kol, i při parkování soukromých kol. 

                                                           

3  Systém parkování ve městě by měl být řešen jako celek, ideálně s dlouhodobějším výhledem což nyní není. V 

blízkosti centra je např. navrhováno parkování na Dlouhé Louce, což dopravu přivede přímo do centra. 
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Celospolečenský tlak na rychlost přepravy, preference rychlejších dopravních prostředků 
(preference automobilu před kolem atd.). 

Protichůdné zájmy jednotlivých účastníků provozu z pohledu SSZ - nemožnost vyhovět všem 
současně. 
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2.4 SMART CITY OBLAST - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Tato oblast Smart City v sobě zahrnuje témata životního prostředí, odpadového hospodářství, 

energetiku (částečně ve vztahu k majetku města). 

2.4.1 Životní prostředí/veřejný prostor 

Co se týče stavu životního prostředí v Českých Budějovicích, lze jej považovat za uspokojující (ovzduší, 

voda, příroda). Největším a masivním znečišťovatelem obecně je automobilová· doprava, neboť 

neexistuje komunikační obchvat města.  Nejkritičtěji je situace v okolí velkých křižovatek, a to po celý 

den. Dalším velkým znečišťovatelem je Teplárna, která ovšem investuje nemalé prostředky na 

modernizaci majetku, sítě a dalších prvků soustavy CZT tak, aby naplňovala stále přísnější emisní 

podmínky – více viz kapitola Energetika města (investiční záměry).  

Díky masivnímu rozšíření CZT a plynofikaci ve městě prakticky nejsou střední a malé zdroje znečistění. 

Současný Strategický plán rozvoje města tak v této oblasti primárně řeší revitalizaci a úpravu veřejného 

prostoru (zeleň, okolí řeky atp.), a to v úrovni zpracování koncepčních dokumentů rozvoje. 

V současnosti jsou zpracovány desítky územně analytických podkladů či urbanistických studií.   

Aktuálními tématy v oblasti životního prostředí/úpravy jsou: 

• Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě 

• Koncepce rozvojových ploch města 

• Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města 

• Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a blízkých prostor 

Tato témata jsou součástí Strategického plánu rozvoje města a jejich současný stav realizace je popsán 

v příloze č. 1. 

Samostatným prvkem „ochrany životního prostředí“, který má významný dopad do tématiky Smart 
city, je osvěta – popř. ekologická výchova ve městě. V Českých Budějovicích fungují nebo historicky 
fungovaly následující osvětové a motivační činnosti: 

• Projekt Terminál, jehož cílem byla nabídka široké škály výukových programů s environmentální 
tématikou pro MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy. 

• Přidělování dotací na podporu ochrany životního prostředí spojenou se snahou vychovávat 
občany ke kladnému přístupu k životnímu prostředí, spoluprací, a vedením Dětského 
zastupitelstva a podporou a konáním akcí k Evropskému dni bez aut.  

• Podpora akcí spolků, které se zabývají ochranou přírody a ekologickou osvětou. 

• Robinson - noviny, které vychází již 18 let, vydávané primárně pro českobudějovické školy, ale 
oblíbené i v jiných městech. Jsou vydávány pod záštitou Českého výboru pro UNICEF. Díky 
sehnání dalších partnerů je rozšířena distribuce do ZŠ v celých jižních Čechách, dva roky 
vycházejí noviny již plnobarevné. Dále díky partnerům mohl vzniknout základní web novin, 
na kterých je aktuální číslo k prolistování, starší čísla ke stažení. 

• Ekologický kalendář - kalendář je na všech školách v ČB, malují jej samotné děti. Každý rok se 
zveřejní jedna škola, která obrázky připravuje. 

• Ekologické pohádky - Pohádky pro malé děti s tématikou ochrany přírody, krajiny, zvířátek. 

• Den čisté mobility, den bez aut. 

• Rozkvetlé město – soutěž o nejlepší květinovou výzdobu. 

• Dětské zastupitelstvo. 
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2.4.2 Odpadové hospodářství 

Město České Budějovice má zpracován relativně nový (2016) Plán odpadového hospodářství, který byl 

zpracován na základě naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tento 

dokument je opět velmi zajímavým analytickým materiálem, který identifikuje i řadu příležitostí 

v tématice Smart City a nabízí řadu zajímavých dat. 

Základní parametry odpadového hospodářství města: 

1. Svoz odpadů zajišťuje společnost FCC České Budějovice, s.r.o., která je z 25 % vlastněna 

městem. 

2. Produkce odpadů města České Budějovice, včetně materiálů předávaných ke zpětnému 

odběru, činila v roce 2015 téměř 980 t nebezpečného odpadu a více než 33,1 tis. t ostatního 

odpadu. 

3. Ve městě České Budějovice je dosahována relativně nízká úroveň shromažďování odpadů 

k využití. Do zařízení pro odstraňování odpadů je předáváno poměrně velké množství odpadů. 

Město zajišťuje využití nebo úpravu odpadů k využití pro přibližně 39 % produkovaných 

odpadů (včetně odpadů předávaných občany do sběren) a 61 % všech odpadů končí na skládce. 

4. Ve městě České Budějovice je směsný komunální odpad na stanovištích odpadových nádob 

ukládán do popelnicových nádob, kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů a na sběrných 

dvorech. 

5. Ve městě je zaveden systém separovaného sběru odpadu papíru, skla, plastů a nápojových 

kartonů na stanovištích sběrných nádob pro separovaný sběr, kam je odpad ukládán do 

označených sběrných nádob. Třídí se tak 

o papír (včetně obalových složek), 

o plasty (včetně obalových složek), 

o sklo bílé a barevné (včetně obalových složek), 

o kompozitní obaly společně s plasty. 

6. V Českých Budějovicích je také zaveden sběr použitého šatstva, které občané mohou předávat 

do kontejnerů na textil. 

7. Systém odpadového hospodářství je nastaven následovně: 

a. Prioritou je zajištění dostatečného počtu sběrných nádob, v případě potřeby je 

aktuálně upraven jejich počet tak, aby byla zajištěna optimální obsluha sběrného 

místa. 

b. Svoz obsahu sběrných nádob ve svozové oblasti je prováděn v různých intervalech 

podle potřeby, v nejvíce exponovaných místech i několikrát týdně. 

c.  Je zabezpečen úklid prostranství znečištěného při odvozu odpadu a dbáno, aby 

nedocházelo k úniku odpadu. 

d. Všechny sběrné nádoby se vyprazdňují bez ohledu na množství náplně. 

e. Na území města České Budějovice jsou provozovány 3 sběrné dvory a jedno dočasné 

shromaždiště odpadů. 
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2.4.3 Energetika 

Téma energetiky města České Budějovice lze rozdělit do dvou rovin: 

• Energie (teplo, plyn, elektrická energie, alternativní zdroje, soběstačnost, nákupy) 

• Energetické úspory (veřejné budovy, zateplování, rekuperace atp.) – tato rovina je řešena 

samostatně v rámci kapitoly „majetek města“. 

Teplo 

Centralizované zásobování teplem v Českých Budějovicích je zajištěno společností Teplárna České 

Budějovice, a.s., která je ze 100 % vlastněna městem. Zásobování teplem je zajištěno z jednoho 

základního zdroje – Teplárna Novohradská a z jednoho záložního zdroje – Výtopny Vráto. Teplo je 

ze zdrojů distribuováno prostřednictvím rozsáhlé parní sítě (o délce 95,0 km), jejíž jednotlivé části jsou 

v technickém stavu odpovídajícím době výstavby a mimořádným vlivům, zejména co se kvality izolace 

týče. 

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie je realizována zejména v rámci energetického systému 

Teplárny České Budějovice, a.s., kde celkový elektrický výkon TG představuje 41,23 MW. Instalace 

kogeneračních jednotek je na území města ojedinělá. 

V roce 2017 vedení TČB ve spolupráci s řadou expertů zpracoval koncepční dokument „Strategie 2040 

- Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s. v letech 2018–2045“, 

ta podporuje zachování systému centrálního vytápění zajišťujícího efektivní a vysoce účinnou dodávku 

čistého tepla za konkurenceschopné ceny, a to při zvýšení diverzifikace palivových zdrojů a v synergii 

se zajištěním vysoké míry bezpečnosti a dostupnosti dodávek. Klíčovým bodem Strategie je návrh dvou 

variant budoucího fungování, přičemž z dlouhodobého hlediska se jeví jako vhodný návrh využití 

dodávka odpadního tepla z jaderné elektrárny Temelín. Realizací této varianty by došlo k rapidnímu 

snížení závislosti na uhlí, a tím i jeho spotřebu až o 80 tisíc tun za rok. Do ovzduší by se tak nevypustilo 

asi 80 tisíc tun CO2 ročně. 

Hlavními dlouhodobými cíli společnosti výše uvedené koncepce jsou: 

• zajištění stabilních a cenově dostupných dodávek tepelné energie, 

• diverzifikace energetických zdrojů, snížení vlivu externalit a s tím spojenou vyšší míru 

predikovatelnosti ekonomických parametrů, 

• snížení kapacit výrobních zdrojů na spalování hnědého uhlí, 

• optimalizace výroby a distribuce tepla při dalším snižování tepelných ztrát, 

• snížení provozní ekologické zátěže (redukce odpadů z výroby TČB a snížení emisí na území 

Českých Budějovic). 

Výše uvedené varianty fungování TČB vyplývající ze Strategie 2040 prezentuje následující tabulka, 

ze které jsou patrné jednotlivé prvky a infrastrukturu celého systému. 
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Tabulka 1: Srovnání předpokladů variant I a II Strategie 2040 

 

Elektrická energie 

Z hlediska dodávek elektrické energie je město České Budějovice v posledních letech využívá systém 

nákupů energií v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí na Českomoravské komoditní burze 

Kladno. V napěťové hladině nízkého napětí se jedná o dodávku elektrické energie nejen pro odběrná 

místa města, ale i pro školská zařízení, organizace a společnosti města. Pomocí této metody se 

v posledních letech ušetřilo cca 30 % nákladů na elektrickou energii. To samé platí i pro nákup zemního 

plynu. 

Alternativní zdroje energie 

Na území města České Budějovice je v současné době instalováno cca 180 fotovoltaických elektráren 

o celkovém výkonu 3 595 kW.  

Na území města České Budějovice jsou solární tepelné soustavy instalovány na některých 

administrativních budovách, výrobních halách či u bytových domů a rodinných domků. Jedná se 
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o soukromé subjekty. Samo město České Budějovice realizovalo solární soustavy na Domově pro 

seniory Hvízdal a v Centru sociálních služeb Staroměstská. 

Na území města České Budějovice nejsou vhodné podmínky pro efektivní využití energie větru. 

Na území města České Budějovice jsou v současné době instalovány 3 významné malé vodní elektrárny 

provozované podnikatelskými subjekty. 

Na území statutárního města České Budějovice není v širší míře technický potenciál pro energetické 

využití biomasy u lokálních zdrojů. 

V případě systému CZT Teplárny České Budějovice, a.s. lze toto využití zvážit, jako další alternativní 

palivo. Pro stanovení využitelného potenciálu energetických úspor je potřeba postupovat v návaznosti 

na budoucí rozvoj tohoto energetického zdroje. V současné době s touto koncepcí není uvažováno. Její 

využití je podmíněno technologickou úpravou stávajícího energetického zdroje. 

2.4.4 Majetek města 

Územní energetická koncepce 

Územní energetická koncepce byla zpracována společností CEFA s.r.o. v roce 2016 a je v souladu 

s politikou EU v oblasti energetických úspor, Státní energetickou koncepcí a Územním plánem města. 

Koncepce mapuje energetickou náročnost města a zaměřuje se převážně na potenciál energetických 

úspor na nemovitostech v majetku města. Územní energetická koncepce byla zpracována na období 

25 let a vychází ze státní energetické koncepce. 

Energetický management 

V současné době má město České Budějovice vytvořený software na sledování a vyhodnocování 

spotřeb energií a vody za jednotlivé organizace a objekty v majetku města. Město má zavedený systém 

monitorování a vyhodnocování spotřeb energií. Údaje o spotřebách energií jsou ve fakturačních 

cyklech elektronicky získávány od dodavatelů energií a centrálně nahrány do softwaru energetického 

monitoringu a controllingu energetikem města. 

Dále jsou jednotlivými organizacemi zapisovány týdenní odečty spotřeby tepla na vytápění. Následně 

je tak možné pomocí vytvořené ET křivky sledovat schopnost regulace vytápění reagovat na průběh 

venkovních teplot. V tomto softwaru je možné s těmito údaji podle požadavků dále pracovat a získávat 

požadované informace a přehledy.  

Dodavatelé energií (elektrická energie, teplo, zemní plyn) a vody zasílají v měsíčních intervalech 

spotřeby energie za jednotlivá odběrná místa v předem definované podobě ve formátu xls. 

Energetik města tyto údaje nahraje do programu ECM. Současně jednotlivé organizace odečítají 

a zapisují spotřeby jednotlivých energií a vody (stavy měřidel), a to: u tepla a zemního plynu jednou 

týdně, elektrické energie a vody jednou měsíčně. 

Do současnosti se nepodařilo dosáhnout toho, aby všechny organizace zapisovaly pravidelně odečty 

energií a vody. Dalším nedostatkem jsou výstupy programu. 

Je zpracována řada energetických pasportů pro veřejné budovy i bytové domy. Existuje „katalog“ 

budov monitorující vybrané rekonstrukce. 

Energetické úspory 

Co se týče efektivního „energetického hospodaření“ s majetkem města u veřejných budov, energetická 

opatření jsou zavedena primárně u základních škol a mateřských škol, kde se jedná o prosté fyzické 
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zateplení budov. V současnosti je většina ZŠ již zateplena (výjimky pouze u historických objektů), 

zateplení MŠ je plánováno. Podrobný přehled energeticky úsporných opatření na budovách 

mateřských a základních škol v majetku města České Budějovice byl zpracován energetičkou města 

v červenci 2018. 

Bytové domy a bytové jednotky ve vlastnictví města spravuje společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o., která 

byla založena v roce 1997, kdy navázala na činnost předchozího správce nemovitého majetku. Pro 

město České Budějovice spravuje celkem 180 domů s 1 818 bytovými jednotkami, 604 nebytových 

prostor o celkové ploše 76 754,42 m2, a dále pak pozemky o výměře 57 665 m2 v okolí objektů 

ve vlastnictví města. U bytových domů jsou osazeny koncová čidla pro měření spotřeby energií. V roce 

2019 se plánuje osazení patních vodoměrů. 

Zateplování a realizace dalších energetických úspor probíhá kontinuálně čerpáním rozpočtu 

kapitálových výdajů. Není zpracován plán či prioritizace těchto investičních akcí, obvykle se reaguje na 

to, co je nutné, popř. vychází ze stížností nájemníků. 

2.4.5 Ostatní sítě 

Místní komunikace 

Údržbu místních komunikací má na starosti společnost FCC. Jak letní (seče), tak i zimní údržbu. 

Je zpracován pasport všech místních komunikací (CDSw software) včetně Operačního plánu zimní 

údržby města České Budějovice. K monitoringu údržby komunikací je využíván GPS systém 

s pomocným softwarem, kdy je možné sledovat průběžné plnění trasy včetně aktuální rychlosti vozidla 

a prováděné aktivity.  

Veřejné osvětlení 

Od 1. 1. 2015 nemovitý majetek v oblasti veřejného a slavnostního osvětlení spravuje společnost 

Dopravní podnik, a.s. (subdodavatel SIEMENS) v následujícím rozsahu: 

• Počet svítidel celkem: 12 015 ks 

Z toho: 

• Počet světelných bodů: 11 777 ks 

• Přechodové osvětlení: 128 ks 

• Počet světelných míst SO: 110 ks 

• Vánoční osvětlení: 100 ks 

• Počet světelných míst VO: 11 120 ks 

• Počet zapínacích míst ZM: 151 ks (z toho 1 „inteligentní“ – poskytuje dispečinku informace 

o svém stavu v reálném čase – měření, nahození jističe, data o nefunkčnosti, pokles příkonu 

atp., v plánu další tři – finančně nákladné) 

• Délka vedení: cca 320 km 

Do veřejného osvětlení jsou investice ze strany města podfinancované. Reaguje se na poruchy. Stav 

sítě (resp. zastaralost stožárů) je nevhodná pro další technologická využití – čidla, wifi sítě atp. 

Je zpracován energetický audit veřejného osvětlení, dále je zpracována 1 etapa generelu veřejného 

osvětlení, ve kterém jsou prozatím zatříděné silnice a ulice podle světelných parametrů. Dále existuje 
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pasport veřejného osvětlení (jde v podstatě o aplikaci správce sítě -  Siemens, v podstatě slouží jako 

help desk a základní přehled; chybí např. kabelové pole, které je uvedeno v jiném systému). 

2.4.6 Průniky se Strategickým plánem rozvoje města České Budějovice 

Průniky se SPRM identifikují možnosti Smart City vycházející ze SPRM. Cílem je definovat oblasti, které 

SPRM řeší a mají přímo vazbu (nebo přímo jsou) ke Smart City vztaženy. Průniky se SPRM budou poté 

zapracovány do hlavní části identifikovaného potenciálu. 

Každé opatření ze SPRM bylo nahlédnuto z pohledu Smart City. Výsledek je možné nalézt zde - Příloha 

č. 1. 

CHYTRÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

TÉMA POTENCIÁL Z POHLEDU SMART CITY 

Revitalizace a využití 

významných veřejných 

prostranství ve městě 

Zpracování „pasportu“ významných lokalit 

Zpracování architektonických studií 

Koncepce rozvojových ploch 

města 

Rozvojové plochy v Českých Budějovicích jsou jasně definovány 

v územním plánu města. Není jich vysoký počet. Chybí koncepce 

rozvojových ploch – pasport současného stavu, záměr, téma, 

nutno nahlížet komplexně. 

Chytré řízení města. Jasné plány/strategie, které se dodržují. 

Využití vodních toků a blízkých 

prostor pro zvýšení atraktivity 

města 

Analyticko-koncepčních podkladů je na toto téma dost – chybí 

řízení. 

Dobudování doplňkové 

infrastruktury v okolí vodních 

toků a blízkých prostor 

Jedná se primárně o dobudování interního mobiliáře města 

v okolí řek - přístaviště, sportoviště. 

Potenciál pro osvětovou činnost (ochrana životního prostředí, 

alternativní způsob dopravy, podpora zelené infrastruktury… 

různé „hříčky“.) 

 

2.4.7 SWOT analýza oblasti 

SWOT analýza je založena na identifikaci silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Klasická SWOT analýza pracuje s tím, že silné a slabé 

stránky jsou interního charakteru a příležitosti a hrozby externího rázu. Pro potřeby této analýzy jsou 

však příležitosti a hrozby analyzovány především jako interní faktory. 

SILNÉ STRÁNKY 

Zpracovaný Plán odpadového hospodářství, nastavený systém svozu zajištění externí společností 
z části vlastněnou městem. 

Software pro řízení a monitoring svozu. 
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100% vlastnictví velkého zdroje v katastru města: Teplárna České Budějovice, a.s. (díle jen TČB) 
–  výrobce tepelné energie pro průmysl, vytápění, ohřev TUV a výrobce silové elektřiny. 

Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti TČB. 

Velmi dobrý stav rozvodné sítě – průběžná obnova, rozšiřování o nové lokality i odběratele, 
snižování ztrát prostřednictvím optimalizace / konverze parovodní a horkovodní sítě. 

Variabilita palivových zdrojů TČB. 

Ekologie – snižování vypouštěných emisí ruku v ruce s komplexní kontrolou (jeden emitent). 

Geografické uspořádání města. 

Nákupy elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze. 

Drobné pokusy se solární energií a solárními systémy. 

Zpracované pasporty většiny oblastí. 

SLABÉ STRÁNKY 

Hluk a znečištění ovzduší z narůstající automobilové dopravy. 

Znečištění ovzduší jemnými částicemi negativně působí na zdraví obyvatelstva. 

Přeplněnost kontejnerů v některých lokalitách, nepořádek v okolí těchto kontejnerů, lenost části 
obyvatel. 

Nízká informovanost obyvatel o možnostech třídění a sběru odpadů. 

Turbulentní změny v energetice (růst cen silové elektřiny, plynu). 

Vývoj legislativy – dopad politických rozhodnutí k evropské energetice. 

Nepředvídatelný růst ceny emisní povolenky. 

Stav veřejného osvětlení. 

PŘÍLEŽITOSTI 

Diverzifikace palivových zdrojů TČB v rámci zvyšování efektivity a současně nižší závislosti na 
překotném růstu jednotlivých vstupů – možnost vzájemné náhrady (uhlí, zemní plyn, jaderná 
elektrárna jako zdroj horkovodní soustavy, komunální odpad aj.). 

Využití stávající koncepční dokumentace, její řízení, naplňování a monitorování implementace 
a indikátorů. 

Zvýšení využití stavebních odpadů, zpětného odběru baterií, separace odpadů. 

Spolupráce s TČB – využití odpadů pro generování energie. 

Koncepční řízení energetiky, využití stávající pozice, posílení energetického managementu, využití 
moderních technologií – např. automatizované kontinuální odečty energií přes IoT. Trendy 
budoucího vývoje v této oblasti (elektromobilita, přechod k OZE atp.) 

Využití bohaté sítě veřejného osvětlení pro další interaktivní prvky. Modernizace sítě. 

 HROZBY  

Odpojování od sítě CZT vlivem neuvážené obchodní politiky TČB. 
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Nekoncepční rozhodnutí. 

Nekalé a zkreslené obchodní nabídky vybízející k odpojení od CZT. 

Zdražování cen energií. 

Zvyšování ceny emisních povolenek. 

Nová legislativa, zvyšování nároků na stav životního prostředí. 
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2.5 SMART CITY OBLAST – LIDÉ 
Oblast Smart City „Lidé“ je primárně zaměřená na témata vzdělanosti, spolupráce dotčených subjektů, 

rozvoje a edukace obyvatel.  

České Budějovice jsou přirozeným centrem Jihočeského kraje. Na jeho území je velké množství 

školských zařízení všech úrovní, díky čemuž má město potenciál „stahovat“ část vzdělanosti z jiných 

měst (okresů) Jihočeského (případně částečně Plzeňského kraje). 

Z demografického pohledu došlo v posledních 20 letech k celkovému úbytku obyvatel ve městě o cca 

5 500.4 V posledních 7 letech se však tento trend zastavil a město zůstává na přibližně stejné hladině. 

Tento fakt lze přisuzovat přirozenému přírůstku obyvatelstva, kdy je v této době natalita vyšší než 

mortalita obyvatelstva a příchodu nových obyvatel do města (tzv. přistěhování). Z demografického 

složení je možné pozorovat i průběžný nárůst obyvatel ve věkové skupině do 14 let. 

Tabulka: Vývoj počtu obyvatele ve městě České Budějovice od r. 1998 

Roky Stav k 1. 1. Celkový přírůstek Stav k 31. 12. 

1998 99 548 -201 99 347 

1999 99 346 -420 98 926 

2000 98 926 -740 98 186 

2001 97 573 -831 96 742 

2002 96 742 -756 95 986 

2003 95 986 -741 95 245 

2004 95 245 -623 94 622 

2005 94 622 31 94 653 

2006 94 653 94 94 747 

2007 94 747 324 95 071 

2008 95 071 -135 94 936 

2009 94 936 -71 94 865 

2010 94 865 -111 94 754 

2011 93 639 -19 93 620 

2012 93 620 -153 93 467 

2013 93 467 -214 93 253 

2014 93 253 32 93 285 

2015 93 285 228 93 513 

2016 93 513 -43 93 470 

2017 93 470 393 93 863 

Tabulka: Demografická struktura obyvatelstva od r. 2008 

Věková 

skupina 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 - 14 12 406 12 497 12 726 13 155 13 340 13 553 13 785 14 137 14 367 14 577 

15 - 64 67 625 67 044 66 302 63 994 63 122 62 228 61 617 61 146 60 407 60 134 

65 + 14 905 15 324 15 726 16 471 17 005 17 472 17 883 18 230 18 696 19 152 

                                                           

4 Údaj platný k 31. 12. 2017. Zdroj: ČSÚ. 



 

  35 

 

Základní charakteristika oblasti vzdělávání ve městě ve vztahu ke Smart City:  

1. Na území Českých Budějovice je široká síť školských zařízení zřizovaných městem, krajem, 

státem, ale i soukromými subjekty. 

a. Příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené městem: mateřské školy (15x 

samostatných a 6x jako součást ZŠ), základní školy (16x). 

b. Příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené krajem: mateřské školy (1x), základní 

umělecké školy (2x), speciální školy (2x), školská výchovná zařízení (3x), střední školy 

(11x) ad.  

c. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích s následujícími fakultami: ekonomická 

fakulta, fakulta rybářství a ochrany vod, filozofická fakulta, pedagogická fakulta, 

přírodovědecká fakulta, teologická fakulta, zdravotně sociální fakulta, zemědělská 

fakulta. 

d. Vzdělávací soustavu doplňují i soukromé MŠ, ZŠ i SŠ na území města. 

2. Město má Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy. Nadace poskytuje 

stipendium na vzdělávání pro žáky středních a vysokých škol. (Primárně jde o zaměření na 

studenty ze sociálně slabších vrstev a nadstandardně nadané studenty.) 

Na r. 2018 bylo v nadaci k rozdělení 200.000,- Kč. 

3. Město / úřad mají snahu spolupracovat s Jihočeskou univerzitou v dílčích oblastech. Jde např. 

o následující formy spolupráce: 

a. Univerzita pro město zpracovala koncepci rozvoje sportu. 

b. Univerzita spolupracovala se zástupci úřadu a zástupci škol při řešení akreditace na 

vybrané obory týkající se vzdělávání. 

c. Na r. 2019 se připravuje memorandum o spolupráci s pedagogickou fakultou. 

d. Studenti pedagogické fakulty navštěvují základní školy v rámci praxe. Tento přístup 

přináší obousměrný užitek v podobě získání praxe pro studenty (VŠ a studenti) 

a navázání spolupráce a následné získání pedagogů (školská zařízení). 

4. Město má navázanou spolupráci i s dalšími univerzitami – VŠTE (Vysoká škola technická a 

ekonomická v Českých Budějovicích), VŠEM (Vysoká škola ekonomie a managementu). 

5. Dochází k pravidelnému setkávání ředitelů škol a zástupců úřadu i samosprávy. Dochází 

i k pravidelnému setkávání s hospodářskou komorou.  

6. Město nemá pro svá školská zařízení jednotný systém, kde by bylo možné dohledat informace 

o škole, učitelích, rozvrhu. Informace o školách lze dohledat na jednotlivých stránkách 

organizací. Na internetových stránkách města jsou odkazy na internetové stránky jednotlivých 

zařízení. 

7. V rámci oblasti vzdělávání je dnes nabízena forma elektronického zápisu pro děti do 

mateřských a základních škol města. Do budoucna se počítá rozšíření systému i na další obce 
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v ORP. 5 

Dobrá praxe z fungování systému byla sdílena i do města Tábora. 

8. Nedochází k možnosti pravidelného zapojování žáků školských zařízení města (ale nejen jich) 

do rozvoje a plánování města.  

9. Město má pozitivní zkušenosti s rozvojem / edukací obyvatel (zejména žáků škol) v různých 

osvětových činnostech, sportu, životním prostředí (viz kap. Životní prostředí) atd. 

2.5.1 Průniky se Strategickým plánem rozvoje města České Budějovice 

Průniky se SPRM identifikují možnosti Smart City vycházející ze SPRM. Cílem je definovat oblasti, které 

SPRM řeší a mají přímo vazbu (nebo přímo jsou) ke Smart City vztaženy. Průniky se SPRM budou poté 

zapracovány do hlavní části identifikovaného potenciálu. 

Každé opatření ze SPRM bylo nahlédnuto z pohledu Smart City. Výsledek je možné nalézt zde - Příloha 

č. 1. 

VZDĚLA NOST A LIDÉ 

TÉMA POTENCIÁL Z POHLEDU SMART CITY 

Spolupráce s univerzitou 
Vyšší zapojení univerzity do rozvoje města 

Propojení školských zařízení napříč městem 

Spolupráce MŠ a ZŠ 

Sjednocení informací o školách pod 1 systém pro uživatele, 

tj. občany / rodiče 

Sdílení informací 

Rozvoj osvěty a edukace 

Zapojení škol a jejich žáků do rozvoje města 

Propojení podnikatelů a škol 

Vytvoření systému stáží 

Sdílení prostor a zařízení mezi školami 

Vytvoření systému spolupráce škol a podnikatelů – město jako 

lídr 

Podpora cykloturistiky 
Podpora alternativní dopravy 

Osvěta tématu 

 

2.5.2 SWOT analýza oblasti 

SWOT analýza je založena na identifikaci silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Klasická SWOT analýza pracuje s tím, že silné a slabé 

stránky jsou interního charakteru a příležitosti a hrozby externího rázu. Pro potřeby této analýzy jsou 

však příležitosti a hrozby analyzovány především jako interní faktory. 

 

                                                           

5 Elektronický zápis není nutností, rodiče mohou stále volit i formu vyřízení všech náležitostí fyzicky. 
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SILNÉ STRÁNKY 

České Budějovice jako přirozené centrum vzdělanosti v rámci kraje. 

Široká síť školských zařízení všech úrovní. 

Dobrá praxe spolupráce s univerzitou v dílčích oblastech. 

Zastavení demografického propadu a mírné zvyšování obyvatelstva ve věku do 14 let. 

Základy dobré praxe - využití moderních technologií při zápisu dětí do MŠ a ZŠ včetně sdílení dobré 
praxe do jiného města. 

Nadace města podporující finančně vybrané studenty ze sociálně slabších vrstev (nebo 
nadprůměrně nadané studenty), kteří potřebují finanční podporu ke studiu. 

Zájem některých firem o spolupráci již na úrovni ZŠ.  

Zájem seniorů a vybraných občanských iniciativ o komunikaci s městem a aktivní zapojení. 

SLABÉ STRÁNKY 

Slabší spolupráce a kooperace s krajem a jeho subjekty – konkurence. 

Nízká míra elektronizace vybraných služeb a možnosti edukace a zapojení občanů. 

Informace o školských zařízeních nejsou v jednotném systému. Chybí centralizovaný a jednotný 
systém informací o škole, učitelích, zaměření, rozvrhu. 

Nedefinované priority z pohledu města v edukaci a rozvoji obyvatel (obecně systémové neuchopení) 
mimo vzdělávací plány. Současná praxe je více založena na iniciativě jednotlivých osob nebo 
subjektů. 

Nejsou definována témata a priority dlouhodobé spolupráce s univerzitou („pouze“ dílčí aktivity) – 
systémové uchopení spolupráce, např. v podobě propojení s podnikateli a vytvoření funkčního 
inkubačního prostřední generace a realizace nápadů. 

PŘÍLEŽITOSTI 

Vyšší zapojení žáků ZŠ a SŠ do rozvoje města formou dětského parlamentu, pravidelných setkání, 
sběru nápadů ze škol (forma soutěže) atp. Systémové, centrální uchopení tématu z pohledu města. 

Posílení participace občanů do života ve městě a jeho rozvoje prostřednictvím moderních 
technologií.  

Udržení vysokoškolsky vzdělaných obyvatele ve městě (případně přilákání nových). 

Spolupráce školy – podnikatelé – město (a jím zřizované organizace) v oblasti Smart City i rozvoji 
města = město jako lídr tématu (kooperace, propojování, sdílení). 

Definování priorit a témat ve spolupráci s univerzitou a nastavení dlouhodobého rozvoje i směrem 
k obyvatelstvu – edukace. 

Posílení výuky v cizích jazycích na MŠ i ZŠ. 

Propojení edukační oblasti s dalšími tématy Smart City (doprava, životní prostředí atd.). 

Posilování elektronizace v oblasti školství a zavádění nových prvků do vzdělávání, které povedou 
k posilování vybraných předem definovaných dovedností (např. práce s informace, ekologie apod. – 
vytvoření výukového multimediálního portálu pro žáky škol i širokou veřejnost). 
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Více vytěžit potenciál v podobě zřízené nadace, a to buďto zvýšením rozpočtu i povědomí o ní + 
rozšířením jejího portfolia i na další oblasti (např. sociální oblast), což by ovšem muselo znamenat 
změnu statusu nadace. 

 HROZBY  

Demografický propad související s klesající porodností v rámci celé ČR. 

Odliv vzdělanosti. 

Nezajištění informovanosti a rozvoje obyvatelstva v prioritních oblastech pro dlouhodobý rozvoj 
města. 

Nízká kooperace se zainteresovanými subjekty. Konkurence místo spolupráce.  

Nestanovení priorit v oblasti zapojení a edukace obyvatel. 
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2.6 SMART CITY OBLAST - ŽIVOT 
Tato oblast Smart City je svoji povahou nejširší. Zahrnuje v sobě témata: sociální věci, zdravotnictví, 

bezpečnost, volnočasové aktivity (kultur, sport atp.), bydlení. 

Město České Budějovice je členěno do 11 katastrálních území, jež se člení do 7 místních částí (České 

Budějovice 1 – 7) o celkové výměře 4 958 ha. Největším katastrálním územím jsou České Budějovice 2, 

na jehož území se nachází největší sídliště ve městě Máj.6 

Město je zřizovatelem řady organizací působící a poskytující služby občanům v této oblasti. Velké 

množství institucí je rovněž pod správou kraje.  

Organizace působící v oblasti na území města zajišťující služby v této oblasti Smart City: 

1. Město zajišťuje základní služby prostřednictvím svých příspěvkových organizací: 

a. Jeslová a azylová zařízení (1x) 

b. Domovy pro seniory (3x) 

c. Jihočeské divadlo (1x) 

d. Sportovní zařízení města České Budějovice (1x) 

e. Městská policie (7 obvodů) 

f. Pohřební ústav města České Budějovice (1x) 

g. Další služby v těchto oblastech jsou zajišťovány soukromými subjekty. 

V některých oblastech se ukazuje zajištění ne úplně dostatečné potřebám velikosti města České 
Budějovice. Jde především o oblast pokrytí sportu.  

2. Na území města dále působí široké množství institucí z oblastí života ve městě zajišťované krajem: 

a. Jihočeská centrála cestovního ruchu (1x) 

b. Jihočeská filharmonie (1x) 

c. Jihočeské muzeum (1x) 

d. Jihočeská vědecká knihovna (1x) 

e. Hvězdárna a planetárium (1x) 

f. Zdravotnická záchranná služba JČ kraje (1x) 

g. Nemocnice (1x) 

h. JIKORD – Jihočeský koordinátor dopravy (1x) 

i. Regionální rozvojová agentura (1x) 

j. Vědeckotechnický park (1x) 

Základní charakteristika oblasti z pohledu Smart City: 

1. Město / úřad využívá informační technologie v sociální oblasti:  

a. Sběr dat: 1x ročně kvůli plánování sociálních služeb o stavu oblasti ve městě. 

b. Aplikace včasné intervence, která je využívána pracovníky odboru sociálního na 

magistrátu a přes externí rozhraní se mohou připojit i další subjekty (městská policie, 

probační a mediační služba, neziskové organizace apod.) 

                                                           

6 Údaj platný k 1. 1. 2018. Zdroj: ČSÚ. 
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c. V rámci internetových stránek města České Budějovice existují specifické podstránky 

pro plánování sociálních služeb a poté se zaměřením na rodinu. 

d. Z iniciativy vedení Odboru sociálních věcí byl realizován dotazník sběru zpětné vazby 

na téma sociálních služeb. K tomuto sběru byla využita platforma Google.  

e. Rozbíhá se sjednocení sdílených kalendářů zainteresovaných subjektů v sociálních 

službách, které pomůže zjednodušit a lépe organizovat celou sociální činnost ve městě. 

V prostředí Jihočeského kraje je plánována aplikace sociálních služeb pro celý kraj. Město má 

nabídku se k systému připojit. Zatím není rozhodnuto, zdali se tak stane. Připojení k této úrovni by 

bylo pro oblast velmi žádoucí. 

Dalším tématem pro město i úřad je širší sdílení dat napříč odbory a jejich využití. 

V příspěvkové organizaci sociálních služeb je využívána aplikace Život 90, které spočívá v tzv. „help“ 

tlačítku.  

Ve městě dochází k nárůstu lidí na hranici hmotné nouze. Narůstá rovněž množství občanů bez 

příjmu s „postižením“. Tato témata mají úzký vztah k bydlení pro tyto skupiny obyvatel. 

2. Městská zařízení a úřad mají potenciál jít příkladem v tzv. oblasti míst přátelských rodinám. 

Tato oblast je prozatím nepodchycena a je spíše na rozhodnutí jednotlivých organizací nebo 

správců budov. Kladným příkladem např. Dům kultury, kde je přebalovací pult.  

3. V oblasti sportu město finančně nejvíce podporuje fotbal, hokej a volejbal, které jsou s městem 

a profesionálním sportem nejvíce spojeny. Město má dále svoji příspěvkovou organizaci 

Sportovní zařízení České Budějovice (viz výše), přes kterou spravuje zimní stadion, plavecký 

bazén, u fotbalového stadionu hlavní údržbové operace (běžnou údržbu si zajišťuje fotbalový 

klub sám), sportovní halu (plánuje se její demolice a nová výstavba haly, která bude dostavěna 

cca v r. 2021). 

4. Využívání moderních technologií v oblasti sportu:  

a. Město nabízí internetové stránky a aplikaci CB sport, přes které je možné získat 

informace o sportovišti spadající pod Sportovní služby města ČB včetně jejich 

obsazenosti. 

b. Pro vstup do bazénu je možné využívat čipový systém, přes který vstupuje návštěvník 

do bazénu, využívá ho na skříňku v šatně a případně i trezor. Předplatitelé mají 

možnost mít vlastní čip, na který si mohou nahrát peníze na pokladně areálu. Prozatím 

nelze na čip nahrát finance elektronicky (převodem, kartou) z „domova“.  

c. Čipové hodinky jsou plánovány i na zimním stadionu, kde budou nově zavedeny 

turnikety.  

Tématem do budoucna je propojení systémů pro bazén a zimní stadion, a poté na sportovní halu 

a tělocvičny, které budou vystavěny (viz výše). Dnešní praxe je založena na službách od různých 

dodavatelů / systémů. Sjednocení by mohlo proběhnout pod 1 zastřešující platformou. 

V tomto ohledu je tématem i vytvoření jednotného webu pro sport ve městě. Pod tento web by 

spadali nejen informace od Sportovního zařízení města ČB, ale i o sportovištích škol, které jsou 

dnes pod stránkami jednotlivých institucí. Došlo by tak ke sjednocení přístupu, hledání informací 

i možností objednání (bude-li to možné) v jednom prostředí. 

5. Město disponuje systémem na prodej vstupenek na kulturní a další akce. Výhodou systému je 
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modularita na další oblasti, která ovšem není zatím využita. 

6. Oblast zdravotnictví je zajišťována prostřednictvím 2 krajských nemocnic, a poté 4 

poliklinikami. Město České Budějovice není zřizovatelem žádného zdravotnického zařízení.  

7. Bezpečnost v prostředí města zajišťuje Městská policie České Budějovice, která má 7 obvodů.  

 

V oblasti bezpečnosti se vztahují ke Smart City následující témata: 

a. Zajištěný komplexní kamerový systém, který má full HD kamery a ¾ kamer je napojeno 

na VPN tunely přes telefonní operátory. Jedná se o systém Genetec security centre, 

který je modulární a mohou na něj být vázány další systémy (např. měření emisí, 

hustota dopravy atd.). Již nyní je plánováno rozšiřování systému směrem k dopravě 

a zřízení Dopravního centrálního dispečinku (plán do r. 2022). 

b. Městská policie pracuje se sbíranými statistikami v oblasti kriminality. Sebrané 

informace jsou propojeny s mapovým podkladem. Všechny informace ovšem nejsou 

veřejně dostupné a slouží pouze vybraným složkám, pro které jsou nutné. 

c. Město má varovný informační systém pro obyvatele, který řeší případné krizové řízení. 

Tento systém spadá pod krizové řízení města a je umístěn a ovládán městskou policií. 

Systém je založen na SMS bráně. Případně je využit systém analogového rozhlasu. 

d. Město využívá systém Dej tip. Za r. 2018 bylo 1 540 hlášení od občanů. 

e. Funguje systém preventivních programů na školách ve spolupráci s Městskou policií 

ČB. 

8. Oblast bydlení: 

a. Nová výstavba: Město nerealizuje vlastní bytovou výstavbu. Výstavbu provádí 

soukromí developeři. Město nemá nastavena pravidla koncepční a systémové práce 

k „vytěžení“ spolupráce s těmito partnery a drží se striktně legislativy.  

b. Správa bytového fondu města: Bytový fond města má na starosti organizace Správa 

domů, kterou plně ovládá město.  

i. Bytový fond města je nyní přes 1.800 (původně byl fond až 16.000 bytů, ale 

došlo k privatizaci v 90. letech 20. století).  

ii. Část bytového fondu je vyčleněna na tzv. sociální bydlení.  

V oblasti bydlení je tématem sociální bydlení a startovací byty. Ačkoli sociální bydlení není 

definováno zákonem, město ho částečně řeší.  

2.6.1 Průniky se Strategickým plánem rozvoje města České Budějovice 

Průniky se SPRM identifikují možnosti Smart City vycházející ze SPRM. Cílem je definovat oblasti, které 

SPRM řeší a mají přímo vazbu (nebo přímo jsou) ke Smart City vztaženy. Průniky se SPRM budou poté 

zapracovány do hlavní části identifikovaného potenciálu. 
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Každé opatření ze SPRM bylo nahlédnuto z pohledu Smart City. Výsledek je možné nalézt zde - Příloha 

č. 1. 

ŽIVOT 

TÉMA POTENCIÁL Z POHLEDU SMART CITY 

Podpora bydlení rodin s dětmi Vytvoření koncepce bydlení pro město 

Podpora startovacích bytů 

Spolupráce s developery 

Turismus – informace, rozvoj Sběr zbytkových dat od operátorů 

Pokračování ve sběru zpětné vazby od turistů 

Sportovní zařízení a volnočasové 

aktivity 

Vytvoření jednotného informačního systému o sportovních 

zařízeních (včetně školských) 

Možnost jednotné „karty“, přes kterou by lidé mohli navštívit / 

rezervovat volnočasové aktivity, dopravu atp.  

 

2.6.2 SWOT analýza oblasti 

SWOT analýza je založena na identifikaci silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Klasická SWOT analýza pracuje s tím, že silné a slabé 

stránky jsou interního charakteru a příležitosti a hrozby externího rázu. Pro potřeby této analýzy jsou 

však příležitosti a hrozby analyzovány především jako interní faktory. 

SILNÉ STRÁNKY 

Na úrovni kraje podepsané memorandum se společností Mastercard – projekt platby přes platební 

karty v dopravě apod. (Možnost přenosu na město do budoucna).  

Částečné využívání moderních technologií, aplikací v oblastech volnočasových aktivit, ale i sociálních 

službách. 

Vypracované některé dílčí sektorové koncepce (anebo jejich příprava): sport, sociální věci. 

Široká nabídka sociální vybavenosti a zajištění základních veřejných služeb (zdravotnictví, sociální 

služby). 

Kamerový systém Genetec security centre – modulový systém. 

Kamerový systém je rozšiřován i na základě podnětů občanů.  

Funkční systém krizového řízení a informování občanů.  
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  SLABÉ STRÁNKY 

Nedostatečná síť sportovišť pod záštitou města.  

Předávání a sdílení informací mezi zainteresovanými subjekty pod městem: samospráva, úřad, 

příspěvkové a další organizace. 

Město nemá jednotný systém (např. převedený do podoby aplikace) pro obyvatele, přes který by 

mohli z jednoho bodu řešit životní situace, jež mají vztah k městu / úřadu (objednání na úřad, 

koupení jízdenek v VHD, nákup lístků na kulturní akce, volnočasové aktivity ve městě, apod.). 

PŘÍLEŽITOSTI 

Elektronizace v oblasti sportovních zařízení – platby, návštěvy, registrace. 

Vytvoření jednotného webu pro všechna sportovní zařízení spadající pod město (včetně školských 

sportovišť). Web by měl být propojen s centrálním / hlavním webem města. 

Tvorba pocitových map v oblasti bezpečnosti a jejich využití pro reakci na bezpečnostní 

problematiku.  

Multiplikace využití kamerové systému na další oblasti Smart City. 

Využití potenciálu SMS brány a informování občanů nejen o krizovém řízení.  

Vytvoření webu sociálních služeb sumarizující všechny informace pro dotčené stakeholdery. Web 

bude primárně založen na návodu přes situace, které stakeholder řešení. Web by měl být propojen 

s centrálním / hlavním webem města. 

Další podpora startovacích bytů a sociálního bydlení. 

Posilování dovednostní seniorů v předem definovaných oblastech, např. IT, ekologie, práce 

s informacemi, mediální výchova a propojení se školami.  

Posílení místní komunity vytvořením sociálních crowdfoundingu. 

Budovy úřadu / města a městských společností jako místa přátelská rodinám. 

Město a úřad jako zaměstnavatelé vzorem v moderních metodách zaměstnávání a slaďování 

rodinného a pracovního života. 

 HROZBY  

Několik paralelně existujících uživatelských systémů ve volnočasových aktivitách. 

Nedostatečná bytová výstavba a sociální bydlení. 
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3 IDENTIFIKACE POTENCIÁLU SMART CITY 
Identifikace potenciálu je stěžejní kapitola materiálu. Sumarizuje všechna klíčová zjištění a stanovuje 

na jejich základě další potenciál.  

3.1 PRIORITNÍ OBLASTI 
Na základě principů Smart City, přístupu zpracovatele k tématu a potřebám města České Budějovice je 

doporučeno řešit Smart City ve 4 prioritních oblastech: 

 

 

 

 

• Téma Smart City:

• ICT, Big Data

• Téma Smart City: 

• Chytrý život

• Chytří lidé

• Témata Smart City: 

• Majetek města

• Chytrá mobilita

• Chytré životní 
prostředí

• Témata Smart City:

• Chytrá vláda / 
správa

• Chytrá 
ekonomika

Správa města 
a řízení úřadu

Strategická 
infrastruktura

ICT / Datové 
prostředí

Strategické 
služby
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3.2 STRATEGICKÉ OSY ZA JEDNOTLIVÉ PRIORITNÍ OBLASTI 

 

  

1.1 Strategické řízení Smart 
City 

1.2 Otevřenost magistrátu / 
města a participace občanů

1.3 Digitalizace 
a  elektronizace

2.1 Majetek města (budovy, 
energetika, sítě)

2.2 Životní prostředí

2.3 Mobilita

3.1 Edukace a osvětová 
činnost

3.2 Elektronizace prostředí

3.3 Informovanost, zapojení 
veřejnosti, podpora obyvatel

4.1 Infrastruktura

4.2 Open Data
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3.3 NÁVRH SYSTÉMU IMPLEMENTACE 
Samotná implementace je předmětem druhé části projektu a tvoří samostatné výstupy a následně 

akční plán projektů sestavený odborným garantem na základě vytvořené strategie. 

Návrh systému implementace vychází z  projektových karet, konkrétních opatření a dílčích projektů 

a je seřazen podle realizovatelnosti v prostředí města České Budějovice. 

Pro lepší uchopení v čase slouží zařazení do jednotlivých „etap“ implementace. V rámci těchto etap 

jsou projekty dále rozděleny na prioritní (P) a projekty, které spadnou do zásobníku (Z). 

 

Pilotní projekt

•Projekt je již částečně realizován v podmínkách města České Budějovice nebo je 
plánována jeho realizace.

•Projekt vyžaduje nepatrné úsilí pro realizaci (měkké projekty na straně magistrátu, 
vyžadující jen personální kapacity).

•Projekty nutné pro implementaci složitějších opatření (dílčí strategické dokumenty, 
generely).

•Projekty vyžadující prakticky nulovou finanční účast ze strany města.

•Projekt je klíčový pro další práci v oblasti Smart City.

Etapa č. 1

•Projekty , které je vhodné realizovat po realizaci pilotních projektů.

•Na straně města existuje reálná zkušenost s projekty z oblasti Smart City.

•Projekty vyžadují vyšší míru zapojení jednotlivých aktérů, jsou dlouhodobější, 
koncepčnější či finančně náročnější.

•Úspěšná realizace projektů Etapy č. 1 přinese první významné výsledky především 
v oblasti finančních úspor či systematizace a automatizace dílčích čnností a rozvoje 
Smart City ve městě.

Etapa č. 2

•Vrcholové, strategické a náročné projekty na realizaci.

•Završení druhé etapy umožní městu České Budějovice zavedení jakýchkoli dalších 
řešení v tématice Smart City.

•Pro město České Budějovice bude zcela automatické  "chytře řídit, "chytře žit" 
a "chytře  fungovat".

•Město České Budějovice může být vzorem  ve skupině "chytrých měst".
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3.4 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ 

3.4.1 Prioritní oblast – Správa města a řízení úřadu 

Strategická osa 1.1 Strategické řízení Smart City 

Opatření 1:  

Vytvoření pozice 

odpovědné osoby 

za Smart City 

(případně 

samostatné 

organizace) 

a vytvoření strategie 

Smart City 

Popis opatření: Vytvoření samostatné jednotky, která bude mít téma Smart 

City komplexně na starosti. Současná praxe v prostředí města je spíše 

taková, že má sice k dispozici velké množství řešení a opatření spadajících 

pod Smart City, ale jsou řešeny v řadě případů separovaně za danou oblast. 

Chybí koordinace, řízení celého konceptu. 

Samostatná jednotka může mít podobu buďto jednotlivců v rámci 

vybraného odboru (např. Útvar hlavního architekta), tj. jako součást 

magistrátu, anebo formu jednotky nezávislé na magistrátu (zřízení 

samostatné organizace, projektové kanceláře). 

Subjekt (osoba/y nebo organizace) by měl participovat na vytvoření 

strategie / koncepce Smart City, která musí být nedílnou součástí této 

agendy. Odpovědnost je poté i za aktualizaci strategie / koncepce. Strategii 

/ koncepci je vhodné vytvořit jako navazující dokument na tento materiál.7 

Bez strategického přístupu k řešení tématu nemůže být téma správně 

uchopeno, řešeno, řízeno a evaluováno. Tento přístup je schopen propojit 

dílčí sektorové koncepce a zajistit jejich provázanost na Smart City i 

navzájem.  

Důležitým prvkem v řízení Smart City je pochopení, že některá opatření mají 

přesah za hranice města a zasahují do celého ORP, regionu, kraje. Tomu 

poté musí být uzpůsobena i komunikace a spolupráce s dotčenými partnery 

/ obcemi. 

Nezbytným prvkem je i provázání se SPRM. 

Efekt:  

• Koncepční přístup a řízení Smart City.  

• Zajištění principů stakeholder managementu.  

• Propojování oblastí, tj. systematické řešení tématu s přínosnými 

synergiemi.  

Zdroje: 

• Lidské zdroje - V první fázi vytvoření 1,5 - 2 úvazky k uchopení 

tématu v podobě hlavního garanta a úvazek projektového 

                                                           

7 Příležitostí pro město České Budějovice je Operační program Zaměstnanost (OPZ). V jeho rámci by měla být na 

jaře roku 2019 vyhlášena výzva pro územní samosprávy. V předchozích obdobných výzvách v rámci OPZ bylo 

možné čerpat prostředky na vytvoření strategických dokumentů včetně Smart City. 
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manažera.  

• Finanční zdroje – Náklady na lidské zdroje – řešením by mohlo být 

podání žádosti do jarní výzvy 2019 z OPZ – z ní by mohlo město 

spolufinancovat vytvoření Strategie Smart City České Budějovice 

a hradit z ní část úvazků odpovědných za realizaci strategie po dobu 

2 let. 

Časová náročnost: Pilotní fáze – první krok v řešení Smart City. 

Implementace: Rozhodnutí o zřízení pozic/e nebo samostatné jednotky. 

Vymezení statusu fungování, pravomocí a nastavení procesů práce (půjde-li 

o samostatnou jednotku vztah k magistrátu, zřizovaným a dalším 

organizacím města). 

Příklad dobré praxe: Praha: Zřízení samostatné organizace mimo magistrát. Organizace má cca 

20 zaměstnanců (ředitel, projektoví manažeři, account manažeři atd.). 

Tento přístup je vhodnější pro větší města a města, která chtějí téma 

systémově uchopit a pracovat s ním. Tato varianta je pro České Budějovice 

doporučená. Pokud ji město nebude chtít využít ihned, doporučuje se ji mít 

jako následnou variantu po rozšíření práce na Smart City. 

Odkazy: https://operatorict.cz/ 

Valašské Meziříčí, Milevsko: Zřízena projektová kancelář v úřadu (ValMez) 

nebo pod Technickými službami (Milevsko), v jejímž rámci jsou alokovány 1 

- 2 úvazky věnující se tématu.  

Tento typ uchopení je vhodnější pro malá města do cca 20.000 obyvatel 

nebo města, které s tématem začínají jako České Budějovice. 

Odkazy: https://www.zivemilevsko.cz/ 

Vídeň: Strategický přístup k řešení Smart City 

Vídeň je exemplární příklad systematického a uceleného přístupu k řešení 

Smart City. Město má nastavenou dlouhodobou vizi a strategii řešení Smart 

City (do r. 2050). Tento přístup je poté součástí nebo je zohledněn v každém 

sektorovém řešení, přístupu, koncepce, které se Smart City dotýkají. 

(Obdobný přístup volí i řada dalších evropských měst, která  téma vážně 

řeší.) 

 

https://operatorict.cz/
https://www.zivemilevsko.cz/
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Opatření 2:  

Zavedení principů 

stakeholder 

managementu 

Popis opatření: Zavedení stakeholder managementu při řízení a rozvoji 

Smart City je nedílnou součástí správy tématu. Měl by být aplikován jako 

nedílná součást při zřízení pozice (nebo organizace) a subjektem 

odpovědným za Smart City vykonáván. Bez nastavení a řízení stakeholder 

managementu nemůže Smart City uceleně ve městě fungovat. 

Stakeholder management by měl být součástí již přípravy koncepce Smart 

City. 

Součástí může být vytvoření principů strategického partnerství 

s vytipovanými entitami v dané oblasti anebo v celé oblasti Smart City 

(může jít i o vybraná města v ČR i zahraničí).  

Efekt:  

• Zapojení klíčových aktérů a definování, kdy je zapojit, jak je zapojit, 

jak s nimi jednat.  

Zdroje:  

• N/A – ideálně součást Opatření č. 1 – stakeholder management 

musí řídit, vykonávat osoba odpovědná nebo řídící orgán Smart City. 

Časová náročnost: Pilotní projekt – kontinuální proces. 

Implementace: Prvním krokem musí být definování stakeholderů 

v oblastech Smart City. Definování jejich zainteresovanosti, zájmů, potřeb. 

Následně určení jejich vlivu. Navázání spolupráce / komunikace.  

Příklad dobré praxe: N/A – stakeholder management je aplikován všemi entitami řešící 

relevantně Smart City.  

Opatření 3: 

Řízení a plánování 

města i úřadu dle 

principů Smart City 

Řízení a plávání je stejně jako stakeholder management o přístupu a 

zavedení tohoto přístupu do řízení Smart City ve městě a na magistrátu. 

V rámci tohoto přístupu je cílem: 

• Pracovat se současnými daty, vyhodnocovat je a na jejich základě 

plánovat další aktivity. 

• Zajistit propojení a sdílení dat / informací mezi vybranými subjekty 

na úrovni města i magistrátu. 

• Koordinovat činnosti v oblastech řízení a plánování města i 

magistrátu. 

• Atd.  

Opětovně jde o opatření, jež je zcela nezbytné mít provázané se SPRM. 

Pro řešení přístupu je klíčové mít nastaveny principy stakeholder 

managementu a umět ho aplikovat.  
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Poznámka: V důsledku by mělo být výstupem např. i plánování a řízení 

investičních nebo stavebních akcí ve městě. 

Efekt:  

• Zajištění koncepčního, koordinovaného, systémového přístupu 

v řízení města i magistrátu 

Zdroje:  

• N/A – ideálně součást Opatření č. 1. 

Časová náročnost: Pilotní projekt – kontinuální proces. 

Implementace: Součást řízení Smart City. 

Příklad dobré praxe: Praha – Aplikace pro řízení dopravních staveb (aplikace je v plánu). 

Praha plánuje zavést SW, který pomůže koordinovat stavební práce pro 

městské firmy. Aplikace bude zaměřena na opravy komunikací. 

Odkaz: https://www.lupa.cz/aktuality/praha-planuje-software-ktery-bude-

koordinovat-dopravni-stavby/ 

Opatření 4:  

Vytvoření 

informačního webu 

ke Smart City 

Popis opatření: Vytvoření samostatného webu pro téma Smart City. Cílem 

webu je informovat veřejnost (odbornou i laickou) o záměrech v oblasti 

Smart City, provedených aktivitách atd. Ideálním řešením pro České 

Budějovice je zaměření webu i na strategické plánování města obecně (tj. 

provázanost se SPRM). 

Web by měl být provázán s webem města. 

Web slouží jako součást PR tématu a současně jako zdroj sdílení dobré 

praxe. 

Alternativní možností v případě, že nebude zájem ani vůle vytvořit 

samostatný web, je vytvoření záložky k tématu na aktuálních internetových 

stránkách města.  

Efekt:  

• Posílení značky Smart City spojené s městem.  

• Otevřenost a transparentnost sdílení informací.  

• Informování o přínosech a efektech Smart City. Sdílení dobré praxe. 

Zdroje: 

• Lidské zdroje – nedojde k nutnosti zvýšení pracovních úvazků. 

Definování parametrů webu a jeho následná obsluha je možná 

v rámci stávajících kapacit (IT, marketing města, a osoby odpovědné 

za řízení Smart City). 

• Finanční zdroje – náklady na zřízení webu do 100.000,- Kč. 

Časová náročnost: Pilotní fáze – rychlé řešení.  

https://www.lupa.cz/aktuality/praha-planuje-software-ktery-bude-koordinovat-dopravni-stavby/
https://www.lupa.cz/aktuality/praha-planuje-software-ktery-bude-koordinovat-dopravni-stavby/
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Implementace: Klíčové je nastavit parametry webu, jeho funkčnost a poté 

proces správy webu (kdo dává informace, kdo vkládá informace, kdo 

odpovídá za informace a jejich aktuálnost). 

Příklad dobré praxe 

 

 

Plzeň, Praha, Písek atd.: Specifický internetový portál pro Smart City má 

řada měst, která Smart City odpovědně řeší. Platí pro ČR i zahraničí. 

Odkazy: https://smartcity.plzen.eu/, https://amsterdamsmartcity.com/, 

https://smart.pisek.eu/ 

 

 

Opatření 5:  

Vytvoření 

inovačního 

inkubátoru 

Popis opatření: Pro inovační inkubátor je klíčové definování jeho statusu (co 

je cílem, kdo v něm může působit, za jakých podmínek, možnosti finanční 

podpory atd.). Tento krok by měl přijít po etablování správy Smart City jako 

samostatného tématu (tj. Smart City je řízeno, je nastaven stakeholder 

management, je vytvořena strategie Smart City, která definuje oblasti 

rozvoje v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu).  

Inkubátoru je vyčleněn většinou prostor, kde působí. Možností je propojení 

s hospodářskou komorou, krajem (který má svůj inovační inkubátor) a 

univerzitou. Tento přístup by měl multiplikační efekt na propagaci 

inkubátoru, zapojení zájemců do inkubátoru. 

Důležité je zajištění provázání na projekty podpory inovací na krajské, 

národní i nadnárodní úrovni. 

V případě dostupných prostor může být inkubátor spojen s co-workingovým 

centrem, tj. lidé zapojení do inkubátoru dostanou prostor s potřebným 

vybavením v podobě sdílených kanceláří s potřenými vybavením (stůl, židle, 

free wi-fi).  

Klíčovým tématem je zaměření inkubátoru. Prioritně by měl být zaměřen na 

témata v oblasti Smart City, nicméně to není podmínkou a měl by 

podporovat i další inovace a podnikatelské nápady. 

Poznámka: Smyslem by nemělo být vytváření nového konkurenčního 

inkubátoru ke krajskému, ale v ideálním případě propojení s krajským 

inkubátorem a dalšími aktéry. Cílem tohoto opatření není vytvářet 

konkurenci, ale jít cestou hledání synergií, koordinace a kooperace.  

Efekt:  

https://smartcity.plzen.eu/
https://amsterdamsmartcity.com/
https://smart.pisek.eu/
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• Generace a sběr chytrých nápadů (nových nebo revize stávajících).  

• Podpora začínajících i stávajících podnikatelů. 

• Podpora místní komunity. 

• Propojování stakeholderů – kraj, univerzita, hospodářská komora, 

podnikatelé. 

Zdroje:  

• Inkubátor by měl být ideálně součástí řízení Smart City. 

• Fyzické prostory. 

Časová náročnost: Fáze 2 – vytvoření inovačního inkubátoru zaměřeného 

na Smart City (nebo i další oblasti) by mělo přijít až v poslední fázi této 

strategické osy, a to z hlediska času, přínosů i kapacit. 

Implementace: Zahájení jednání s dotčenými stakeholdery (hospodřáská 

komora, kraj, univerzita, podnikatelé).  

Vytvoření pravidel a systému fungování inkubátoru. Inkubátor by měl mít 

pod správou subjekt, který bude řešit témat Smart City. Zapojení do 

inkubátoru zainteresované skupiny (kraj, univerzitu, hospodářskou 

komoru). 

Příklad dobré praxe Kodaň: Inkubátor pro Smart City projekty. 

Odkaz: https://stateofgreen.com/en/partners/copenhagen-solutions-lab/ 

 

Opatření 6:  

Fond rozvoje 

podnikání 

Popis opatření:  

Možnost finanční i nefinanční podpory podnikání anebo poskytnutí prostor 

pro po začínající podnikatele (co-working). 

Finanční podpora – podpoření vybraných podnikatelských projektů, ideálně 

těch, které prošly inkubátorem (Opatření č. 5). Finanční podpora by měla 

jasně stanovená pravidla. Mohlo by jít o podporu formou bezúročné půjčky 

s jasně vymezenými pravidly a harmonogramem návratnosti (týkalo by se 

vyšších forem nákladů, např. na vybavení apod.). Finanční podpora by mohla 

být i nenávratná, např. zaplacení vyřízení licence, povolení atd. 

https://stateofgreen.com/en/partners/copenhagen-solutions-lab/
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Nefinanční podpora – spočívala by v poradenství podnikatelům (ideálně 

opět začleněných do inkubátoru). Poradenství by spočívalo např. 

v doporučení kde hledat externí zdroje, základní právní aspekty řešení atd. 

Toto opatření může být součástí předchozího opatření a spojeno 

s inovačním inkubátorem jako navazující služba.  

Ve fondu by byly každoročně alokovány vybrané finanční prostředky 

a poskytnuty do vyčerpání. (Pokud by šlo o finanční podporu.) 

Důležité je nastavení jasných pravidel – např. viz propojení s inkubátorem, 

tj. projekt musí nejdříve projít inkubátorem a ukáže-li se životaschopný, 

bude možné ho podpořit i podporou stojící na finanční bázi. 

Projekt je rovněž možné uchopit a pojmout se zaměřením na sociální oblast 

– zaměření na vybrané skupiny obyvatel, které mají problém uplatnění na 

trhu práce. 

Poznámka: Ve městě existuje soukromé co-workingové centrum. Možností 

je v první fázi zkusit navázat spolupráci s tímto soukromým subjektem a 

pokusit se propojit zájmy města i stávajícího co-workingového centra. 

V případě, že by to nebylo možné nebo vhodné, může město uvažovat o 

založení vlastního wo-workingového centra.  

Efekt:  

• Podpora začínajících podnikatelů. 

• Podpora místní komunity. 

• Dobré PR. 

• Obecně vytěžení pro potřeby Smart City. 

Zdroje:  

• Lidské zdroje – v případě poskytování poradenství 0,2 úvazku 

v rámci řízení Smart City.  

• Finanční zdroje – dle rozhodnutí. 

Časová náročnost: Fáze 2 – provázání na inkubátor. 

Implementace: Vytvoření pravidel a systému podpory. Informování.  

Příklady dobré 

praxe: 

Příbor: Co-workingové centrum: Město vytvořilo a spravuje co-workingové 

centrum pro začínající podnikatele. 

Odkaz: http://www.ccpribor.cz/o-nas 

Edinburg: Cre8te Opportunities 

Cre8te Opportunities obhospodařuje fond rozvoje podnikání 

a mikrofinancování pro místní komunitu ve východním Edinburghu. Cre8te 

zejména pracuje s klienty – dlouhodobě nezaměstnaní (případně i s nějakým 

dalším znevýhodněním – mentálně postižení apod.), snaží se nalézt řešení 

jejich situace především z jiných podpůrných zdrojů. 

http://www.ccpribor.cz/o-nas
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Podpora je v omezené míře, kdy je to potřeba a jiné podpůrné zdroje nejsou 

k dispozici, poskytuje podporu z vlastního fondu a jedná se pouze malou 

nezbytnou podporu (platba za vyřízení licence, povolení apod.).  

Odkaz: http://cre8te.co.uk/ 

 

Opatření 7: 

Zavedení principů 

crowdsourcingu 

Popis opatření: Jedná se o zavedení systému, kdy jsou témata, problémy, jež 

by potřebovalo město řešit (a např. nejsou na něj kapacity úředníků nebo 

zaměstnanců organizací, nebo je předpoklad, že by na něj měli příliš 

jednostranný pohled přes svoji odbornost) zadány k řešení externím 

entitám jako součást veřejného řešení. 

Přístup je založena na tzv. win-win přístupu. Zadavatel dostane pohled 

zvnějšku, který může přinést zajímavé / jiné řešení problému nebo aspoň 

inspiraci. Zpracovatel dostane možnost participace a ovlivnění (nebo 

dokonce vyřešení) problému města.  

Možností je rovněž předem stanovit, že dodá-li zpracoval řešení, které bude 

město akceptovat, může za něj dostat finanční odměnu nebo možnost další 

participace na jeho řešení atp. 

Tento přístup se může stát nedílnou součástí řízení Smart City a současně 

prvkem zapojení veřejnosti do rozvoje Smart City. 

Efekt: 

• Řešení problému může být vyřešeno za poměrně nízkých nákladů 

(platí se za výsledek, nikoli za práci), případně zcela zdarma. 

• Podchycení talentů. 

• Otevřenost, sdílení, participace. 

Zdroje: 

• Řešení je bez zvýšených nároků na nové lidské zdroje. 

• Finanční zdroje – dle nastavení principu – viz výše. 

http://cre8te.co.uk/
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Časová náročnost: Pilotní projekt. 

Implementace: Definovat průběžně oblasti k řešení. Informovat o veřejném 

řešení (případně cílené oslovení vybraných skupin, např. školy / univerzitu, 

podnikatelé apod.). 

Příklad dobré praxe: N/A 
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Strategická osa 1.2 Otevřenost a vstřícnost magistrátu / města a participace občanů 

Opatření 1:  

Zvýšení 

transparentnosti 

– otevřenost 

radnice 

Popis opatření: Zvýšení transparentnosti a otevřenosti radnici pomocí 

moderních technologií musí předcházet diskuse a politický koncensus na tom, 

jak bude otevřenost a transparentnost vypadat, tj. jaké bude mít prvky a co 

tyto prvky mají přinést.  

Existuje celá řada opatření, níže jsou uvedeny 3 konkrétní příklady opatření. 

Prvním opatření ke zvýšení transparentnosti města přihlášením k platformě 

Citivizor. České Budějovice by byly prvním městem v Jihočeském kraji. 

Alternativou je „pouhá“ inspirace platformou Citivizor a sdílet data, která jsou 

i na Citivizor. Tento přístup ovšem vyžaduje jednak definovat data,, která se 

budou sdílet (tady je možné de facto sdílet v minimální míře to samé, co nabízí 

Citivizor) a jednak zajistit jejich sdílení tak, aby bylo přehledné a dobře 

srozumitelné pro běženého občana (např. podpořeno i grafikou). Takto 

zveřejněná data by byla součástí internetových stránek města. 

Druhým opatřením může být vytvoření participativního rozpočtu. Zavedení 

systému, kdy mohou přímo lidé rozhodovat o části rozpočtu a na co půjde. 

Výhodou systému je přímé zapojení veřejnosti do rozhodování o věcech 

veřejných. 

Nezbytné je ošetřit možné riziko v podobě nízké účasti, a tím snížení 

legitimnosti rozhodnutí. Toto riziko je možné ošetřit dobrou propagací a po 

prvním informování občanů, na co finance půjdou, vznikne motivace pro ty, 

kteří nehlasovali, aby se příště zapojili a mohli také „něco“ ovlivnit. 

Druhé riziko, které je třeba ošetřit, je opakované hlasování.  

Jako další potenciální prvek se nabízí zavedení pravidelného systému sběru 

zpětné vazby od občanů, a to zejména v případě, že se město nerozhodne jít 

cestou zavedení participativního rozpočtu. 

Třetím přístupem je pravidelný sběr zpětné vazby od občanů města 

prostřednictvím moderních technologií. Ke sběru zpětné vazby může posloužit 

i participativní rozpočet (jak je uvedeno), ale k jejímu sběru je možné využít i 

internetové stránky nebo mobilní aplikaci (bude-li zavedena jednotná aplikace 

pro občany města). 

Podstatné je definovat na co se občanů ptát, jakým kanálem, a jaký to bude 

mít přínos pro město / magistrát / občana. 

Efekt:  

• Zvýšení transparentnosti a otevřenosti města, tj. dostupnosti 

informací veřejně.  

• Efektem by mohla být inspirace, sdílení dobré praxi vůči dalším 

městům v Jihočeském kraji. 

• Sběr zpětné vazby od veřejnosti – co ji zajímá, jaké jsou její priority = 
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nutnost pracovat s daty. 

Zdroje:  

• Lidské zdroje – stávající kapacity IT. 

. 

Časová náročnost: Pilotní projekt. 

Implementace: Velmi snadná s ohledem na přihlášení k platformě a zadání 

vybraným zaměstnancům expedovat a dodávat data (určitě je) a kam data 

dodávat. 

Příklad dobré 

praxe: 

 

Černošice, Uherský Brod, Praha 7, Úvaly, Nové Město na Moravě – Citivizor. 

Systém CityVizor ukazuje, za co a jakému dodavateli organizace vyplácí veřejné 

prostředky. Přehledně zobrazuje, jaké konkrétní projektové či investiční akce 

(opravy, stavby, pořízení SW…) probíhají, jaké jsou na ně alokovány prostředky 

a kolik již bylo vyplaceno. 

Odkaz: https://www.cityvizor.cz/ 

 

Praha 3, Praha 8, Praha 14, Brno– střed: Participativní rozpočet 

Existují různé varianty, Ad1) Lidé posílají přímo návrhy, které poté vedení 

města vyhodnotí. Ad2) Jsou nabídnuty možnosti, pro které mohou lidé 

hlasovat. Ad3) Kombinace předchozích dvou bodů, tj. nejprve probíhá sběr 

nápadů, a poté se o nich hlasuje. 

Odkazy: http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/, 

https://damenavas.brno.cz/, https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-

14/ctrnactka-podle-vas-participativni-rozpocet/ atd. 

 

https://www.cityvizor.cz/
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/
https://damenavas.brno.cz/
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/ctrnactka-podle-vas-participativni-rozpocet/
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/ctrnactka-podle-vas-participativni-rozpocet/
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Opatření 2: 

Dostupný a 

přátelský úřad 

Popis opatření: Budovy města a magistrátu by měly být v maximální možné 

míře označena jako místa dostupná a přátelská pro občany, kteří mají 

specifické potřeby. 

Může jít např. o rodiny s dětmi, seniory, handicapované. Tyto skupiny mají své 

specifické potřeby, které pramení z jejich životní nebo zdravotní situace.  

Stěžejní je určit parametry, co znamená dostupný a přátelský úřad. Může jít 

např. o následující prvky: 

1. Rodiny s dětmi 

• dětský (hrací) koutek s vybavením 

• bezbariérový přístup  

• přebalovací pult 

• židlička na krmení dětí 

• vybavení na ohřev stravy (mikrovlnka atp.) 

• ohřívač lahví mléka 

• umývárna přizpůsobená rodičům s nejmenšími dětmi 

• prostor na odstavení kočárku 

• atd. 

 
2. Senioři 

• možnost odpočinku v prostředí budov (lavičky, sedačky), a to zejména 
na agendách, kde se může čekat 

• bezbariérový přístup 

• zavedení tzv. senior taxi (odvoz vybraných skupin seniorů na úřad nebo 
do jiných institucí, např. nemocniční zařízení) 

• atd. 

3. Handicapování 

• bezbariérový přístup 

• atd. 

 

Město (příspěvkové org., zřizované a zakládané org.) a magistrát by měly jít 

v této věci příkladem. 
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Následně je doporučeno určit budovy, které mohou toto označení splnit ihned 

a chce je to pouze řádně vybavit, alespoň částečně výše uvedeným. Náklady 

jsou v tomto případě pouze v rovině nákupu vybavení, případně drobných 

úprav prostoru. 

V druhé fázi se zaměřit na budovy, které budou vyžadovat stavební úpravy, 

a tím pádem vyšší finanční náklady. Do této fáze by měly být zařazen pouze 

budovy s velmi vysokou návštěvností cílové skupiny. 

Efekt:  

• Pozitivní PR.  

• Otevřenost magistrátu a města obyvatelům.  

Zdroje:  

• Finanční zdroj – nákup vybavení – tisíce – desítky tisíc. 

• Finanční zdroje – stavební úpravy – desítky – stovky tisíc.  

Časová náročnost: 1. fáze – jedná se o aktivitu, jež by měla být rozložena 

v čase.  

Implementace: Určení atributů, které je třeba splnit. Následně zhodnotit stav 

budov města a magistrátu a rozhodnout o zavádění jednotlivých prvků. 

Příklad dobré 

praxe: 

 

Hradec Králové: Hradec Králové získal opakovaně tituly místo přátelské rodině. 

Ve městě lze hledat širokou plejádu podnětů v této oblasti. 

Odkaz: https://www.hradeckralove.org/mista-pratelska-rodine/d-

55214/p1=21906 

 

  

https://www.hradeckralove.org/mista-pratelska-rodine/d-55214/p1=21906
https://www.hradeckralove.org/mista-pratelska-rodine/d-55214/p1=21906
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Strategická osa 1.3 Digitalizace a elektronizace 

Opatření 1:  

Vytvoření 

jednotné 

mobilní 

aplikace pro 

České 

Budějovice 

Popis opatření: Jedna mobilní aplikace určená primárně pro obyvatele (ale 

potenciálně i např. pro turisty, kteří zůstávají ve městě déle),8 ve které budou nejen 

veškeré informace o městě a úřadu, ale rovněž možnost přes aplikaci zajistit základní 

věci života ve městě: 

- objednání na úřad (vybrané agendy), 

- platba v MHD, 

- zakoupení vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce, 

- atd. 

Aplikace zajistí vyřízení všech agend, jež jsou dnes roztříštěné mezi více aplikací a 

platforem.  

Součástí aplikace by měla být i možnost podávat uživatelů podávat návrh na zlepšení 

veřejné služby ve městě a obecně plánování a rozvoje města.  

Efekt:  

• Centralizace informací a služeb pro občany v 1 aplikaci.  

• Aplikace bude díky tomu možné využívat jako informační a propagační kanál 

vůči občanům, stejně jako kanál, přes který bude možné zvýšit participaci 

občanů, informovanost občanů nebo sběr zpětné vazby. 

Zdroje: 

• Lidské zdroje – interní zdroje IT. 

• Finanční zdroj – na vytvoření, programování a správu – bude definováno.  

Časová náročnost: Fáze 1 – aplikace by se měla stát nosným projektem v této oblasti 

ve fázi 1.   

Implementace: Definování funkcí aplikace se zohledněním současných platforem a 

nástrojů, které ČB mají tak, aby aplikace vše centralizovala / zastřešila.  

Příklad 

dobré praxe: 

Kolín: Kolín v mobilu 

Každý občan města Kolína, má možnost stáhnout si do svého telefonu chytrou 

aplikaci.  Město se snaží postupně implementovat do této aplikace dílčí systémytak, 

aby obyvatelé nemuseli neustále chodit na úřad, a naopak si vše potřebné vyřídili z 

pohodlí domova. 

Odkaz: https://www.eternal.cz/kolin/ 

Barcelona, Stockholm, Dublin: Digitální platforma umožňující aktivní participaci 

veřejnosti v otázkách veřejné správy - územní plánování, smart city iniciativy, 

                                                           

8 Aplikace musí být tvořena pro obyvatele města (případně ORP). Turisté tak nebudou primárními uživateli 

aplikace, nicméně s ohledem na její potenciální funkčnost (viz popis) ji budou moci také využít. 

https://www.eternal.cz/kolin/
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governance apod. Klíčovými vlastnostmi je možnost diskuze a podání vlastního 

návrhu. Aplikace fungují samostatně. Pro České Budějovice by bylo vhodné zařadit 

platformu jako součást jednoho systému. 

Odkaz: https://www.decidim.barcelona/, 

https://international.stockholm.se/governance/smart-and-connected-city/how-

the-smart-city-develops/, https://smartdublin.ie/smartstories/civiq-smart-public-

engagement/ 

 

 

Opatření 2: 

Zvyšování 

elektronizac

e v prostředí 

magistrátu 

V prostředí magistrátu provést vytipovat oblasti, které bude možné elektronizovat 

a navázat na již dnes fungující opatření. Může jít např. o tato opatření: 

- Zvýšení počtu elektronických úředních desek ve městě pro občany. 

- Vytvoření online komunikačního chatu pro návštěvníky internetových 

stránek. (Jednalo by se online poradenství, navedení a pomoc v řešení 

životních situací).  

- Možnost sledování přítomnosti úředníka na magistrátu i pro občana. 

- Audit informačních systémů uvnitř magistrátu na jednotlivých odborech a 

možnost jejich propojení, případně sjednocení do jednoho systému, bude-li 

to vhodné. 

Další kroky by měly vést k vytipování (ve spolupráci s interním IT) dalších možností 

v oblasti elektronizace. 

Poznámka: Elektronizaci výrazně pomůže vytvoření Portálu občana, který umožní 

část agend občanům (za daných podmínek) vyřídit elektronicky. Výrazný posun 

přinesou i nové internetové stránky města / magistrátu, které budou občany 

navádět přes životní situace atd. 

Efekt:  

• Posílení elektronizace, digitalizace. 

https://www.decidim.barcelona/
https://international.stockholm.se/governance/smart-and-connected-city/how-the-smart-city-develops/
https://international.stockholm.se/governance/smart-and-connected-city/how-the-smart-city-develops/
https://smartdublin.ie/smartstories/civiq-smart-public-engagement/
https://smartdublin.ie/smartstories/civiq-smart-public-engagement/
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• Zvýšení dostupnosti veřejné služby a zlepšení jejího poskytování přímo 

občanovi. 

Zdroje: 

• Lidské zdroje – interní zdroje IT ad. V případě zavedení online poradenství 

alokace úvazku na tuto činnost. 

• Finanční zdroj – v případě nákupu dalších elektronických úředních desek se 

pohybuje cena za 1 úřední desku (včetně instalace a údržby) cca 300 – 500 

tis. Kč. 

Časová náročnost: Fáze 1  

Implementace: Průběžné zavádění. 

Příklad 

dobré praxe 

Praha: Online poradenství při životních situacích přes chat, na kterém se může 

návštěvník internetových stránek poradit. 

Odkaz: http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/index.html 

 

Město Domažlice: Možnost vidět přítomnost úředníka na pracovišti online. 

Odkaz: https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/pritomnost-uredniku/ 

 

Opatření 3:  

Mobilní 

rozhlas 

Popis opatření: Prostřednictvím mobilního rozhlasu (SMS, emaily, jiné komunikační 

aplikace) rozesílat občanům informace různého charakteru. Stěžejní je nastavit 

informace, které tímto kanálem mohou jít (definování oblastí).  

Registrace je pro klienty zdarma a online. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/index.html
https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/pritomnost-uredniku/
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Mobilní rozhlas musí být součástí komunikačního mixu, jak chce magistrát a město 

komunikovat vůči občanům.  

Efekt:  

• Zvýšení informovanosti občanů. 

Zdroje: 

• Finanční zdroje – nákup aplikace. Aplikaci dodává větší množství subjektů 

včetně mobilních operátorů. Náklady se pohybují v nákladu desítek tisíc 

měsíčně. Výhodou mobilního rozhlasu dnes je, že není pouze o rozesílání 

informací SMS, ale i emailem nebo veřejně dostupnými komunikačními 

aplikacemi, které jsou zdarma. 

Časová náročnost: Fáze 1 – zavedení nástroje je možné v krátkém časovém 

horizontu nákupem služby. 

Implementace: Definování oblastí, které chce město obyvatelům poskytnout. 

Poptání dodavatelů. Propagace mobilního rozhlasu. 

Příklad 

dobré praxe: 

Kyjov, Znojmo atd.: Mobilní rozhlas 

Města pro zlepšení informovanosti svých obyvatel zavádí službu – Mobilní rozhlas. 

Tato služba umožňuje včas a efektivně informovat o všem důležitém. Zaregistrovaný 

obyvatel dostává zdarma – zprávy do mobilní aplikace, e-maily, SMS zprávy, důležité 

aktuality – upozornění na odstávky energií, pozvánky na kulturní události, sběr 

odpadů (velkoobjemové kontejnery). 

Odkaz: https://mestokyjov.mobilnirozhlas.cz/, https://znojmo.mobilnirozhlas.cz/  

 

 

  

https://mestokyjov.mobilnirozhlas.cz/
https://znojmo.mobilnirozhlas.cz/
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3.4.2 Prioritní oblast – Strategická infrastruktura 

 

Prioritní osa 2.1 Majetek města (budovy, energetika, sítě) 

Opatření 1: 

Veřejné osvětlení  

Popis opatření: Modernizace stávající sítě, uchopení řízení a zavedení 

inteligentních nástrojů pro efektivní řízení energetické náročnosti sítě. 

• Ledkové světla – úspory. 

• Chytré lampy s regulací na pohybové čidlo a správnou orientací směru 

světelného kužele vzhledem k omezení světelného smogu. 

• Propojení pasportů a generelů. 

• Ovládání na dálku přes aplikaci – rozšíření inteligentních spínacích míst 

Efekt: 

• Úspory energetické/finanční 

• Efektivní řízení 

• Monitoring stavu 

Zdroje: 

• Finanční - dle rozsahu, statisíce – miliony Kč 

Časová náročnost: 

• Pilotní projekt - dle rozsahu, kompletní obnova a modernizace – 2-3 

roky. 

Implementace:  

Samotná obnova a modernizace je typickým investičním projektem se všemi 

standardními kroky (záměr, studie proveditelnosti, schválení, veřejná zakázka, 

realizace, popř. dotační vstupy). Propojení pasportů a generelů může být 

realizováno ihned a jedná se o koncepčně operativní činnost na úrovni 

zaměstnanců Magistrátu České Budějovice. 

Příklad dobré 

praxe: 

 Dolní Břežany, Chytré veřejné osvětlení 

„Chytré“ veřejné osvětlení zahrnující moderní světelné zdroje, dálkové řízení 

intenzity osvětlení podle okamžité potřeby v dané lokalitě i využití sloupů 

veřejného osvětlení jako multifunkční infrastruktury se stává fenoménem 

smart cities v Evropě i v zámoří. Tento koncept přichází ke slovu i v České 

republice. Příkladem jsou „chytré“ lampy instalované říjnu 2018 v Dolních 

Břežanech. 

Požadavkem bylo vytvořit „chytrou“ lampu, která bude na první pohled vypadat 

jako klasické pouliční svítidlo – její vzhled tedy nesměly narušovat žádné antény 

nebo skříňky se zařízeními a veškerá technologie je integrovaná uvnitř lampy. 

Tyto lampy, využívající LED světelné zdroje, umožňují vzdálenou správu tím, že 
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po internetu zasílají svému provozovateli informace o nefunkčnosti svítidel 

nebo snižující se kvalitě osvětlení. 

Nejviditelnější funkcionalitou těchto lamp je řízení intenzity osvětlení. Jelikož 

se lampy nachází ve vilové čtvrti, řeší se intenzita osvětlení na základě biorytmu 

dané lokality. Ve 22 hodin se snižuje intenzita osvětlení v průměru o 20 %, 

přičemž toto snížení je selektivní – někde je intenzita snižována více, někde 

vůbec. Ve 23 hodin je intenzita osvětlení již na 50 % původní hodnoty a o 

půlnoci dochází na některých místech k úplnému vypnutí. To nicméně 

neznamená, že by ulice zůstala celá po tmě. Lampy se automaticky aktivují, 

pokud dojde k pohybu v dostatečně velkém perimetru jejich okolí. Snižování 

jasu, a tedy světelného smogu, je jeden z konkrétních přínosů chytrého 

osvětlení.  

 

Odkaz: http://www.smartcityvpraxi.cz/zajimave_projekty_210.php 

 

 

 

 

 

 

Opatření 2: 

Energetická 

efektivnost 

Popis opatření:  

Současný stav energetického managementu v ČB je popsán v analytické části 

dokumentu. Existuje řada pasportů a energetických průkazů budov, průběžně 

jsou zateplovány školské objekty a ČB disponují systémem energetického 

managementu podle ISO 50001. Tématem je nyní osazení vybraných objektů 

koncovými čidly, alarmy pro sledování aktuální spotřeby či reportingu 

výpadku, úniku atp. 

Je důležité zmínit, že propojení technologií s pozicí energetika nelze ničím 

nahradit. Příkladem může být optimalizace odběrných míst. Základní 

optimalizaci lze provádět na základě algoritmu automaticky, ale teprve osoba 

znalá zohlední budoucí využití budovy, změny v provozu a případně navrhne 

rozložení zátěže a regulace spotřebičů, ať už bude tarifní systém jakýkoliv. 

Koncept smart cities může energetickému managementu kromě 

podrobnějšího monitoringu díky technologii přinést také postupné řízení 

spotřeby podle zátěže a pobytu osob v budovách, podle předpovědi počasí 

apod. 

Další větví energetické efektivnosti či energetických úspor jsou projekty 

s tématikou chytrých sítí (smart grids), alternativních energetických zdrojů 

(jak lokálních, tak centrálních) a v co nejvyšší míře využívání obnovitelných 

zdrojů energií (OZE). Jedná se o dlouhodobé projekty, které ale slibují finanční 

návratnost a řadu dalších pozitivních efektů. Na toto téma v současnosti 

http://www.smartcityvpraxi.cz/zajimave_projekty_210.php
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neexistují žádné studie či projektové záměry a v prvé řadě by bylo vhodné se 

k tomuto problému stavit např. vytvořením expertní skupiny, která by se 

tomuto tématu dlouhodobě věnovala. Tento fakt je podpořen tím, že České 

Budějovice jsou vesměs velmi komfortně soběstačné v kontextu vlastní 

teplárny, která řadu aktivit a potenciálních inovací sama vyhodnocuje a řeší.  

Doporučené aktivity: 

• Pokračovat v zateplování MŠ a ZŠ, určit prioritizaci 

• Pořízení software pro energetický management (např. e-manager), 

pokračovat v pasportu budov, hodnocení energetické náročnosti 

• Osadit sítě koncovými čidly pro získávání aktuálních dat 

• Energetický atlas Českých Budějovic 

• Expertní skupina pro Smart City energetická řešení (smart grids, OZE) 

Efekt: 

• Snížení energetické náročnosti 

• Finanční úspora 

• Monitoring, reporting, vyhodnocování 

• Pozitivní dopad na životní prostředí 

Zdroje: 

• Dle typu opatření – desetitisíce (software) – miliony (zateplování) 

Časová náročnost: 

• Pilotní projekt - dle typu opatření. 

Implementace:  

Zateplování budov či pořízení koncových čidel je typickým investičním 

projektem se všemi standardními kroky (záměr, studie proveditelnosti, 

schválení, veřejná zakázka, realizace, popř. dotační vstupy). Posílení 

energetického managementu je koncepčně operativní činnost na úrovni 

zaměstnanců Magistrátu České Budějovice (s podporou vybraného softwaru). 

Příklad dobré 

praxe: 

 

Zagorje: Měření a regulace v Zagorje 

Městský kontrolní systém budov v Zagorje ve Slovinsku sleduje toky energií, 

monitoruje aktuální provoz a dodává data pro správu. Zavedením tohoto 

systému došlo k výrazným provozním úsporám a odhalením několika 

dlouhodobých závad, které měly vliv na celkovou energetickou spotřebu. 

Systém prediktivně řídí a optimalizuje spotřeby energie. 

Odkaz:http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostna-

energetika/obcina-zagorje 

 

Praha: SBToolCZ – hodnoticí nástroj pro budovy 

http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostna-energetika/obcina-zagorje
http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostna-energetika/obcina-zagorje
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Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení 

vstupuje sada kritérií, která zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah 

kritérií, jež vstupují do procesu hodnocení, se liší dle typu budovy (obytné 

budovy, administrativní budovy aj.) a dle fáze životního cyklu, který je 

posuzován (fáze návrhu, výstavby, uvedení do provozu, provozu budovy). V 

případě bytových budov ve fázi návrhu se metodikou SBToolCZ hodnotí 33 

kritérií, u administrativních budov je to celkem 39. 

Hlavní funkcí nástroje je optimalizace navrhování budov, které lépe splňují 

požadavky uživatelů. Hodnocení vede ke zmírnění dopadu staveb na životní 

prostředí v průběhu celého životního cyklu a podporuje vytvoření dobrého a 

zdravého vnitřního prostředí budov. 

Odkaz: https://www.sbtool.cz/cs/ 

 

 

  

https://www.sbtool.cz/cs/
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Prioritní osa 2.2 Životní prostředí 

Opatření 1: Svoz 

odpadů 

Popis opatření:  

Systém svozu odpadového hospodářství v Českých Budějovicích je nastaven 

vesměs optimálně. Primárním tématem v oblasti odpadového hospodářství je 

tak osvěta obyvatelstva a motivace k zodpovědnému třídění a ukládání 

odpadů do vyhrazených kontejnerů. Co se týče samotného svozu, z hlediska 

Smart City se nabízí řada technologických možností „chytré koše“, pilotní 

projekty v českých městech ale ukazují, že plánované efekty (jak finanční, tak 

z hlediska dalšího využití odpadů) se zcela nenaplňují.  

Viz např. zkušenosti z Kolína:  https://www.lupa.cz/clanky/kolin-senzory-v-

kontejnerech-nic-neusetri-mesto-je-ale-uklizenejsi/ 

V Českých Budějovicích tak mohou zvítězit jednoduchá chytrá řešení 

s využitím „selského rozumu“ – v rámci pracovních skupin se diskutovaly 

například nevyhovující otvory v kontejnerech; z hlediska estetičnosti 

veřejného prostoru lze uvažovat o umístění kontejnerů pod zem (vzhledem 

k faktu, že se vždy jedná o velkoprostorové kontejnery, lze zvažovat 

i potenciální optimalizaci svozu) atp. 

Efekt: 

• Estetická funkce, vyšší „uklizenost města“ 

• Vyšší využitelnost odpadů 

• Finanční úspory na svoz? 

Zdroje: 

• Finanční – pořízení kontejnerů pod zem 

Časová náročnost: 

• Pilotní projekt. Časová náročnost minimální.  

Implementace:  

Je nutné určit leadera za tuto oblast. Implementace je na úrovni pravidelného 

setkávání, diskuzích, nápadech, jedná se o řadu drobných projektů, které je 

potřeba vyzkoušet a úspěchy či neúspěchy sledovat, měřit a vyhodnocovat. 

Příklad dobré 

praxe: 

Barcelona, Systém nakládání s městskými odpady 

Na jedné z nejrušnějších ulic Barcelony z hlediska turistiky - Gran Via de les 

Corts Catalanes řeší problém nakládání s odpady pomocí chytrých kontejnerů. 

Tyto kompaktní odkapávací kontejnery mají podzemní vakuovou síť potrubí 

a odsávají odpadky pod zem. Automatický systém sběru odpadů tak snižuje 

hluk způsobený popelářskými auty a udržuje veřejný prostor čistý a bez 

nepříjemného zápachu. Prostřednictvím rádiové frekvence a WiFi sítě, 

poskytuje data centrálnímu systému informací o úrovni odpadu v popelnicích. 

https://www.lupa.cz/clanky/kolin-senzory-v-kontejnerech-nic-neusetri-mesto-je-ale-uklizenejsi/
https://www.lupa.cz/clanky/kolin-senzory-v-kontejnerech-nic-neusetri-mesto-je-ale-uklizenejsi/
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Pracovníci sanitárních zařízení pak mohou naplánovat optimální cestu a časy 

pro jejich shromažďování. 

Odkaz: https://www.vilaweb.cat/noticia/4175829/20140226/ten-reasons-

why-barcelona-is-smart-city.html 

 

 

Opatření 2: Osvěta Popis opatření:  

Vzhledem k faktu, že systém odpadového hospodářství v Českých 

Budějovicích funguje relativně dobře a optimalizace svozu odpadů – viz výše, 

není klíčovým tématem, je výraznou ambicí osvěta (motivace, restrikce) 

obyvatelstva v oblasti třídění a sběru odpadů. Tento problém se týká zejména 

některých sídlišť – konkrétně velkoobjemové kontejnerů, kdy se např. 

pravidelně rozmisťují, ale občané o tom nevědí atp. (viz komunikace města). 

Toto měkké téma je tak v úrovni „chytrého myšlení“ a realizaci rychlých řešení 

„hříček“, které občany zaujmout a splní efekt. Viz příklady dobré praxe. 

Efekt: 

• Zkrásnění veřejného prostoru/čisté ulice 

• Vyšší angažovanost obyvatel, posílení občanské společnosti 

• Efektivnější koncová práce s odpady 

Zdroje: 

• Finanční zdroje minimální 

• Personální – angažovaní jedinci z řad dotčených organizací 

(magistrát, FCC, nápady od občanů) 

Časová náročnost: 

• Pilotní projekt - Realizace opatření – minimální, osvěta průběžně. 

Implementace:  

V prvé řadě by bylo vhodné provést revizi rozmístění kontejnerů na území 

města, tak i revizi svozových cest a harmonogramů. Ke kontejnerům v 

současnosti existuje mapová aplikace, která ale není hodnocena pozitivně ze 

strany města, jednak je zpracovaná mimo klasický GIS města externí 

https://www.vilaweb.cat/noticia/4175829/20140226/ten-reasons-why-barcelona-is-smart-city.html
https://www.vilaweb.cat/noticia/4175829/20140226/ten-reasons-why-barcelona-is-smart-city.html
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společností, jednak téměř bez možnosti nějakého systematického hledání 

relevantních informací. 

Dále je nutné určit leadera za tuto oblast. Implementace je na úrovni 

pravidelného setkávání, diskuzích, nápadech, jedná se o řadu drobných 

projektů, které je potřeba vyzkoušet a úspěchy či neúspěchy sledovat, měřit 

a vyhodnocovat. Propojit s dalšími osvětovými akcemi napříč oblastmi. 

Příklad dobré 

praxe: 

Amsterdam, Projekt Wasted 

Projekt, jehož cílem je motivovat občany k třídění odpadu. Za každou tašku 

tříděného odpadu dostanou obyvatelé digitální minci, kterou můžou směnit 

za slevu na vybrané zboží či služby v dané lokalitě. 

Odkaz: https://wastedlab.nl/en/ 

 

Opatření 3: Zelená 

infrastruktura 

Popis opatření:  

Zelená infrastruktura (zeleň ve městě) má řadu pozitivních efektů pro vyšší 

kvalitu života ve městě. Jde především o dopad na životního prostředí a vlivu 

budov na jeho stav. Pro prevenci tzv. horkých ostrovů a zlepšení mikroklimatu 

venkovního prostoru je trendem instalace zeleně a vodních ploch v rámci 

výstavby budov. 

Zelené fasády a zelené střechy by tak měly být standardní součástí při návrhu 

budov nebo jejich stavebních úprav. Mělo by být prosazováno víceúčelové 

využití stavebních konstrukcí – například fasáda i plochá střecha mohou být 

využity nejen jako ochrana budovy a tepelně-technická obálka, ale také jako 

energetický zdroj (fotovoltaika) nebo zelená plocha (zlepšení městského 

mikroklimatu, estetická funkce). Zelené střechy jsou v zahraničí využívány 

především na školních budovách, kde může řešení plnit rovněž edukativní 

funkci 

Efekt: 

https://wastedlab.nl/en/
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• Úspora finančních prostředků 

• Zlepšení vnitřního mikroklimatu města 

• Pozitivní dopad na životní prostředí 

• Pozitivní dopad na zdraví obyvatel města 

Zdroje: 

• Finančně nejde o náročné projekty (samotná instalace zelené plochy), 

investičně náročné je samotná výstavba nové budovy, případně 

finanční náročnost rekonstrukce budovy stávající 

Časová náročnost: 

Etapa 2- vrcholový přístup Smart City v oblasti životního prostředí. Do 

projektů vstupuje řada zájmových osob; nutná propagace ze strany města při 

nových investičních záměrech i soukromých subjektů. Pilotní projekty mohou 

být zrealizovány na školních budovách města (edukační přístup). 

Implementace:  

V prvé řadě je potřeba provést/zaktualizovat pasportizaci veřejné zeleně, 

popř. „tepelných ostrovů“, popř. zpracovat metodiku instalace těchto 

opatření na nové budovy (veřejné, soukromé), zrealizovat pilotní projekt, 

změřit přínosy, reakce obyvatel, jednotlivé efekty. 

Příklad dobré 

praxe: 

Madrid, Zelená hydroponická fasáda na štítu budovy u Caixa Forum 

Odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vertikální_zahrada 

 

Opatření 4: 

Efektivní 

hospodaření s 

vodou 

Popis opatření:  

Efektivní hospodaření s vodou jako opatření Smart City České Budějovice lze 

řešit ve dvou rovinách. První z nich je využití technologických opatření pro 

závlahové systémy veřejné zeleně, druhá (sofistikovanější a nákladnější) je 

využití odpadních vod (potažmo dešťové vody). 

Chytré závlahové systémy zamezují plýtvání s vodou a správně pečují o 

rostliny z hlediska jejich fyziologického cyklu. Tyto systémy je možné 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vertikální_zahrada
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centrálně ovládat přes internet. Jeho instalace není náročná a je možné jej 

rozšiřovat postupně podle potřeby. Systémy mohou fungovat přes centrální 

IoT síť a upravovat závlahu na základě sbíraných dat o vlhkosti půdy či počasí. 

Druhá varianta - efektivní hospodaření s dešťovou vodou - zabraňuje přetížení 

stokové sítě, zmenšuje riziko lokálních povodní, zlepšuje kvalitu vody ve 

vodních tocích, zlepšuje dotaci podzemní vody a v konkrétních případech má 

i přímou ekonomickou návratnost. České Budějovice by při rekonstrukci 

budov ve svém vlastnictví měly usilovat o konverzi běžných plochých střech 

na střechy vegetační, které snižují odtok a zvyšují výpar. 

Efekt: 

• Úspora finančních prostředků 

• Zkvalitnění veřejného prostoru ve městě 

• Kvalitnější péče o veřejnou zeleň 

• Využití odpadních vod 

Zdroje: 

• Dle typu opatření. Vše na úrovni finančních nákladů. Pilotní projekty 

(závlahové systémy – statisíce Kč; hospodaření s dešťovou vodou – 

může být i bez nákladů na straně města →motivace soukromých 

vlastníků k instalaci zařízení (administrativní budovy atp.) 

Časová náročnost: 

• Projekty druhé etapy. 

Implementace:  

Dle typu opatření. Vytipování směru, určení veřejných prostranství k využití 

systému, napojení na IoT síť (předpoklad naplnění projektů z oblasti ICT), 

systémy pro využití dešťové vody – pilotní projekty (viz např. Polygon v Plzni). 

Příklad dobré 

praxe: 

Malmö, Přeměna industriální zóny na lidem přátelské ulice s klíčovou rolí 

prvků hospodaření s dešťovou vodou 

Odkaz:http://www.urbangreenbluegrids.com/projects/bo01-city-of-

tomorrow-malmo-sweden/ 

Dešťová voda je vedena nadzemními žlaby. Systém byl navržen tak, aby byl 

esteticky příjemný, s malými vodopády a objekty, které zadržují, vsakují a čistí 

odtékající vodu. Snížení odtokového množství je docíleno také důsledným 

používáním vegetačních střech. 

http://www.urbangreenbluegrids.com/projects/bo01-city-of-tomorrow-malmo-sweden/
http://www.urbangreenbluegrids.com/projects/bo01-city-of-tomorrow-malmo-sweden/
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Prioritní osa 2.3 Mobilita 

Opatření 1: 

Telematika a 

řídící dopravní 

systém 

Popis opatření: 

Pomocí inteligentních systémů řízení dopravy lze značně ovlivnit její plynulost, 

a to na základě zpracování dopravních dat v reálném čase. České Budějovice 

toto opatření již realizují dvěma projekty zaměřenými na integraci telematiky 

do systému řízení dopravy. Smart City opatřením je tak v těchto projektech 

pokračovat a směřovat k cíli jednotného řídícího centra „dispečinku“. 

Dalším velmi účinným opatřením pro regulaci dopravy může být nasazení 

elektronického mýtného systému pro vjezd do specifikované oblasti města. 

Toto opatření zpravidla není zpočátku přijímáno pozitivně, ale postupem času 

lze očekávat jeho širší podporu. Systém motivuje občany k využívání 

alternativních způsobů dopravy, zejména hromadné dopravy a cyklodopravy 

(viz dále).  

Implementace: Klíčový problém není technická stránka, ale složitost zavedení - 

je zde hodně, zainteresovaných aktérů, veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

atp. 

Efekt: 

• Optimalizace dopravní situace (průjezdnost, zácpy) 

• Zvýšení kvality života 

• Zlepšení stavu životního prostředí 

Zdroje: 

• Finanční – miliony Kč, již ve fázi projektu 

• Personální – odborníci na vyhodnocování dat, práci se systémy 

Časová náročnost: 

• Fáze 1. - dle projektového záměru. 

Implementace: 

Dle projektového záměru. 

Příklad dobré 

praxe: 

Darmstadt - FLIR systém pro inteligentní řízení dopravy 

Radnice německého města Darmstadt nainstalovala systém více než 200 

termokamer (FLIR), z nichž jsou data zpracována a vizualizována pomocí 

systému Flux. 

Město používá vícero druhů senzorů, přizpůsobených pro detekci motorové, 

cyklistické nebo pěší dopravy. 

Termokamery posílají informace o počtu aut, chodců a cyklistů do kontrolního 

centra pro řízení dopravy. Na základě získaných dat se přizpůsobuje zelená na 

semaforu tak, aby se zajistila co nejplynulejší a nejbezpečnější doprava. 
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Odkaz: https://www.flir.com/discover/traffic/roads-tunnels/smart-traffic-

management-in-the-city-of-darmstadt/ 

 

Opatření 2:  

Snížení 

individuální 

automobilové 

dopravy 

 

Popis opatření:  

Toto opatření lze řešit ve vícero rovinách: 

1. Zvýšení atraktivity hromadné dopravy je klíčové pro snížení zátěže 

individuální dopravou.  

2. Podpora alternativních způsobů dopravy/sdílení  

Atraktivitu MHD lze zvýšit následujícími opatřeními, která přispívají ke zlepšení 

jejího sociálního statusu: 

• Platba za použití dopravy musí být jednoduchá, rychlá a uživatelsky 

příjemná. Mobilní aplikace nebo platba pomocí bezkontaktní karty 

patří mezi nástroje, které usnadní a urychlí využití hromadné dopravy. 

Pro zjednodušení platby může být rovněž využita chytrá víceúčelová 

městská karta. 

• Cestující se musí cítit bezpečně nejen při přepravě v dopravním 

prostředku, ale i při čekání na zastávkách. Rekonstrukce zastávek a 

infrastruktury může zpříjemnit cestujícím pobyt na stanici integrací 

vhodného ICT (wi-fi hotspot, USB nabíjení, interaktivní informační 

panely atd.). 

• S bezpečností a atraktivností dopravy souvisí také stav dopravních 

prostředků samotných.  

• Renovace dopravních prostředků a integrace ekologické dopravy je 

dalším krokem, který je potřebný k zatraktivnění dopravy. Je ovšem 

nutné zdůraznit, že ve městě České Budějovice postupně probíhá již 

několik let.  

• Ke zlepšení spolehlivosti dopravy slouží i systémy preference jízdy MHD 

– infrastruktura je připravena, nutnost osadit autobusy technikou. 

Alternativní druhy dopravy/sdílení již v Českých Budějovicích částečně funguje 

- např. bikesharing (provozuje soukromá osoba) a začíná se carsharing. 

Klíčovým tématem je tak opět osvěta. Motivace, propagace, restrikce? 

Efekt: 

https://www.flir.com/discover/traffic/roads-tunnels/smart-traffic-management-in-the-city-of-darmstadt/
https://www.flir.com/discover/traffic/roads-tunnels/smart-traffic-management-in-the-city-of-darmstadt/
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• Optimalizace dopravní situace (průjezdnost, zácpy) 

• Zvýšení kvality života 

• Zlepšení stavu životního prostředí 

• Finanční úspory 

Zdroje: 

• Dle typu aktivity. České Budějovice již disponují dobrou praxí 

a zkušeností. 

Časová náročnost: 

• Fáze 1. – dle typu aktivity. České Budějovice již disponují dobrou praxí 

a zkušeností. 

Implementace: 

• Dle typu aktivity. České Budějovice již disponují dobrou praxí 

a zkušeností. 

Příklad dobré 

praxe: 

Brno, Projekt Civitas 2MOVE2 

Mezinárodní iniciativa Civitas (City-Vitality-Sustainability), jež je programem 

Evropské unie, podporuje města při realizaci udržitelné městské mobility. 

Civitas 2MOVE2 je projektem, který probíhá v rámci této iniciativy. Hlavním 

cílem je vytváření udržitelnějších a energeticky efektivnějších městských 

dopravních systémů. Zapojená jsou města Brno, Malaga, Stuttgart či Tel Aviv-

Jaffa. Brno v rámci projektu zavedlo následující opatření: vybudování P+R 

parkoviště, instalace senzorů měřících přítomnost aut na ulici Rooseveltova, 

zavedení tzv. cyklobusů (autobus s nosičem na kola).  

Odkaz: https://civitas.brno.cz/ 

 

Opatření 3: 

Elektromobilita 

 

Popis opatření.  

Aktivní podpora alternativních pohonů a ekologických způsobů dopravy se 

zaměřením na podporu elektromobility je logickým krokem blízké budoucnosti. 

Pro České Budějovice toto není klíčové téma, nicméně část aktivit je ve městě 

již realizována (nákup midibusů ze strany dopravního podniku či motivace – 

sleva na parkování elektromobilů). 

https://civitas.brno.cz/
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Každopádně správné uchopení tématu, byť dílčím způsobem, může být 

inspirací i pro další města. Např. využití elektromobilů pro sociální služby, 

městská policie, zřizované organizace či vozový park města. 

Důležitou podmínkou rozšíření elektromobility je hustá síť veřejných dobíjecích 

stanic a síť parkovacích míst pro rezidenty, vybavená dobíjecí stanicí. České 

Budějovice toto mohou ovlivnit především jednáním s privátními subjekty nebo 

subjekty, které mají své provozovny na území města, dodavateli energií atd. 

(motivace). 

Efekt: 

• Zvýšení kvality životního prostředí (emise, ovzduší, hluk) 

• Udržitelná doprava 

• Nižší náklady na provoz (návratnost 20 let) 

Zdroje: 

• Dobíjecí stanice – 300.000,- Kč/kus 

• Elektromobil – 1.000.000,- Kč/kus 

Časová náročnost: 

• Fáze 2. - střednědobé projekty, záleží na investorovi (město, dopravní 

podnik). 

Implementace: 

Dle typu aktivity. České Budějovice již disponují dobrou praxí a zkušeností. 

Příklad dobré 

praxe: 

Live, Barcelona 

Platforma Live slouží pro propagaci udržitelných způsobů dopravy ve městě 

Barcelona v Katalánsku. Zaměřuje se převážně na elektromobilitu a CNG 

dopravu a propojuje státní a veřejnou sféru. 

Platforma ovlivňuje vládní rozhodnutí, zavádí například daňové výhody a slevy 

pro řidiče elektromobilů nebo standardizuje elektrotaxíky. 

V rámci činnosti platformy se posiluje infrastruktura, instalují se nabíjecí 

a rychlonabíjecí stanice, Dopravní podnik města Barcelona zavedl využívání 

elektro a CNG autobusů a vytvoření systému car-sharingu pro elektromobily. 

Odkaz: http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita/258.php 

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita/258.php
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Opatření 4: 

Osvěta 

Popis opatření: 

Realizace osvětových činností pro snížení individuální automobilové dopravy, 

podpora alternativního způsobu dopravy či aktivit zasahujících do osvětové 

činnosti v oblasti životního prostředí (úzké propojení). 

Město České Budějovice historicky tyto aktivity již realizovalo – např. den bez 

aut.  

Efekt: 

• Snížení IAD 

• Zvýšení kvality životního prostředí 

• Podpora alternativní dopravy 

• Zvýšení úrovně zdraví obyvatel města 

Zdroje: 

• Finanční – minimální 

• Personální – zapojení řady institucí (Policie, Městská policie) 

Časová náročnost: 

• Pilotní projekt. Náročnost minimální. 

Implementace: 

Je nutné určit leadera za tuto oblast. Implementace je na úrovni pravidelného 

setkávání, diskuzích, nápadech, jedná se o řadu drobných projektů, které je 

potřeba vyzkoušet a úspěchy či neúspěchy sledovat, měřit a vyhodnocovat. 

Propojit s dalšími osvětovými akcemi napříč oblastmi. 

Příklad dobré 

praxe: 

Vídeň, Leopoldstadt , Červená pro MAMA TAXI 

Ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt v okolí základní školy Vereinsgase proběhl 

pilotní projekt omezující „mama taxi“ – fenomén nezdravý, nebezpečný 

a neekologický zároveň. Od 10. října do 2. listopadu 2018 zde mezi 7:45 a 8:15 
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ráno platil zákaz vjezdu automobilům. Cyklisté mohli vjet do této oblasti bez 

omezení, jako dosud. Výsledky pilotního projektu byly během listopadu 2018 

vyhodnoceny a ukázalo se, že byl velmi úspěšný a inspirující i pro další vídeňské 

školy. Výsledky pilotního projektu ukazují, že v důsledku zákazu výrazně 

vzrostla bezpečnost. V bezprostřední blízkosti školy i v okolních ulicích poklesl 

objem automobilové dopravy. Mnoho dětí už nebylo do školy přiváženo, ale 

používaly koloběžky, bicykly nebo šly prostě do školy pěšky. 

Odkaz: http://www.smartcityvpraxi.cz/zajimave_projekty_174.php 

 

  

http://www.smartcityvpraxi.cz/zajimave_projekty_174.php
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3.4.3 Prioritní oblast – Strategické služby 

 

Prioritní osa 3.1 Edukace a osvětová činnost  

Opatření 1:  

Definice 

prioritních 

osvětových 

témat 

 

Popis opatření: Jedná se o nastavení priorit v oblasti edukace obyvatelstva města 

/ regionu. Systém by měl být založen na edukaci ve 2 rovinách: 

1. Definování oblastí / témat obecně vhodných pro České Budějovice nebo 

celospolečenského významu. 

2. Definování témat spojených se Smart City (napříč tématy). 

Na definování témat by měla být odborně-politická shoda a musí být vytvořen 

plán zavádění do života města (jakými nástroji, jaké cílové skupině, v jakém čase / 

intenzitě, budou zaváděny). 

Poznámka: Některá témata a osvěta v nich je podporována i ze strany státních 

institucí. Jedná se např. o edukaci v oblasti životního prostředí, atd. 

Efekt: 

• Zvýšení informovanosti obyvatelstva nebo vybraných skupin. 

• Zvýšení dovedností, znalostí cílové skupiny. 

Zdroje: 

• Lidské zdroje – příprava bez zvýšení nároků na nové úvazky; samotné 

vzdělávání přinese nároky dle témat (část edukačních činností půjde 

zajistit bezplatně). 

Časová náročnost: Pilotní fáze – poté kontinuální činnost s pravidelnou 

aktualizací. 

Implementace: Definování oblastí a témat. Zavedení do života města v podobě 

naplánování a alokování kapacit. 

Příklad dobré 

praxe: 

N/A – edukační témata se objevují napříč samosprávami v ČR i zahraničí.  

Opatření 2:  

Spolupráce 

město - 

univerzita 

Popis opatření: Město by mělo definovat střednědobé a dlouhodobé rozvojové 

plány spolupráce s univerzitou / univerzitami. Jedná se především o definici 

oblastí Smart City, kde je možné zapojit univerzitu / univerzity nebo využít 

potenciál jejího odborného zázemí. 

Součástí by mělo být i zmapování a definování aktuálního stavu spolupráce, 

protože v některých oblastech již spolupráce dlouhodobě probíhá a funguje. 

Forma spolupráce by měla zahrnovat zařazení univerzit do tzv. měkkých oblastí 

Smart City (edukace, rozvojové plány, participace obyvatel, inovace apod.), ale 

i tzv. tvrdých oblastí Smart City (životní prostředí, odpady).  
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Klíčové je systémové uchopení, nikoli pouze v dílčích oblastech. 

Efekt: 

• Zapojení významného stakeholdera do rozvoje tématu Smart City 

a celého města. 

• Generace nových nápadů, podnětů. 

Zdroje: 

• Bez nároků na zdroje – jde n o nastavení systému. 

Časová náročnost: 

• Pilotní fáze. 

Implementace: Dlouhodobý proces založený na pravidelném setkávání, 

definování priorit, společných zájmů a cílů. 

Příklad dobré 

praxe: 

Plzeň: Spolupráce se ZČU v oblasti Smart City. 

Odkaz: https://www.smartcampus.cz/ 

Praha: Spolupráce s ČVUT. 

Děčín, Ústí nad Labem: spolupráce s UJEP v oblasti Smart City. 

Odkaz: https://smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/ 

 

Opatření 3:  

Zapojení 

vybraných 

skupin 

obyvatel do 

rozvoje města 

Popis opatření: Jedná se o princip, kdy jsou do rozvoje, plánů a záměrů města 

zapojeny vybrané skupiny obyvatel.  

Jedná se o přístup, který doplňuje standardní sadu komunikace s občany a sběru 

zpětné vazby, které má město nastaveno (České Budějovice mají tento systém 

nastaven – viz analytická část). 

https://www.smartcampus.cz/
https://smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/
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Typickými příklady bývá sběr zpětné vazby na základě pravidelných setkávání 

např. se seniory, dětmi atd. Město v tomto směru již plánuje obnovit studentský 

parlament nebo seniorský senát.  

Efekt: 

• Zvýšení participace obyvatelstva a primárně skupin, které mohou mít 

větší problém svůj názor ve veřejném prostoru artikulovat.  

• Zvýšení informovanosti obyvatelstva. 

• Sběr podnětů, nápadů, zpětné vazby a ověřování plánů a záměrů města. 

Zdroje: 

• Je možno realizovat bez zvýšení nároků na zdroje finanční i lidské. 

Časová náročnost: Pilotní fáze – klíčové je nastavení pravidel, samotné zavedení 

je jednoduché. 

Implementace: Definování skupin obyvatel, které budou zapojeny (je možné 

v průběhu času a potřeby zapojovat další). Nastavení pravidel. 

Příklad dobré 

praxe: 

Pardubice, Hradec Králové, Hodonín – Dětské parlamenty 

Systém je založen na principu pravidelného setkávání a diskuze dětí z měst. 

Přínosem pro město je ověřování plánů, nápadů u této skupin obyvatel, stejně tak 

generace nápadů a podnětů z pohledu nejmladších obyvatel města. 

Jako velmi užitečné se ukazuje na plénu parlamentu řešit i témata, která se dětí 

bezprostředně dotýkají, např. bezpečnost apod.  

Odkazy: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-

skolstvi-kultury-a-sportu/detsky-a-studentsky-parlament/detsky-

parlament/detsky-parlament-obecne-informace/ 

http://www.hodonin.eu/detsky-parlament-prezentace-vysledku-projektu-

bezpecna-cesta-do-skoly/g-1651 

Liberec: Kvartální setkávání se seniory 

Město se seniory z domovů pro seniory na pravidelných setkáních konzultuje 

oblasti rozvoje a plány, které se této skupiny mohou přímo týkat. 

Odkaz: https://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/seniori-prisli-

vlastnimi-napady-cim-si-prali-vylepsit-okoli-dps-burianova.html 

Opatření 4: 

Vědecký park 

Popis opatření: V prostředí města již vědecko-technický park funguje (Jihočeský 

vědecko-technický park, který založil Jihočeský kraj). Park je ovšem více zaměřen 

jiným způsobem, a to hlavně na generování nových nápadů, inovací. 

Město již plánuje vytvořit na území výstaviště velký vědecký park. Do projektu 

budou zahrnuty i univerzity na území města. 

Z pohledu města je tak podstatné vhodně projektu uchopit, zajistit jeho 

financování a zapojení stakeholderů. Nabízí se i vyšší spolupráce s krajem a 

propojení obou výše uvedených aktivit, tj. krajského vědecko-technického parku 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/detsky-a-studentsky-parlament/detsky-parlament/detsky-parlament-obecne-informace/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/detsky-a-studentsky-parlament/detsky-parlament/detsky-parlament-obecne-informace/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/detsky-a-studentsky-parlament/detsky-parlament/detsky-parlament-obecne-informace/
http://www.hodonin.eu/detsky-parlament-prezentace-vysledku-projektu-bezpecna-cesta-do-skoly/g-1651
http://www.hodonin.eu/detsky-parlament-prezentace-vysledku-projektu-bezpecna-cesta-do-skoly/g-1651
https://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/seniori-prisli-vlastnimi-napady-cim-si-prali-vylepsit-okoli-dps-burianova.html
https://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/seniori-prisli-vlastnimi-napady-cim-si-prali-vylepsit-okoli-dps-burianova.html
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a plánovaného městského vědeckého parku, ačkoli jsou ze své podstaty a 

zaměření trochu jiné. 

Park by měl být koncipován na základě potřeb města (ORP i regionu) a možností 

a priorit univerzit (tj. na oborech, které jsou na univerzitách silné a renomované 

ve výzkumu; případně oborech, které chce univerzita více rozvíjet). 

 Jeho cílem bude: 

- osvěta veřejnosti ve vybraných tématech – přednášky, besedy, otevřené 

dny, 

- praktické ukázky, příklady, 

- kroužky pro děti,  

- atd. 

Cílem je vzbudit zájem především u mladší generace o obory, které se vyučují na 

Jihočeské univerzitě se zaměřením na exaktní a technické obory. Cílem může být 

i PR záměrů města v oblasti Smart City a strategického plánování a také osvěty 

obyvatel. 

Do aktivit parku by se měly zapojit ZŠ a po domluvě s krajem i SŠ, a to formou 

exkurzí, stáží, vědeckých soutěží apod. 

Efekt:  

• Zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti o oborech na Jihočeské univerzitě.  

• Oslovení potenciálních studentů univerzity – zvýšení zájmů o obory na 

škole. 

• Zvýšení edukace obyvatelstva. 

Zdroje: 

• Lidské zdroje – zajištěno osobami odpovědnými za Smart City – forma 

komunikace s Jihočeskou univerzitou. 

• Další lidské zdroje nebo finanční náklady by mohla nést univerzita. 

Případně za přispění města na vybavení do cca sta tisíc korun. 

Časová náročnost: Fáze 1 

Implementace: Zprovoznění parku. Zapojení školských zařízení na území města i 

dalších stakeholderů. Oslovení široké veřejnosti. 

Příklad dobré 

praxe 

Plzeň: Centrum robotiky 

Město ve spolupráci se Západočeskou univerzitou provozuje centrum robotiky, 

kde představuje technologické inovace, provádí osvětovou činnost a snaží se 

v mladších lidech vzbudit zájem o technické obory s potenciálem i pro ZČU.  

Odkaz: https://smartcity.plzen.eu/projekty/it/centrum-robotiky/ 

https://smartcity.plzen.eu/projekty/it/centrum-robotiky/
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Prioritní osa 3.2 Elektronizace prostředí 

Opatření 1:  

Vytvoření 

internetových 

platforem pro 

specifická témata 

(sociální oblast, 

sport) 

 

Popis opatření: Vytvoření webových platforem pro vybrané oblasti – sport, 

sociální věci, školství. 

Tyto platformy budou sdružovat všechny potřebné informace v dané oblasti. 

Klíčové je možnost vyřídit danou oblast na 1 webové stránce. Webová stránka 

bude vždy určena pro všechny relevantní uživatele: 

• Sociální věci: Občan, nezisková organizace atd. 

• Sport: Jednotlivec, sportovní oddíl atd.  

• Školství: Informace o školách, rozvrhu, učitelském sboru atd. 

Webová stránka bude navádět uživatele dle jeho potřeb, bude přes ní možné 

vyřídit veškeré záležitosti spojené s tématem.  

Platformy budou propojeny s centrálním webem (mohou být jako podstránky 

hlavního webu) a v případě zavedení jednotné aplikace mohou být její 

součástí (naopak by ještě zvýšily atraktivitu využívání) a centralizaci dat. 

Efekt:  

• Centralizované informace v oblasti na 1 místě. 

• Zvýšení komfortu pro občany města v dohledávání a vyřizování 

specifických druhů činností. 

Zdroje: 

• Lidské zdroje – pro přípravu i správu stávající kapacity IT, odborů 

magistrátu nebo dotčených organizací.  

• Finanční zdroj -  tvorba jednoho webu externím dodavatelem do cca 

100.000,- Kč 

Časová náročnost: 1. fáze 

Implementace: Rozhodnutí o tvorbě specifických webů. Poptání externího 

dodavatele a v součinnosti s interními lidských zdroji definování struktury 

webu a naplnění informacemi. Spouštění webů. 

Příklad dobré 

praxe: 

Žďár nad Sázavou, Kolín: Weby pro sociální oblast – obě města mají 

internetové stránky v přípravě.  
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Opatření 2:  

Zavádění prvků IT 

do vzdělávání 

Popis opatření:  

• Rozvoj dovedností pedagogů v práci s moderními technologiemi 

a jejich využití při výuce. 

• Nastavení dlouhodobého plánu města v zavádění notebooků 

a tabletů do výuky na ZŠ. 

• Zavádění elektronických tabulí.  

• Zavádění principů „gamifikace“ do škol. 

• Možná multiplikace obecně do osvětových činností obyvatelstva 

pomocí moderních technologií a gamifikace, anebo vytvoření 

multimediálního edukačního portálu, který zapojí interaktivní 

tematické úlohy s využitím animací pro lepší demonstraci složitých 

jevů). 

Efekt:  

• Posílení IT gramotnosti u žáků ZŠ.   

• Zvýšení přístupu mladé generace k IT. 

Zdroje: 

• Finanční zdroje – alokace prostředků v rozpočtu, které budou každý 

rok investovány do nákupu technologií. 

Časová náročnost: Fáze 2 – dlouhodobý proces založený na vydefinování 

priorit a zapojení škol do nich. 

Implementace: Vytvoření principu zavádění a jeho plánu pro jednotlivé školy.  

Příklad dobré 

praxe: 

Turku: Důraz na výuku počítačové gramotnosti a cizích jazyků. Školy poskytují 

všem žákům základních škol datové zařízení (tablet nebo laptop). 

Odkaz: 

https://app.seidat.com/presentation/shared/atvs3cMs5kftm7mia/10/3 

Amsterdam: Program pro děti ve věku 0-13 let určený k rozvoji jejich 

technických dovedností. Výuka skrz hry probíhá ve spolupráci se školkami 

a školami. 

Odkaz: https://www.saga-interproject.nl/talentontwikkeling/techniek-ik 

La Rochelle: Počítače ve všech třídách, digitální tabule, tablety pro žáky, kurzy 

programování. 

Odkaz: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-

07-16-089-en-n--2.pdf 

https://app.seidat.com/presentation/shared/atvs3cMs5kftm7mia/10/3
https://www.saga-interproject.nl/talentontwikkeling/techniek-ik
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-07-16-089-en-n--2.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-07-16-089-en-n--2.pdf
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Prioritní osa 3.3 Informovanost, zapojení veřejnosti, podpora obyvatel 

Opatření 1:  

Zavedení 

principů 

sociálního 

crowdfundingu 

Popis opatření: 

Sociální crowdfunding: Je založen na komunitní podpoře sociálně potřebných 

(skupiny je nutné vydefinovat). Princip vychází z toho, že se na potřeby příjemce 

pomoci skládají / přispívají dárci, a to různou měrou dle vlastního uvážení (jeden 

dárce může poskytnout celou podporu nebo jen část). 

Stěžejní je role města jako garanta. Tzn., že řízení a celá aktivita musí jít přes 

město. Jde zejména o to ohlídat výběr vhodných kandidátů, výběr prostředků i 

dodání k příjemci podpory.  

Hlavním problémem u podobných aktivit bývá nastavení subjektu, přes který 

pomoc jde. S ohledem na to, že jde o tok finančních prostředků od soukromých 

subjektů k soukromým subjektům přes město, není příliš vhodné řešit věc přes 

magistrát / úřad (těžko řešitelné kvůli legislativně, pravidlům). Obdobné 

problémy by byly i u příspěvkové organizace města. Jako nejvhodnější řešení je 

přes nadaci města (nově založenou nebo stávající, které se upraví status) anebo 

spolupráce se soukromým subjektem (město by poskytlo záštitu a na systému by 

spolupracovalo). 

Efekt: 

• Posilování místní komunity – participace, pomoc, sounáležitost, zájem o 

potřeby druhých. 

• Pomoc sociálně potřebným. 

Zdroje: 

• Lidské zdroje - V případě nadace nárok na lidské zdroje v podobě osoby 

odpovědné za řízení procesů.  

• Finanční zdroje – Nároky na vytvoření webového prostředí na sběr 

prostředků 

Časová náročnost: Fáze 1.  

Implementace: Definovat principy. Nastavit proces a pravidla. Zajistit zapojení 

zainteresovaných subjektů v sociálních ad. službách kvůli sběru a vytipovávání 

vhodných příjemců. Propagace.  

Příklad dobré 

praxe: 

Praha 2 – Nadace Dvojka srdcem 

Nadace je založena na crowdfoundingu v sociální oblasti. 
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Opatření 2: 

Rapdi Re-

Housing 

Popis opatření: Možnost bydlet ve standardním nájemním bydlení v bytovém 

fondu města České Budějovice. Projekt by měl být určen pro vybraný počet rodin, 

které bydlí na ubytovnách, azylových domech a jiných formách bytové nouze. 

Přihlášení do systému musí být dobrovolné a na základě vlastní iniciativy dále na 

základě vytipování. Počet vybraných rodin je omezen počtem bytů. Převyšuje-li 

poptávka nabídku, je výběr proveden losem, transparentně.  

Musí být nastavený jasný systém podmínek. 

Projekt zahrnuje i intenzivní sociální práci s osobami, které v bytech budou 

bydlet, tj. poradenství, pomoc, jak se vymanit z těžké životní situace. 

Efekt: 

• Řešení tématu sociálního bydlení – transparentně, efektivně. 

• Sociální pomoc.  

Zdroje: 

• Lidské zdroje – v rámci agendy úředníků dotčených odborů. 

• Materiální – vyčlenění části bytového fondu. 

Poznámka: V současné době je v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

otevřena výzva podporující vytvoření principů Re-Housingu. 

Časová náročnost: Pilotní projekt. 

Implementace: Přesný popis viz příklad z Brna. 

Příklad dobré 

praxe: 

Brno: Re-housing Brno 

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi. Padesáti brněnským rodinám, 

které bydlely v soukromých ubytovnách, azylových domech a jiných formách 
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bytové nouze, byla v rámci tohoto projektu nabídnuta možnost bydlet ve 

standardním nájemním bytě a intenzivní podpora pro udržení bydlení. 

Odkaz: https://hf.socialnibydleni.org/rapid-re-housing-brno 

 

Opatření 3: 

Mezigenerační 

spolupráce 

Popis opatření: Vytvoření systému dobrovolnictví, propojení škol, ale i místních 

obyvatel s domovy pro seniory (případně dalších zařízení zaměřené na aktivity 

seniorů).  

• Senioři by mohli vypomáhat, např. vodit děti do škol, chodit do škol 

(příběhy), společné akce (např. retro akce; poté u příležitosti různých 

svátků ad.) 

• Žáci by mohli naproti tomu navštěvovat zařízení pro seniory a pomáhat 

s rozvojem vybraných dovedností této skupině obyvatel (IT gramotnost, 

mediální výchova – práce s informacemi, ekologická výchova). 

Toto doporučení je zaměřeno na centralizované uchopení tématu ze strany 

města. 

Efekt: 

• Mezigenerační spolupráce. 

• Posilování společenských jevů v podobě porozumění, tolerance mezi 

generacemi. 

Zdroje: 

• Lidské zdroje – v rámci agendy úředníků dotčených odborů, 

zaměstnanců škol a zařízení pro seniory.  

Časová náročnost: Fáze 1. 

Implementace: Nastavení pravidel a systému spolupráce. Osloveni / zapojení 

zainteresovaných subjektů.  

Příklad dobré 

praxe: 

Řada aktivit v tomto směru byla podnikána, rozběhnut na českých samosprávách 

v rámci aktivního roku stárnutí v r. 2012. Projekty jsou svoji povahou stále 

aktuální. 

https://hf.socialnibydleni.org/rapid-re-housing-brno
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3.4.4 ICT/Datové prostředí 

 

Prioritní osa 4.1 Infrastruktura 

Opatření 1:  

Koordinace, 

integrace 

Popis opatření: 

Prioritním opatřením v rámci strategické osy by mělo být zavedení 

systémového řízení oblasti ICT, především jejího dalšího rozvoje. Z hlediska 

modernizace a zefektivnění jakýchkoli strategických služeb je stabilní a kvalitní 

„ICT základna“ naprostou nezbytností. Odbor informačních a komunikačních 

technologií města České Budějovice má ambici tento princip naplňovat a činí 

různé kroky pro posílení své pozice. 

Vzhledem k faktu, že v rámci stávajícího Strategického plánu rozvoje města 

není oblast ICT téměř vůbec řešena a existující ICT strategie je pouze 

„formálního“ charakteru, která by si zasloužila rozšíření v kontextu tématu 

Smart City, je nutné toto řešit. Může jít o první krok k naplnění daného opatření. 

Principem opatření je tak vybudování samostatné respektované jednotky, která 

není brána pouze jako servisní organizace, ale která tvoří technologickou páteř 

města České Budějovice. Je nutná širší diskuze s dotčenými subjekty, 

zapojenými organizacemi, komplexní analýza, návrh variant atp. 

Dalšími projekty, které podporují opatření, jsou již koordinační a centralizační 

aktivity typu: zprovoznění sítě IoT (např. platforma LoRa), která může sloužit jak 

městským organizacím (např. odečty vody, tepla, jízdní řády na zastávkách), 

školským zařízením pro podporu výuky a další dle identifikované příležitosti; 

aktivity pro zvýšení efektivity fungování vnitřního chodu úřadu a organizací 

města, jako např. digitalizace a elektronizace v oblasti business intelligence atp. 

Efekt: 

• Stabilní, bezpečné, silné ICT prostředí 

• Efektivita fungování všech dotčených organizací 

• Prostor pro celou řadu nových technologií a funkcionalit 

Zdroje:  

• Finanční - 500 tis. Kč pořízení, 100 tis. Kč provoz 

• Personální – klíčové! Leader v této oblasti, OICT, zástupci zřizovaných 

organizací, politické vedení města. 

Časová náročnost: 

• Pilotní projekt. Komplexní uchopení opatření – 2 roky. 

Implementace:  

Je nezbytně nutné politické rozhodnutí a stanovení směru. Inspirace ve 

společnosti Správa informačních technologií města Plzeň – prošli si stejnými 

projekty. 
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Příklad dobré 

praxe: 

Plzeň, Správa informačních technologií města Plzeň (SIMP) 

Správa informačních technologií města Plzeň je ziskovou příspěvkovou 

organizací města, která zaštiťuje oblast ICT pro celou řadu subjektů. 

Za posledních 5 let se může SITMP pochlubit úspěšnou implementací celé řady 

inovací v oblastech své působnosti. Tyto projekty jsou v rámci realizace Smart 

City dále rozvíjeny. Příkladem vrcholového projektu je IoT síť, na kterou jsou 

postupně napojovány organizace města. 

Odkaz: http://iot.plzen.eu 

Opatření 2: 

Infrastruktura / 

konektivita 

Popis opatření:  

Dobudování komunikační infrastruktury jako hlavního páteřního spojovacího 

prvku jednotlivých technologií s datovým centrem (centrální organizací) i mezi 

technologiemi navzájem. Komunikační infrastruktura by měla být tvořena 

využitím různých technologií dle účelu, datové kapacity, odolnosti nebo 

spolehlivosti.  

Datová infrastruktura musí odpovídat požadavkům připojených technologií i z 

hlediska bezpečnosti provozu, datové propustnosti a spolehlivosti. Páteřní 

komunikační linky musí být odolné proti přírodním katastrofám i proti útokům 

různého typu a zajišťovat připojení klíčových prvků i v momentech ohrožení.  

Základní sada prvků, které by České Budějovice měly podporovat, obsahuje: 

• bezdrátové wifi, 3G, LTE, GPRS, GSM, 

• bezdrátové IoT sítě a M2M infrastrukturu, např. LoRa nebo SigFox, 

• páteřní optické datové spoje s vysokou propustností 

Efekt:  

• Rychlost přenosu informací 

• Propojeno 

• Potenciál pro výdělek (pronájem optických sítí) 

Zdroje:  

• Finanční – v řádech milionů 

• Personální (odborníci ICT) 

Časová náročnost: 

• Pilotní projekt. Současný projekt, systematizace rozšiřování. 

Implementace: 

Analýza stávající situace a návrh doplnění stávajících sítí; návrh systémového 

řešení pro řízení sítí; výběr vhodných informačních technologií pro realizaci 

navrženého řešení včetně vhodného obchodního modelu pro implementaci a 

provoz (pořízení a vlastní provozování nebo dodavatelské řešení typu PPP), 

případně zadání vývoje individuálního řešení a prověření možnosti 

spolufinancování ze zdrojů EU; příprava realizační fáze projektu, zahrnující 

související výběrové řízení a budování nových segmentů a instalaci systémů; 

http://iot.plzen.eu/
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pilotní provoz informačního systému a jeho vyhodnocení;  rutinní provoz 

informačního systému a jeho pravidelné vyhodnocování. 

Příklad dobré 

praxe: 

Optická síť, Plzeň 

Opět – inspirace přes SIMP. 

Opatření 3: 

Centralizace 

Popis opatření: 

Centralizace ICT je klíčovým potenciálním tématem pro město České 

Budějovice. Výhod, které tento projekt přináší, je celá řada. Od finančních úspor 

(centrální nákup, po řešení ICT požadavků z jednoho místa pro všechny 

organizace města, zvýšení kvality služeb, a hlavně přináší potenciál pro 

zavedení jednotných systémů správy, např. příspěvkových organizací. 

Cílem opatření je tedy sjednocení agendy pod jeden ERP (podnikový informační 

systém), výběru pilotního využití pro příspěvkové organizace města (např. 

rozpočet, HR). Pilotní vytěžení dat a jejich vizualizaci.  

Efekt: 

• Finanční úspory 

• Efektivní řízení 

• Monitoring výkonnosti 

• Propojenost, informovanost 

Zdroje: 

• Pořizovací náklady – do 1 mil. Kč 

• Provozní náklady – 100 tis. Kč/rok 

Časová náročnost: 

• Fáze 1. 6-12 měsíců (předpoklad naplnění opatření č. 1 spolupráce a 

koordinace) 

Implementace:  

Jednotný informační systém ERP, strategie ICT, získávání pozice a pravomocí 

OIKT, postupné napojování organizací města od jednodušších funkcionalit po 

složitější. 

Příklad dobré 

praxe: 

 

Plzeň - SIMP 
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Prioritní osa 4.2 Open data 

Opatření 1: 

Aplikace 

Popis opatření:  

Různé mobilní a internetové aplikace jsou vděčným tématem Smart City 

v prostředí (už i českých) měst. Jedná se často o malé investice s levným 

provozem. Primárně jsou aplikace určeny pro informování obyvatel města 

(úřední formuláře, kontakty, online úřední deska, informace o parkování, 

různé encyklopedie, termíny čištění ulic, svozu odpadu, hlášení závad, 

turistické tipy v okolí města atp.). 

České Budějovice v současnosti nabízí svým občanům tzv. DejTip, popř. 

informace přes SMS zprávy. Je čistě na rozhodnutí vedení města, potažmo 

na přání obyvatel, jaké nástroje a informace by uvítali (co jim může usnadnit 

život ve městě). 

Aplikací by nemělo být příliš, poté ztrácí svůj smysl. Ideálně 1 centrální 

aplikace, která dokáže předat většinu důležitých informací. 

Efekt: 

• Zlepšení komunikace s občany 

• Vyšší informovanost pro občany i turisty 

• Prostor pro získávání zpětné vazby 

Zdroje: 

• Finanční v řádech desetitisíců Kč. 

Časová náročnost: 

Pilotní projekt – diskuze nad potenciálem, jak jej využít. Fáze 1 - volba 

rozumné alternativy. 

Implementace:  

Diskuze nad tématem, výběr témat, informací, volba vhodné alternativy. 

Příklad dobré 

praxe: 

 

Celosvětově, Aplikace ParkMe 

Jedná se o celosvětovou databázi parkovacích míst. Aplikace poskytuje 

informace o parkovacích místech (obsazenost parkoviště, ceny parkování), 

umožňuje rezervaci a platbu předem. Systém zároveň dokáže predikovat na 

dva týdny dopředu, kde budou volná parkovací místa. 

Aplikace rovněž poskytuje informace o službách, které jsou na parkovišti 

dostupné (myčka aut, dobíjecí stanice na elektromobily), a fotky parkovacích 

míst. 

Municipality i soukromé firmy mohou pomocí aplikace propagovat 

parkování. V současné době je zapojeno 3 200 měst v 64 zemích světa. 

Odkaz: https://www.parkme.com/ 

https://www.parkme.com/
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Opatření 2. 

Data 

Popis opatření:  

Začít pracovat na tématu otevřených dat a koordinovanému sběru dat.  

Zvýšit počet sledovaných datových sad v oblastech (kvalita života, doprava, 

parkování, efektivita samosprávy, finance města, životní prostředí). 

Vizualizovat data ve formě tabulek, grafů na městském dashboardu. Zahájit 

komunikační kampaň na toto téma. 

Efekt: 

• Lepší informovanost občanů 

• Otevřenost úřadu 

• Možnost propojení, monitoringu, výpočtů 

Zdroje: 

• Finanční – 300.000,- Kč (HW, SW), provoz 100 tis. Kč/ročně 

• Personální -  Odbor ICT 

Časová náročnost: 

• Pilotní projekt. Zavedení – rok, poté průběžná práce na rozšiřování 

a doplňování datových sad. 

Implementace:  

Příklad dobré praxe: Plzeň, Datové sady 

Odkaz: https://opendata.plzen.eu/dataset 

 

https://opendata.plzen.eu/dataset
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3.5 DOPORUČENÍ JEDNOTLIVÝCH KROKŮ DALŠÍHO POSTUPU 
Zpracovaná analýza (současný výstup) je vůbec prvním krokem v implementaci potenciálních Smart 

City řešeních ve městě České Budějovice. Analýza nabízí komentář k připravenosti města a vytipování 

zajímavých (potažmo potřebných) oblastí pro rozvoj i za pomoci Smart City přístupu. 

Pakliže se chce město tomuto tématu i nadále věnovat (tento záměr vychází i ze stávajícího projektu, 

kdy analýza byla pouze první etapou ze 4 zamýšlených), je potřeba postupovat v souladu se 

strategickým řízením a efektivním plánováním činností. 

Schéma dalšího postupu: 

 

 

 

  

Pokračování v 
současném projektu -

tvorba závazné Strategie 
Smart City České 

Budějovice

Řada pilotních opatření 
lze řešit před samotnou 
Koncepcí viz Strategická 
osa 1.1 Strategické řízení 

Smart City - naprosto 
nezbytné

Finální verze Strategie SC 
České Budějovice -

podrobný akční plán, 
opatření rozpracovávan 
do projektových záměrů

Realizace pilotních 
projektů (typicky osvěta, 
drobné investiční zásahy, 

posilování ICT)

Realizace projektů 1 
etapy (náročněnjší 

projekty jak z hlediska 
nákladů, tak 

odbornosti/technologií)

Realizace projektů 2 
etapy (vrcholové Smart 

City projekty, České 
Budějovice se stávají 

lídrem v určité oblasti)
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3.6 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 
Vzhledem k pestré škále projektů SMART CITY, existuje taktéž široká paleta možností, jak tyto projekty 

financovat. Pokud daný projekt dokáže generovat takové příjmy, aby pokryly náklady související 

s pořízením technologie, provozem a údržbou, a dokáže-li projekt dokonce generovat určitou míru 

zisku, není potřeba ze strany města vynakládat vlastní rozpočtové zdroje.  V ostatních případech je 

potřeba analyzovat dotační možnosti v kombinaci s vlastními rozpočtovými zdroji, v nejzazším případě 

řešit zapojení externích zdrojů (dluhové zdroje). 

Financování SMART CITY projektů je tedy ideální řešit ve vícezdrojové struktuře: 

• Rozpočtové zdroje města 

• Dotační možnosti 

• Platby občanů za vybrané služby 

• Vlastní zdroje dodavatele (PPP, EPC) 

• Úvěry/leasing, pronájem 

3.6.1 Rozpočtové zdroje města (finanční potenciál Českých Budějovic) 

Tradiční zdroj financování investičních projektů. Využití a plánování zdrojů z rozpočtu by mělo 

reflektovat zásadu volného cash-flow. Nejprve pokrýt dluhovou službu a mandatorní výdaje a zbylé 

prostředky investovat. Při odhadu volných rozpočtových zdrojů lze vycházet z rozpočtového výhledu 

města.  

Při dodržení stávajícího rozpočtového výhledu by město České Budějovice mělo být schopno 

vygenerovat minimálně cca 2 390 mil. Kč z provozního salda, s tím, že9: 

• 353 mil. Kč bude použito na úmor aktuálního dluhu; 

• Výsledkem je 2 037 mil. Kč vlastních financí k využití v daném období a v tom je zahrnuto 1 100 

mil. Kč doporučených na reprodukci majetku (opravy a investice do dosavadního majetku v 

průměrné výši 220 mil. Kč ročně). Tedy cca 1 miliarda Kč ročně může být využita na investiční 

projekty. 

Dále bude možné využít finanční rezervu s předpokladem 668 mil. Kč (již po zahrnutí rozpočtu 2017). 

V neposlední řadě jde využít i limitu bezpečného dluhu, kdy bude moci město v letech 2018 až 2022 

kalkulovat s celkem až dalšími 1 423 mil. Kč (v tom nový úvěr 250 mil. Kč od KB přijatý v roce 2017) 

do bezpečného stropu zadlužení (2 mld. Kč). Při využití maximálního limitu investičního úvěrového 

rámce by město směřovalo na splátky cca 100 mil. Kč plus úroky a optimálně by cca 400 mil. Kč ročně 

městu zbývalo po zajištění provozu na další výdaje (investice, opravy apod.). 

Další finanční prostředky můžou být sanovány z potenciálních dosažených úspor při realizaci Smart 

opatření (typicky energetické úspory). 

3.6.2 Vlastní zdroje dodavatelů řešení 

PPP projekty - Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jde o smluvní vztah mezi soukromým 

a veřejným sektorem, jímž se soukromý sektor zavazuje k zajištění veřejných služeb nebo 

                                                           

9 Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Českých Budějovic na období 2018 – 2022. 
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infrastrukturních projektů, které bývají typicky dodávány nebo provozovány veřejným sektorem 

(v případě Českých Budějovic se nabízí např. téma parkovacího domu). 

EPC - Energy Performance Contracting je komplexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných 

opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu, vedoucí k úsporám energie budov.  

Do češtiny se volně překládá jako „energetické služby se zárukou“ nebo „financování energeticky 

úsporných opatření z budoucích úspor“. 

Metoda funguje na splátkovém principu, město tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční 

zdroje. Město realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor.  

Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného 

modelu, nese poskytovatel i finanční dopady tohoto neúspěchu. Investice do projektu metodou EPC 

mají návratnost 6 až 10 let. Je možné s ním dosáhnout snížení až 40 % nákladů na energie. 

 

3.6.3 Dotační možnosti 

V současné době je k dispozici velké množství dotačních programů na financování projektů SMART 

CITY. Jedná se o podporu:  

jak z evropských zdrojů (ESI fondy, evropské programy (INTERREG CENTRAL EUROPE, INTERREG 

DANUBE, Urbact III, HORIZON 2020, Program LIFE, CEF 2014 – 2020, Evropa pro občany, PF4EE, EIB),  

tak národních (TAČR (PROGRAM ALFA, PROGRAM EPSILON), PANEL 2013+ (MMR), Nová Zelená 

úsporám (MŽP), Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (MPO)) a dalších 

zdrojů (např. Programy V4).  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR čtvrtletně aktualizuje kompletní přehled dotačních titulů. Seznam 

konkrétních výzev je k dispozici na stránkách MMR ČR: https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-

Cities/Zdroje-financni-podpory-Smart-Cities-projektu.  

 

3.6.4 Externí financování 

Poslední možností je financování rozvojových projektů pomocí externích věřitelů. Možnosti jsou opět 

široké, nabídka obsáhlá – jak na národní úrovni, tak na úrovni evropské, např.: 

Finanční úvěry Evropské investiční banky  

Záruky Evropské investiční banky 

Investiční úvěry 

Směnečný program 

Účelový úvěr 

Leasing, operativní leasing  

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Zdroje-financni-podpory-Smart-Cities-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Zdroje-financni-podpory-Smart-Cities-projektu
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4 PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROJEKTU 
4.1 VÝCHODISKA  
Východisky pro zpracování dokumentu jsou: 

- Strategický plán města České Budějovice 2017 – 2027 (dále také „SPRM“). 

- Vlastní analytické šetření a identifikace potenciálů prostřednictvím vybraných metod. 

- Praktické zkušenosti a přístup zpracovatele ke konceptu Smart City zohledňující Metodiku 

Konceptu inteligentních měst zpracovaná MMR (dále také „Metodika MMR“).10 

- Benchmark s jinými úřady v ČR i zahraničí. 

-  

4.1.1 Strategický plán města České Budějovice 2017 – 2027 

SPRM je klíčový strategický dokument, který byl vytvořen pro město v r. 2017 a stanovuje cesty dalšího 

rozvoje města na 10 let dopředu.  

Spojitost s tímto dokumentem je pro vytvoření analýzy v oblasti Smart City podstatná. Analýza musí 

zohlednit záměry (krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé). Smyslem je, aby zejména identifikované 

potenciály byly přímo vázány na opatření ze SPRM nebo alespoň nebyly v přímém rozporu s ním. 

SPRM stanovuje 3 prioritní oblasti rozvoje města: 

- Podnikatelské prostředí, lidské zdroje, vzdělávání, výzkum a inovace 

- Mobilitu  

- Atraktivitu města 

 

4.1.2 Metody využité při zpracování výstupu 

METODA POPIS 

Studium analyticko-
strategických 
dokumentů 

Studium a analytické zhodnocení stávající rozvojové dokumentace 
města České Budějovice. Jedná se především o Strategický plán města 
Českých Budějovic 2017 – 2027. Dále poté vybrané sektorové koncepce, 
má-li je město k dispozici. 

Řízené rozhovory 

Rozhovory o pevné struktuře obsahovaly otevřené a cílené otázky. 
Cílem bylo zjištění nebo validace potřebných informací.  

Celkem bylo realizováno 21 rozhovorů s vybranými vedoucími 
pracovníky magistrátu a se zástupci organizací zřizovaných nebo 
založených městem České Budějovice 

                                                           

10 Metodika je dostupná online: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9c597c78-8651-43a8-8d94-

bc9f19da74c5/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9c597c78-8651-43a8-8d94-bc9f19da74c5/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9c597c78-8651-43a8-8d94-bc9f19da74c5/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf
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Workshopy 

Setkání relevantních osob s jasně určeným cílem. Workshop vždy řídil 
konzultant dodavatele. Workshopů se účastnili vytipovaní zástupci 
magistrátu, zástupci vedení samosprávy, zástupci organizací 
zřizovaných nebo založených městem a zástupce dodavatele SPRM. 

Workshopy byly zaměřeny především na oblasti identifikace silných 
a slabých stránek konkrétní řešené oblasti a identifikace potenciálu. 

Celkem proběhly 4 půldenní workshopy v sídle zadavatele. 

Benchmark 
Jedná se o srovnávací metodu, kdy jsou porovnávány vybrané oblasti, 
a na základě toho je sbírána i dobrá (přenositelná praxe). Pro potřeby 
Smart City jde o sběr příkladů dobré praxe ze samospráv v ČR i zahraničí.  

SWOT analýza 

Analýza založena na identifikaci silných a slabých stránek a poté  
na stanovení příležitostí a hrozeb.  

Jednotlivé prvky SWOT analýzy jsou využity v některých kapitolách jako 
součást závěrů. Její výhodou je jednoduché, srozumitelné identifikování 
silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

Brainstrorming 
Metoda pro generování podnětů a způsobů řešení.  Jedná se  
o skupinovou techniku pro realizátory výstupů při zpracování závěrů. 

Analýza a syntéza 
Analýza je metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem  
na jednodušší. Syntéza sjednocuje několik jednodušších informací  
do jednoho celku. 

Explanace 

Metoda pro určení příčin výskytu daných jevů. Jde o metodu logické 
rekonstrukce pochopení určitého jevu či procesu. V analytické části byla 
využita v individuálních rozhovorech s vedoucími pracovníky při diskuzi 
nad jednotlivými personálními procesy. 

Dedukce Metoda využívaná při formulací návrhů řešení a doporučení. 

 

4.1.3 Přístup Zpracovatele ke Smart City a řešení projektu 

 

Filosofie zpracovatele vychází z toho, že každé město má vlastní a jasná specifika, která pramení 

z jeho geografické polohy, členění a rozlohy, demografické a socio-ekonomické struktury a počtu 

obyvatelstva, infrastruktury, služeb a řady dalších proměnných.  

Všechny tyto faktory ovlivňují vhodné nastavení priority a opatření v oblasti Smart City.   
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Zpracování dokumentu vychází jednak z výše uvedené filosofie k přístupu řešení a rovněž z dlouholeté 

praxe zpracovatele v oblasti strategického plánování a rozvoje, kam spadá i koncept Smart Cities 

a je rovněž v souladu s Metodikou MMR.11 

Koncept Smart City je obecně členěn do 6 oblastí, pod které jsou zařazeny jednotlivá opatření a řešení. 

Toto členění doporučuje i Metodika MMR. Oblastmi Smart City jsou: 

- Chytrá ekonomika  

- Chytrá mobilita  

- Chytré životní prostředí  

- Chytří lidé  

- Chytrý život / bydlení  

- Chytrá vláda / správa (správa a řízení města / magistrátu) 

Poznámka: Téma ICT je nejčastěji buďto součástí tématu „chytrá vláda / správa“ nebo bývá v některých 

případech zcela samostatné. Práce s daty, jejich sběr, využití a propojení se totiž může prolínat všemi 

tématy. Pro město velikosti Českých Budějovic jsou jednou z prioritních oblastí. Jejich efektivní a logický 

sběr, propojování, vyhodnocování atd. jsou skutečnou chytrostí města.   

Z výše uvedeného důvodu zpracovatel pracuje s členěním do 4 bloků, které do sebe pojímá všechny 

oblasti Smart City: 

1. Řízení města a úřadu 

- Zahrnuje oblasti Smart City: 

o Chytrá vláda / správa 

o Chytrá ekonomika 

2. Klíčová infrastruktura 

- Zahrnuje oblasti Smart City: 

o Majetek města 

o Chytrá mobilita 

o Chytré životní prostředí 

3. Strategické služby 

- Zahrnuje oblasti Smart City: 

o Chytrý život / bydlení 

o Chytří lidé 

4. ICT/datové prostředí 

- ICT infrastruktura, práce s daty (včetně Big Data) 

                                                           

11 Metodika MMR je strategický dokument, jež byl vytvořen na centrální úrovni a jejím smyslem je poskytnout 

návod a doporučení v oblasti Smart City. Metodika je svoji povahou návodná a cílem výstupu je s ní být buď 
v přímém souladu anebo zajistit, aby s ní nebyla v rozporu.  

Metodika MMR definuje dle obecně zažitých standardů 6 oblastí Smart Cities, ale v praktické části je zaměřená 
především na doporučení a postupy v oblastech: 

- mobilita 

- energetika 

- ICT 
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Schéma: 

 

4.1.4 Benchmark 

Benchmark je srovnávací metoda, jejíž oblíbenost pramení z přenosu dobré praxe (ovšem s ohledem 

na možnosti dané samosprávy, tj. srovnávat relevantní prvky vzájemně). Příklady benchmarků byly 

voleny dle oblastí Smart City a ke každé oblasti je vždy vybráno několik příkladů z ČR i zahraničí. 

Z českých samospráv to jsou např. Praha, Brno, Plzeň, Kolín, Královehradecký kraj, Ostrava ad. 

Ze zahraničí poté např. Barcelona, Amsterdam, Londýn ad. Klíčovým kritériem doporučujícího 

benchmarku není velikost města, ale to, zdali je dobrý příklad možné využít i v Českých Budějovicích 

se zohledněním všech specifik s ním spojených. 

 

4.2 PRŮBĚH REALIZACE 

 

Analytická fáze

- Stávající koncepce, 
analytické podklady

- 21 rozhovorů

- Účast na SPRM komisi

Strategické workshopy

- 4 oblasti

- Zjištění, ověření stávajícího    
stavu

- Matice příležitostí

Potenciál Smart City České 
Budějovice

- Připravenost města

- Benchmark

- Směry rozvoje

- Návrhy řešení



 

105 

 

4.2.1 Seznam rozhovorů 

V rámci analytické fáze bylo provedeno 21 individuálních rozhovorů se zástupci jednotlivých odborů 

Magistrátu statutárního města České Budějovice a představiteli zřizovaných organizací města 

či společností vlastněných městem. Dále byly zástupci dodavatele přítomni na jednání pracovní 

skupiny ke stávajícímu SPRM a účastnili se taktéž inspirativního setkání se zástupci společnosti Správa 

informačních technologií města Plzeň. 

Přehled: 

• Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice p.o. 

• Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.  

• Energetik města 

• FCC České Budějovice, s.r.o. 

• Investiční odbor 

• Majetkový odbor 

• Městská policie 

• Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Odbor informačních a komunikačních technologií 

• Odbor kultury a cestovního ruchu 

• Odbor ochrany životního prostředí 

• Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

• Odbor sociálních věcí 

• Odbor správy veřejných statků 

• Odbor školství a tělovýchovy 

• Odbor územního plánování 

• Oddělení komunikace a marketingu 

• Pracovní skupina k SPRM (téma Smar City, komunikace, web, ad.) 

• Setkání se zástupci SIMP 

• Sportovní zařízení města České Budějovice p.o. 

• SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

• Útvar hlavního architekta 

4.2.2 Přehled využitých zdrojů 

Celá analýza potenciálu Smart city pro město České Budějovice byla neustále porovnávána se 

stávajícími analyticko-koncepčními dokumenty města a dalších dotčených organizací. 

Přehled využitých zdrojů: 

• Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice (2017) 
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• Integrovaný plán organizace dopravy (2009) 

• Strategický plán rozvoje města na období 2017 – 2027 

• Plán odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice (2016) 

• Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice (2016) 

• Strategie 2040 Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a.s. 

v letech 2018 – 2045 (2017) 

• Rozpočet města České Budějovice, rozpočtový výhled města České Budějovice do roku 2022 

• Zajištění úplného elektronického podání na Magistrátu města České Budějovice – studie 

proveditelnosti (2017) 
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5 PŘÍLOHY 
5.1 PŘÍLOHA Č. 1 KOMENTÁŘ K SPRM Z HLEDISKA POTENCIÁLU SMART CITY 

OBLAST SPRM PRIORITA OPATŘENÍ ODPOVĚDNOST 
PLÁN 

REALIZACE 
DLE SPRM 

VZTAH KE 
SMART 

CITIES (ANO 
/ NE / 

ČÁSTEČNĚ 

Popis 
Oblast 
Smart 
Cities 

Další potenciál 

A. 
Podnikatelské 
prostředí, 
lidské zdroje, 
vzdělávání, 
výzkum a 
inovace 

Priorita A. 1 
Vytvořit systém 
predikce potřeb 
a získávání 
a udržení 
pracovní síly 
ve městě 

Opatření A. 1.1 
Analýza potřeb na 
trhu práce pro 
metropolitní oblast 
Českých Budějovic 

Jihočeská 
hospodářská 
komora 

08/ 2017 – 
07/ 2018 

 ANO Nebylo řešeno v rámci individuálních rozhovorů. 

Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 

  

Opatření A. 1.2 
Pracovní skupina pro 
rozvoj lidských zdrojů 

Jihočeská 
hospodářská 
komora 

09/ 2017 
a dále 

 ANO Nebylo řešeno v rámci individuálních rozhovorů. 
Chytrá 
vláda 

  

Opatření A. 1.3 
Systém pro lepší 
integraci a orientaci 
zahraničních 
pracovníků ve městě 

Odbor rozvoje 
a veřejných 
zakázek 

09/ 2017 – 
12/ 2018 

 NE 

  

Nespadá do vlastní gesce Odboru, realizace s 
hospodářskou komorou. Byl zrealizován dotazník 
na toto téma. V úrovni snahy. 

 Chytrý 
život 
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OBLAST SPRM PRIORITA OPATŘENÍ ODPOVĚDNOST 
PLÁN 

REALIZACE 
DLE SPRM 

VZTAH KE 
SMART 

CITIES (ANO 
/ NE / 

ČÁSTEČNĚ 

Popis 
Oblast 
Smart 
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Další potenciál 

Opatření A. 1.4 
Podpora rozvoje 
bydlení pro mladé lidi 

Odbor územního 
plánování 

09/ 2017 – 
07/ 2018 

 ANO 

  

Rozpracováno do třech samostatných úkolů -  
1) Spolupráce s realitními kancelářemi - vytipovat 
požadavky na ubytování mladých lidí - jak kvalita, 
tak kvantita. Tato fáze byly absolvována se 2 
realitními kancelářemi, nikdo se tím reálně 
nezabývá, reaguje se primárně na nabídku 
a poptávku,- existuje závěrečná zpráva.  
2) Zpracování studie na realizaci vytipování oblastí 
na pro budování bydlení pro mladé 3) Zveřejnit 
tuto studii jako nabídku na webu - v roce 2019 by 
mělo dojít ke zveřejnění výběrového řízení na toto 
téma., 

 Chytrý 
život 

 Startovací byty. 

Spolupráce 
s developery - 
nastavení 
pravidel 
a systému. 

Priorita A. 2 
Zvýšit zájem 
o vzdělávání 
v moderních 
oborech 
a oborech 
žádoucích na 
trhu práce. 

Opatření A. 2.1 
Polytechnika na 
základních a 
mateřských školách 

Odbor školství 
a tělovýchovy 

09/ 2017 – 
09/ 2019 

 ANO  Podpora technického vzdělávání  Chytří lidé 

Dlouhodobá 
osvěta a edukace 
obyvatel. 

Stanovení dalších 
témat důležitých 
z pohledu města. 

Opatření A. 2.2 
Systém podpory 
spolupráce 
základních 
a středních škol ve 
městě 

Odbor školství 
a tělovýchovy 

09/ 2017 – 
10/ 2018 

 ANO   
 Chytrý 
život 

 Vytvoření 
jednotného 
informačního 
systému 
o školách 
(předměty, 
zaměření škol 
atd.) 
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Oblast 
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Opatření A. 2.3 
Science centrum 
České Budějovice 

Odbor rozvoje 
a veřejných 
zakázek 

06/ 2017 – 
02/ 2018 

 ANO 

  

Téma pro kraj, města je druhořadým partnerem. 
Kraj zpracoval zadání pro úvodní analýzu. 
V podstatě jde o rozpracovaný komentář ze 
stávajícího SPRM. 

 Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 

Chytří lidé 

 Nadčasové 
téma/inovace 

Priorita A. 3 
Lépe a ve větší 
míře využít 
výzkumný 
potenciál města 
a zvýšit 
podnikavost v 
perspektivních 
oborech 
navázaných 
na výzkumný 
potenciál města 

Opatření A. 3. 1 
Koordinace aktivit 
zaměřených na 
podporu využití 
výsledků výzkumu 
a vývoje a zvýšení 
podnikavosti 

JAIP 
09/ 2017 – 
05/ 2018 

 ANO Nebylo řešeno v rámci individuálních rozhovorů. 

 Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 

Chytří lidé 

 Nadčasové 
téma/inovace 

Opatření A. 3.2 Lepší 
vzájemná 
informovanost 
výzkumných subjektů 
a firem o poptávce 
a nabídce 
výzkumných kapacit 

JAIP 
10/ 2017 – 
01/ 2018 a 
dále 

 ANO Nebylo řešeno v rámci individuálních rozhovorů. 

 Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 

Chytří lidé 

  

Opatření A. 3.3 
Rozšíření a rozvoj 
programů služeb na 
podporu podnikání a 
zvýšení podnikavosti 

JVTP 
06/ 2017 – 
04/ 2018 
a dále 

 ANO Nebylo řešeno v rámci individuálních rozhovorů. 

 Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 

Chytří lidé 
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ČÁSTEČNĚ 
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Smart 
Cities 

Další potenciál 

Opatření A. 3.4 
Podmínky pro 
zasídlení firem 
působících 
v perspektivních 
oborech s vysokou 
přidanou hodnotou 

Odbor rozvoje 
a veřejných 
zakázek 

07/ 2017 – 
04/ 2018 

 ČÁSTEČNĚ 

Opatření je v současnosti v úrovni diskuzí nad 
jednotlivými kompetencemi a zodpovědnostmi. 
Problém s Jihočeským krajem je spíše v debatě o 
tom jaká by měla být angažovanost města, zda a v 
jakém rozsahu by se město mělo zapojit. Do 
současné doby bylo zapojení víceméně pasivní, 
nyní se chce město zapojit aktivně a realizuje 
postupné kroky a jednání s dotčenými subjekty, 
aby se tak stalo 

 Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 

Chytří lidé 

  

Priorita A. 4 
Vytvořit lepší 
podmínky 
a zvýšit nabídku 
nemovitostí 
vhodných 
pro podnikání. 

Opatření A. 4.1 
Nabídka rozvojových 
ploch pro rozšíření 
stávajících, případně 
příchod nových firem 
působících v 
perspektivních 
oborech s vysokou 
přidanou hodnotou 

Odbor rozvoje 
a veřejných 
zakázek 

07/ 2017 – 
11/ 2019 

 ANO 

Definice oborů s vysokou přidanou 

hodnotou je dána. Metodik je dokonce několik je 
tedy pouze na rozhodnutí města, ke které se 
přikloní. 

Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 

Chytří lidé 

  

Opatření A. 4.2 
Program podpory 
přílivu investic 
v perspektivních 
oborech 

Odbor rozvoje 
a veřejných 
zakázek 

07/ 2017 – 
04/ 2018 

 ANO Dtto. 

 Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 

  

Priorita A. 5 
Zvýšit vstřícnost 
veřejné správy 
a zlepšit 
komunikaci 

Opatření A. 5.1 
Systém aktivní 
komunikace 
s podnikateli 
ve městě 

Odbor rozvoje 
a veřejných 
zakázek 

08/ 2017 – 
04/ 2018 

 ANO 
V úrovni záměru. Prozatím nezpracováno. Typický 
příklad - uzavírky před obchody. 

Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 
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města s 
podnikateli Opatření A. 5.2 

Webové stránky pro 
podnikatele ve městě 

Odbor rozvoje 
a veřejných 
zakázek 

04/ 2018 – 
12/ 2018 

 ANO 
V úrovni záměru - data jsou k dispozici. Struktura 
a využití k diskuzi. 

Chytrá 
vláda 

Chytrá 
ekonomika 

  

B. MOBILITA 

Priorita B. 1 
Vytvořit 
efektivní 
systém mobility 
ve městě a jeho 
spádovém 
území 

Opatření B. 1.1 
Systém záchytných 
parkovišť jako 
součást konceptu 
omezení dopravy 
v centru 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
06/ 2019 

 ANO 

První etapa realizace běží - Jírovcova ulice - 
záchytné parkoviště, druhá etapa by se měla 
realizovat v příštím roce, (2019) 175 parkovacích 
míst, v druhé etapě 250 míst. Plánovaný konec 
projektu v roce 2019. Důležité je průběžné 
vyhodnocování fungování systému ve vztahu k 
jeho cíli a případná úprava dalších kroků. To je ta 
část „smart“, která dnes součástí celého záměru 
není. 

 Chytrá 
mobilita, 
chytré 
bydlení 

  

Opatření B. 1.2 
Rozvoj IDS 

Útvar hlavního 
architekta 

01/ 2018 – 
08/ 2018 
a dále 

 ANO 

Primární zodpovědnost - IKOR. Město, potažmo 
dopravní podnik, je do projektu zainteresovaný. 
Dopravní podnik bude komunikovat individuálně 
s IKOR. V roce 2019 bude končit smlouva ohledně 
řízení dopravy, která bude prodloužena na další 
dva roky. 

 Chytrá 
mobilita, 
chytré 
bydlení 

 Chytré řízení 
dopravy 

Alternativní 
doprava 

Opatření B. 1.3 
Zlepšení 
prostupnosti území 
nemotorovou 
dopravou 

Útvar hlavního 
architekta 

08/ 2017 – 
10/ 2019 
a dále 

 ANO 

V současnosti probíhá příprava technických 
podmínek - výběr dodavatele na tzv. sčítací 
totem. Umístěn totemů na profilech (VO. sloupy a 
další infrastruktura). Cílem projektu je získání 
přehledu o dopravním chování, na základě 
kterého bude možné vyvozovat schémata 
chování. 

 Chytrá 
mobilita, 
chytré 
bydlení 

 Chytré řízení 
dopravy 

Opatření B. 1.4 
Dobudování základní 
infrastruktury pro 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
10/ 2019 
a dále 

 ČÁSTEČNĚ 
Běžící projekt. Průběžně se buduje páteřní síť 
cyklostezek. 

 Chytrá 
mobilita, 

 Alternativní 
doprava 
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nemotorovou 
dopravu 

chytré 
bydlení 

Opatření B. 1.5 
Dobudování 
doplňkové 
infrastruktury pro 
nemotorovou 
dopravu 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
01/ 2019 
a dále 

ANO 
Téma na úrovni investičního budování cyklostezek 
a doplňkové infrastruktury. 

 Chytrá 
mobilita, 
chytré 
bydlení 

 Alternativní 
doprava 

Opatření B. 1.6 
Systém preference 
udržitelné dopravy 
na páteřních 
komunikacích a 
trasách MHD do 
centra 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
04/ 2019 
a dále 

 ANO 

Projekt běží - v rámci projektů Telematika I 
a Telematika II. Řadiče jsou osazovány jednotkou 
aktivní preference. Dopravní podnik připravuje 
veřejnou soutěž. Téma: osazení nejen městských 
autobusů (červené), ale i autobusů  ORP (modré.). 

 Chytrá 
mobilita, 
chytré 
bydlení 

 Chytré řízení 
dopravy 

Opatření B. 1.7 
Infrastruktura pro 
podporu rozvoje 
intermodality a VHD 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
12/ 2018 
a dále 

 ANO 

V rámci stávajících dopravních uzlů tato snaha je - 
získat parkovací místa pro "alternativní dopravu" -  
cyklověž se uvažovala. Podařilo se přesunout 
zastávky autobusů před nádraží (efektivita 
přesunu).  

 Chytrá 
mobilita, 
chytré 
bydlení 

 Chytré řízení 
dopravy 

Opatření B. 1.8 
Dobudování páteřní 
sítě komunikací ve 
městě 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
09/ 2018 
a dále 

 NE 

Stát/jihočeský kraj - dostavba D3, jižní tangenta - 
dostavena v souběhu s D3, severní spojka. 

Neovlivnitelné. 

 Chytrá 
mobilita, 
chytré 
bydlení 

 Chytré řízení 
dopravy 

Opatření B. 1.9 
Dobudování ITS na 
území města 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
01/ 2019 
a dále 

 ANO 
Je zpracován projekt pro inteligentní řízení 
dopravy (Telematika) - strategické detektory, 
naváděcí systémy, prevence MHD, řadiče). 

 Chytrá 
mobilita 

 Chytré řízení 
dopravy 
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Opatření B. 1.10 
Zklidnění dopravy 
v obytných zónách 

Útvar hlavního 
architekta 

03/ 2018 – 
12/ 2019 

 ANO 

V současnosti se řeší parkovací zóny, úprava 
dopravního značení, vydefinování prostor pro 
residenty a abonenty, nákup parkovacích 
automatů, vybudování informačního centrálního 
systému - vydávání virtuálních oprávnění 
databáze těchto subjektů atp. 

V současnosti je v realizaci první etapa Jírovcova 
ulice - záchytné parkoviště, druhá etapa by se 
měla realizovat v příštím roce, 175 parkovacích 
míst, v druhé etapě 250 míst. Konec 2019. 

 Chytrá 
mobilita, 
chytré 
bydlení 

 Chytré řízení 
dopravy 

Opatření B. 1.11 
Realizace pilotních 
opatření zaměřených 
na podporu 
udržitelné dopravy 

Dopravní podnik 
města České 
Budějovice 

10/ 2017 – 
08/ 2018 

 ANO 
V přípravě je projekt na školní autobusy, který by 
měl v blízké době běžet v testovacím provozu. 

 Chytrá 
mobilita, 
chytré 
bydlení 

  

Priorita B. 2 
Zefektivnit 
systém 
plánování 
a řízení dopravy 
ve městě a jeho 
spádovém 
území 

Opatření B. 2.1 
Systém plánování a 
realizace dopravních 
opatření s využitím 
principů smart city12 
a ITS13 

Útvar hlavního 
architekta 

10/ 2017 – 
08/ 2018 

 ANO 

 Viz projekty výše. Klíčové je zejména využití 

principů smart city ve smyslu multioborového 
hodnocení dopadů, průběžné hodnocení 
výsledků, využití nejenom modelu, ale i 
kombinace s průzkumy mezi dotčenými subjekty 
apod. 

 Chytrá 
mobilita 

  

Opatření B. 2.2 
Aktivní spolupráce s 
Policií ČR a dalšími 
dotčenými subjekty 

Odbor dopravy a 
silničního 
hospodářství 

10/ 2017 – 
01/ 2019 
a dále 

 NE Nerelevantní. 
 Chytrý 
život 

  

Opatření B. 2.3 
Koordinace a 
návaznost 
dopravních staveb 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
08/ 2018 
a dále 

 NE  Nerelevantní. Operativní řízení. 
 Chytrá 
mobilita 
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Priorita B. 3 
Podporovat 
napojení města 
na páteřní 
národní 
a transevropsko
u dopravní síť 
(TEN-T) 

Opatření B. 3.1 
Koordinace a 
kontrola průběhu 
realizace páteřních 
tras zajišťujících 
vnější napojení 
města 

Útvar hlavního 
architekta 

09/2017 – 
02/2018 
a dále 

 NE  Nerelevantní. Operativní řízení. 
 Chytrá 
mobilita 

 

Opatření B. 3.2 
Podpora dobudování 
páteřních tras 
zajišťujících vnější 
napojení města 

Útvar hlavního 
architekta 

09/2017 – 
02/2018 
a dále 

 NE  Viz výše. 
 Chytrá 
mobilita 

 

Opatření B. 3.3 
Dobudování 
mezinárodního 
letiště 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
08/ 2018 
a dále 

 NE  Samostatné téma. Na úrovni kraje. 
 Chytrá 
mobilita 

 

Priorita B. 4 
Vytvořit systém 
podpory 
vzdělávání 
a osvěty 
obyvatel 
v oblasti 
efektivní 
městské 
mobility 

Opatření B. 4.1 
Propagace udržitelné 
dopravy jako 
moderního způsobu 
dopravy ve městě 

Oddělení 
komunikace 
a marketingu 

09/ 2017 – 
03/ 2019 
a dále 

ANO   
 Chytrá 
mobilita 

Osvěta 

Opatření B. 4.2 
Propagace veřejné 
dopravy ve městě 

Oddělení 
komunikace 
a marketingu 

09/ 2017 – 
03/ 2019 
a dále 

ANO   
 Chytrá 
mobilita. 

Osvěta 

C. 
ATRAKTIVITA 
MĚSTA 

Priorita C. 1 
Zvýšit počet 
akcí 

Opatření C. 1.1 
Program podpory 

Odbor kultury a 
cestovního 
ruchu 

07/ 2017 – 
10/ 2018 a 
dále 

 ČÁSTEČNĚ V řešení.  
 Chytrý 
život 

 Zapojení 
moderních 
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nadregionálníh
o, národního či 
mezinárodního 
významu 

akcí nadregionálního 
významu. 

Chytrá 
vláda 

Chytří lidé 

informačních 
technologií. 

Sběr dat a jejich 
analýza. 

Propojení 
a spolupráce 
zainteresovaných 
subjektů. 

Priorita C. 2 
Zlepšit vzhled 
a lépe využívat 
veřejných 
prostranství ve 
městě 

Opatření C. 2.1 
Koncepce fungování 
Útvaru hlavního 
architekta a odboru 
územního plánování 

Útvar hlavního 
architekta 

09/2017 – 
07/2018 

 ČÁSTEČNĚ  V řešení. 
 Chytrá 
vláda 

  

Opatření C. 2.2 
Revitalizace a využití 
významných 
veřejných 
prostranství ve městě 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
02/ 2019 
a dále 

 ČÁSTEČNĚ 

Během roku 2018 bude vytipováno zhruba 10 
lokalit, které budou shledány jako důležité 
(potřebující zásah), Bude sestavena prioritizace 
lokalit. Pro každou z nich se bude zpracovávat 
konkrétní zadání na architektonickou studii. 
V současnosti existuje širší výběr. Lokální centra 
(čtyři dvory, vojenské cvičiště, náměstí, sídliště 
Vltava, Máj, Háječek…) 

 Chytrý 
život 

  

Opatření C. 2.3 
Koncepce 
historického centra 
města 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
10/ 2018 
a dále 

 ČÁSTEČNĚ 

Koncept historického města neexistuje. Je 
k dispozici určitá územní studie, která ale vůbec 

neřeší fungování centra v běžném životě, ve 
smyslu jeho oživení a zapojení do života ve městě, 
tedy vazby pěší – cyklo – volnočasové aktivity – 
kultura. 

 Chytrý 
život 
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Opatření C. 2.4 
Koncepce 
rozvojových ploch 
města 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
02/ 2019 
a dále 

 ČÁSTEČNĚ 

Rozvojových ploch v Českých Budějovicích moc 
není, územní plán je jasně definovaný. Město 
(politické vedení) musí definovat priority. 
Koncepce by měla řešit nejenom plochy ve městě, 
ale i jeho blízkém okolí, které na město mohou 
nebo již mají negativní nebo pozitivní dopad. 

Příkladem je letiště, nebo logistické překladiště 
Nemanice. 

Týká se i dalších záměrů „za hranicí katastru“, 
které mohou negativně ovlivnit město. Územní 
plán se bude zpracovávat kompletně nový, takže 
je irelevantní, zda je či není daný. 

 Chytrý 
život 

  

Priorita C. 3 
Využívat 
vodních toků a 
blízkých prostor 
pro zvýšení 
atraktivity 
města 

Opatření C. 3.1 
Využití vodních toků 
a blízkých prostor pro 
zvýšení atraktivity 
města 

Útvar hlavního 
architekta 

07/ 2017 – 
05/ 2018 
a dále 

 ČÁSTEČNĚ 

Analyticko-koncepčních podkladů je zpracována 
celá řada v dílčích oblastech, respektive jde o 
konkrétní projekty a ambiciózní plány typu - 
záměr splavnění Vltavy až do centra; a dále využití 
vodních toků pro rekreaci. 

Nicméně neexistuje ucelená koncepce využití 
vodních toků. 

 Chytrý 
život 

  

Opatření C. 3.2 
Dobudování 
doplňkové 
infrastruktury v okolí 
vodních toků a 
blízkých prostor 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
12/ 2018 

 ČÁSTEČNĚ 

Jedná se primárně o dobudování interního 
mobiliáře města v okolí řek - přístaviště, 
sportoviště. V současnosti neexistuje žádná 

koncepce, která by říkala, jak bude využití vodních 
toků fungovat. Je několik víceméně technických 

projektů, které ale řeší dílčí stavby, nikoliv 
koncepcicelkového využití vodních toků v 
kontextu města. 

 Chytrý 
život 

 Možnost 
zapojení 
veřejnosti do 
záměrů – zpětná 
vazba, zjištění 
priorit.  
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OBLAST SPRM PRIORITA OPATŘENÍ ODPOVĚDNOST 
PLÁN 

REALIZACE 
DLE SPRM 

VZTAH KE 
SMART 

CITIES (ANO 
/ NE / 

ČÁSTEČNĚ 

Popis 
Oblast 
Smart 
Cities 

Další potenciál 

Priorita C. 4 
Zlepšit kvalitu 
a nabídku 
infrastruktury 
pro volnočasov
é, kulturní 
a sportovní 
aktivity 

Opatření C. 4.1. Nová 
budova divadla a 
dalších kulturních 
zařízení krajského 
významu 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
06/ 2020 

 ANO 

Aktivní záměr, na kterém se aktivně pracuje. Byla 
kontaktován projekční kancelář, která dává 
dohromady s odpovědnými lidmi z města 
a divadla "program divadla"--> předpoklad pro 
konkrétní zadání projektové dokumentace 
(plánovaná lokalita  - Mariánské náměstí). 

 Chytrý 
život 

Propojení s: 

- Kulturní 
kalendář. 

- CB systém 

Opatření C. 4. 2. 
Venkovní centra 
volnočasových aktivit 

Útvar hlavního 
architekta 

09/ 2017 – 
11/ 2018 

ČÁSTEČNĚ 

Projekt v realizaci. Jedno takové již stojí, spíše 
jednorázové investiční akce. Vytipováno cca 10 
lokalit pro umístění venkovních center 
volnočasových aktivit.  

Chytrý 
život 

Vytvoření 
informačního 
systému o všech 
sportovních 
a volnočasových 
zařízeních v ČB 
(včetně 
sportovišť škol).  

Zapojení 
veřejnosti do 
přípravy záměrů 
– zpětná vazba, 
zjištění priorit. 

Opatření C. 4. 3. 
Využití záměrů 
rozvoje výstaviště 
a university pro 
umístění zařízení, 
sloužících zvýšení 
atraktivity města 

Útvar hlavního 
architekta 

10/ 2017 – 
12/ 2017 
a dále 

 ANO 

Je zpracována územní studie na místo výstaviště… 
vedení města vyžaduje kooperaci, otevřít 
veřejnosti - jedná se o oplocený, uzavřený areál… 
předpokládá se otevření areálu, zbudování 
okrajové zástavby, depozitář zemědělského 
muzea 

Chytří lidé 

Chytrá 
vláda 

 Vytvoření 
science centra  

Vyšší míra 
zapojení 
veřejnosti - 
propojení 
univerzity + 
občanů. 

Opatření C. 4. 4. 
Sportovní hala 

Investiční odbor 
10/ 2017 – 
10/ 2019 

ANO  Výstavba nové sportovní haly.   1. Využití 
moderních 
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OBLAST SPRM PRIORITA OPATŘENÍ ODPOVĚDNOST 
PLÁN 

REALIZACE 
DLE SPRM 

VZTAH KE 
SMART 

CITIES (ANO 
/ NE / 

ČÁSTEČNĚ 

Popis 
Oblast 
Smart 
Cities 

Další potenciál 

České Budějovice mají v této oblasti nedostatečné 
kapacity. 

technologií pro 
vstup / rezervaci. 
Navázat na 
čipový systém - 
viz bazén. 
2. Sběr 
a vyhodnocování 
dat 
o návštěvnosti. 
3. Propojení 
s dalšími 
sportovními 
zařízeními.  

Opatření C. 4. 5. 
Zábavné vodní 
centrum 

Útvar hlavního 
architekta 

12/ 2017 – 
03/ 2020 

ANO 

V současnosti funguje jeden plavecký stadion - 
měl by být určen pouze pro sportovní plavání, 
spousta rekreačních plavců. Dlouhodobý projekt 
v gesci města - v současnosti je zpracována 
územní studie. 

 Chytrý 
život 

Dtto. 

Opatření C. 4. 6. 
Infrastruktura pro 
jihočeské 
mládežnické 
sportovní akademie 

Odbor školství a 
tělovýchovy 

11/ 2017 – 
10/ 2018 
a dále 

NE     

 Potenciál 
zapojení do 
jednotného 
informačního 
systému.  

Opatření C. 4. 7. 
Zařízení pro 
neorganizované 
zájmové aktivity 

Odbor školství a 
tělovýchovy 

12/ 2017 – 
10/ 2018 

ANO   
 Chytrý 
život 

 Informační 
propojení 
s dalšími 
systémy. 
Vytvoření 
jednotného 
systému pro 



 

119 

 

OBLAST SPRM PRIORITA OPATŘENÍ ODPOVĚDNOST 
PLÁN 

REALIZACE 
DLE SPRM 

VZTAH KE 
SMART 

CITIES (ANO 
/ NE / 

ČÁSTEČNĚ 

Popis 
Oblast 
Smart 
Cities 

Další potenciál 

všechny aktivity 
(ideálně pod 
1 aplikaci na celé 
ČB).  

Opatření C. 4. 8. 
Informační systém 
volnočasových aktivit 
ve městě 

Oddělení 
marketingu 

12/ 2017 – 
08/ 2018 
a dále 

ANO  Tvorba systému     

Priorita C. 5 
Marketing 
a propagace 
města 

Opatření C. 5.1 
Využití moderních 
forem propagace pro 
zlepšení PR a image 
města 

Oddělení 
komunikace 
a marketingu 

09/ 2017 – 
06/ 2018 

ANO   
 Chytrý 
vláda 

 Vytvoření 
jednotné 
aplikace pro 
občany města. 

Nové webové 
stránky. 

Nastavení 
komunikačního 
mixu. 

Opatření C. 5.2 
Webové stránky pro 
návštěvníky města 

Odbor kultury 
a cestovního 
ruchu 

11/ 2017 – 
08/ 2018 

ANO 

 Web zajišťuje externí subjekt.  

Městu jsou poskytovány analytická data z webu. 

Aktuální řešení ale není provázáno s webem 
města.  

 Chytrý 
život 

 Sběr dat a práce 
s nimi.  

Zajištění, aby byl 
web zahrnut do 
komunikačního 
mixu a provázán 
s webem města.  

Opatření C. 5.3 
Propagace a 
marketing 
významných akcí 
ve městě 

Oddělení 
komunikace 
a marketingu 

06/ 2017 – 
09/ 2018 

ANO   

 Chytrá 
vláda 

Chytrý 
život 

 Nastavení 
komunikačního 
mixu. 
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OBLAST SPRM PRIORITA OPATŘENÍ ODPOVĚDNOST 
PLÁN 

REALIZACE 
DLE SPRM 

VZTAH KE 
SMART 

CITIES (ANO 
/ NE / 

ČÁSTEČNĚ 

Popis 
Oblast 
Smart 
Cities 

Další potenciál 

Priorita C. 6 
Zlepšit 
využívání 
moderních 
technologií 
a přístupů 
k lepšímu 
a efektivnějším
u plánování a 
řízení města. 

Opatření C. 6.1 
Webové stránky 
města 

Oddělení 
komunikace 
a marketingu 

10/ 2017 – 
06/ 2018 

ANO 

 Vytvoření nových webových stránek, které budou 
obsahovat mimo jiné: 

- návod pro občana přes životní situace 

- centralizované informace z různých oblastí 
života města i magistrátu 

- atd. 

Nový web by měl být založený na kompletním 
vyhodnocení potřeba a očekávání cílových skupin 
v rámci celkové koncepce komunikace města 

 Chytrá 
vláda 

Práce 
s analytickými 
daty. 

Srozumitelné 
sdělování 
informací - 
"polidštění" 
komunikace 
magistrátu 

Web jako 
součást 
komunikačního 
mixu. 

Opatření C. 6.2 
Elektronizace služeb 
magistrátu a města 

Kancelář 
tajemníka 

07/ 2017 – 
06/ 2019 

ANO 
 Zavádění principů e-government do života  
magistrátu. 

Chytrá 
vláda  

 Kontinuálně 
pokračovat 
v elektronizaci 
dle možností, 
které dovolí 
legislativa 
a prostředí 
veřejné správy. 

Opatření C. 6.3 
Aktivní 
informovanost 
obyvatel a subjektů 
působících ve městě 

Oddělení 
komunikace 
a marketingu 

12/ 2017 – 
10/ 2018 

ANO   
 Chytrá 
vláda 

Vytvoření 
jednotné 
aplikace pro 
všechny služeb 
magistrátu / 
města pro 
obyvatele. 
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OBLAST SPRM PRIORITA OPATŘENÍ ODPOVĚDNOST 
PLÁN 

REALIZACE 
DLE SPRM 

VZTAH KE 
SMART 

CITIES (ANO 
/ NE / 

ČÁSTEČNĚ 

Popis 
Oblast 
Smart 
Cities 

Další potenciál 

Nastavení 
komunikačního 
mixu. 

Zavedení 
principů 
stakeholder 
managementu. 

Opatření C. 6.4 
Zavádění principů 
„Chytrého města“ 
(smart city) do řízení 
a rozvoje města 

Odbor rozvoje 
a veřejných 
zakázek 

10/ 2017 – 
10/ 2018 

ANO  Viz běžící projekt. 
Chytrá 
vláda 

 Vytvoření pozice 
/ týmu, kteří 
budou odpovídat 
a koordinovat 
aktivity spojené 
s chytrým 
městem. 

Opatření C. 6.5 
Zlepšení 
informovanosti 
o službách a roli 
magistrátu a města 

Oddělení 
komunikace 
a marketingu 

09/ 2017 – 
10/ 2018 

ANO   
 Chytrá 
vláda 

 Využívání 
moderních 
technologií. 

Definování 
klíčových 
komunikačních 
procesů. 

Propojení 
informovanosti 
mezi aktéry 
navzájem. 

Priorita C. 7 
Lépe využít 
kulturního a 
historického 

Opatření C. 7.1 
Destinační 
management města 
České Budějovice 

Odbor kultury 
a cestovního 
ruchu 

10/ 2017 – 
05/ 2018 

ANO 
 České Budějovice již jsou v destinačním 
managementu zapojeny. Otázkou je jeho 
nastavení a kvalitní řízení, protože do 

 Chytrý 
život 

 Potenciál sběru 
zbytkových dat 
od mobilních 
operátorů. 
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OBLAST SPRM PRIORITA OPATŘENÍ ODPOVĚDNOST 
PLÁN 

REALIZACE 
DLE SPRM 

VZTAH KE 
SMART 

CITIES (ANO 
/ NE / 

ČÁSTEČNĚ 

Popis 
Oblast 
Smart 
Cities 

Další potenciál 

potenciálu 
města a zvýšit 
ekonomický 
přínos 
cestovního 
ruchu 

destinačního managementu nejsou příliš zapojeni 
místní podnikatelé apod. 

Stakeholder 
management a 
vyšší míra 
zapojení 
obyvatel i 
podnikatelů. 

Opatření C. 7.2 
Podpora nabídky 
dlouhodobých 
sezonních aktivit 

Odbor kultury 
a cestovního 
ruchu 

08/ 2017 – 
10/ 2018 

ČÁSTEČNĚ   
 Chytrá 
vláda 

 Potenciál 
propojení 
s krajem. 

Vyšší koordinace, 
práce se 
synergickými 
efekty atd. 

Opatření C. 7.3 
Napojení 
cyklostezkami na 
zajímavosti v okolí 

Nadace 
Jihočeské 
cyklostezky 

09/ 2017 – 
06/ 2019 

ANO 
 Propojení alternativního druhu dopravy (pro 
občany i turisty) s dalšími lokacemi. 

 Chytrá 
mobilita 

Chytří lidé 

Podpora 
alternativního 
způsobu dopravy 
a vazba na 
turismus ve 
městě i mimo 
něj.  

Práce s osvětou 
v tématu. 
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Nabídka pro: 

Podtitul nabídky 

6 O ZPRACOVATELI – M.C.TRITON 
Jsme česká společnost se silnou znalostí lokálního trhu  

1. Jsme tým zkušených manažerů z praxe 

2. Navrhujeme funkční řešení  
a zavedeme jej do praxe 

3. Měníme a rozvíjíme postoje lidí ve firmě 

4. Poskytujeme interim manažery 

Dle žebříčku Czech TOP 100 patříme již několik let mezi  

100 nejobdivovanějších firem na českém trhu. 

 

PŘINÁŠÍME FIRMÁM A ÚŘADŮM ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ NA TYTO OTÁZKY: 

 

 

 

 

28 
let na trhu 

90 000+ 
rozvíjených nebo 

hodnocených osob 

100 
klientů ročně 

2 700+ 
projektů 

STRATEGIE 

Podstatou strategie  

je odlišení.  

Máme ji? 

Rozumí ji naši lidé?  

Pomáhá nám v řízení 

organizace a poskytování 

služeb? 

OBCHOD  

A MARKETING 

Je náš obchodní model 
dostatečně výkonný? 

Pracujeme dobře se 
vztahy, vytěžujeme 

potenciál zákazníků?  

Obsluhujeme dobře 
největší zákazníky? 

VÝROBA 

Jak zkrátíme  

výrobní časy? 

Jak snížíme prostoje?  

Jak zapojíme lidi do 

zefektivňování? 

Jak pomůžeme mistrům  

ve vedení lidí? 

PROCESY A ŘÍZENÍ 

Umíme zajistit, aby každá 

práce měla smysl a svého 

zákazníka?  

Je průběh činnosti 

organizací efektivní 

alespoň jako u dobrých 

příkladů z praxe? 

 

LIDÉ 

Máme kompetentní, 

motivované  

a loajální lidi? 

Umíme je rozvíjet  

a vychovávat si nástupce? 

Jak být úspěšným 

vedoucím / lídrem? 

 

INOVACE 

Jakým způsobem jsme 

uchopili proces inovací?  

Jak podporujeme 

inovativní lidi  

a budujeme inovativní 

DNA organizace? 

Jak efektivně řídíme vývoj 

služeb? 

INTERIM MANAGEMENT 

Jak rychle stabilizujeme 

chod v určitém útvaru?  

Co můžeme dělat, když 

nemůžeme obsadit 

klíčovou pozici? 

Jak dobře odřídíme 

změnu? 

 

ZÁSOBY A LOGISTIKA 

Jak efektivní je pohyb 

zboží a surovin uvnitř 

společnosti?  

Jak funguje distribuce 

zákazníkům či dalším 

partnerům?  

Kolik financí nám vážou 

zásoby? 

Více informací o M.C.TRITON najdete na www.mc-triton.cz 

http://www.mc-triton.cz/

