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1. JSME ČESKÁ PORADENSKÁ SPOLEČNOST S 27-LETOU ZNALOSTÍ TRHU

2. NAVRHUJEME FUNKČNÍ ŘEŠENÍ A ZAVÁDÍME JE DO PRAXE

3. JSME TÝM ZKUŠENÝCH MANAŽERŮ Z PRAXE

4. ZREALIZOVALI JSME PROJEKTY PRO VÍCE NEŽ 150 SUBJEKTŮ VEŘEJNÉ

SPRÁVY, Z TOHO PŘES 120 OBCÍ

26
roků na trhu

2.600
projektů

2.500
klientů

11.000
hodnocených 

zaměstnanců

68.000
rozvíjených osob

KDO JSME

www.mc-triton.cz



Smart City

Jedno z velmi frekventovaných sousloví 

Město využívající chytré technologie pro kvalitu života i efektivitu

JAK TUTO KOMPLEXNÍ OBLAST UCHOPIT?

JAK ZAČÍT?



Následující schéma vychází z různého stupně znalosti/připravenosti měst

v oblasti smart city a využití konkrétních aplikací a technologií z této oblasti.

Všechna města přitom musí komunikovat a udržovat vztah se svými stakeholdery

a také musí zajišťovat příslušné veřejné služby:



3 FÁZE BUDOVÁNÍ CHYTRÉHO MĚSTA 

1. VYTVOŘENÍ KONCEPTU

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ3. IMPLEMENTACE



VYTVOŘENÍ KONCEPTU CHYTRÉHO MĚSTA 

Koncept je základem projektu každého chytrého města.

Při jeho návrhu je třeba brát v úvahu:

• Potřeby jednotlivých „stakeholderů“ - obyvatel, podnikatelů/firem, 

vedení města, …

• Střednědobý/dlouhodobý strategický pohled na rozvoj města 

(strategické vývojové trendy veřejné správy i technologií)

• Potřebu projektového i procesního řízení  a potřebu podpory 

politického vedení města i výkonných složek (městského úřadu a 

dalších institucí)

• Možnost vícezdrojového financování (např. čerpání dotací z EU 

fondů pro oblast Smart City,…)



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ CHYTRÉHO MĚSTA

Na trhu jsou k dispozici desítky či spíše stovky technický řešení

a aplikací mnoha oblastí chytrého města. Jak se v nich vyznat?

• Na základě vydefinovaných technických požadavků a parametrů 

vybereme „pool“ technických řešení

• Zpracujeme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatelů řešení

• Nejsme vázáni k žádnému dodavateli technologií, vybíráme

a hodnotíme zcela nezávisle



IMPLEMENTACE

Reálné uvedení konceptu a technických řešení do praxe:

• Řízení celého projektu implementace

• Provázání s procesy řízení města (např. s hodnocením a 

odměňováním Městského úřadu, městských firem,…)

• Získání a vyhodnocení zpětné vazby „stakeholderů“ (obyvatel, 

zaměstnavatelů,…)



REÁLNÝ PROJEKT –

VYTVOŘENÍ A IMPLEMENTACE KONCEPTU SMART CITY PILOTNĚ

V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 2

• Cíl: zavést a ověřit funkčnost konkrétních „smart řešení“ v oblasti sociální 

problematiky v prostředí městské části z hlediska smysluplnosti, efektivity, 

kapacit a zdrojů

• Koncept chytrého města je realizován tzv. „zespoda“, kdy je koncept vytvořen 

v 1. fázi nejprve v dílčí oblasti (v tomto případě sociální oblast) jako pilotní a je 

ověřena jeho funkčnost, využitelnost v prostředí městské části

• Následně bude realizována 2. fáze, vytvoření „smart řešení“ v dalších 

oblastech směřující k celkovému komplexnímu pojetí problematiky Smart City

• Strategickou výhodou pro městskou část je skutečnost, že si přístup realizace 

a výhody plynoucí z konceptu Smart City vyzkouší na dílčí problematice



PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO

Standard Inteligentní město jako hlavní 

výstup projektu:

• Inovativní přístup (průvodce) k řízení obcí 

a úřadů (good governance)

• Impuls pro konstruktivní spolupráci a 

prostředkem k dialogu mezi městy, 

občany, investory, zaměstnavateli, 

neziskovými organizacemi a zástupci 

občanské společnosti v regionu

• Na oponentuře standardu se podílelo více 

než 50 obcí  ČR a SRN

Více na www.inteligentnimesto.cz

http://www.inteligentnimesto.cz/
http://www.inteligentnimesto.cz/images/Standard_INTELIGENTNI_MESTO.pdf


TÝM A KONTAKTY

 

Luděk Pfeifer, 25 let praxe 

 

Marek Pavlík, 18 let praxe 
člen pracovní skupiny Smart Governance 

v projektu Lepší města 

  

Lukáš Jakubec, 15 let praxe 

 

Jakub Ruml, 6 let praxe  
 

Kamil Papež, 6 let praxe 

 

Kontakty: Luděk Pfeifer (pfeifer@mc-triton.cz), Marek Pavlík (pavlik@mc-triton.cz) 
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