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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

s přístupem ke Smart City (SC) v České republice

METODIKA ABRE

Důraz na definici cílů a procesní řízení

ZÁSADNÍ POZNATKY

Srozumitelná vizualizace souvislostí a pochopení co dělá běžný projekt smart
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CGI: stručné p edstavení
1976

Založena v Kanad

Procesní a IT
poradenství

CAD $21 Mld.

Nasmlouvané zakázky

31%

72 500

Objemu zakázek je ve
ve ejné správ

Profesionálů ve 40
zemích

Systémová integrace

Služby provozu a
podpory

95%

Dodání včas, v rámci
rozpočtu

9/10

Spokojených zákazníků
Data k 31.12. 2017

V elitní první 1000 firem p es všechna odv tví
Zdroj: FORBES, květen 2017
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Evoluce postoje p edstavitelů m st ke Smart City – část 1

Vize

Dílčí realizace

Dílčí realizace
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Dílčí realizace

Evoluce postoje p edstavitelů m st ke Smart City – část 2
Strategická úroveň
Průvodce

Vize

Dílčí realizace

Koncepce

Dílčí realizace

Dílčí realizace

Exekutivní úroveň

Metodika + nástroje

Vize

Ucelený
plán

Cíle

Organizační zajištění
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Postupná
realizace

Co jsme zjistili p i prvotních setkání
• Co zdroj Ěweb, tisk, lidéě, to jiná informace co bude realizováno v rámci SC;
• Neexistuje jasná p edstava, co lze považovat za SC projekt;
• Na bázi dobrovolnosti jsou ustanoveny pracovní skupiny, které „definují“ cíle;
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Metodika ABRE: 4 strategická témata + 6 hlavních oblastí
Zvýšení Atraktivity m sta pro obyvatele a návšt vníky
➢
➢

Atraktivita

Bezpečí

nabídka práce, vzd lávání, zábavy, bydlení, dopravní obslužnosti, …
rozší ení portfolia municipálních služeb

Zajišt ní Bezpečí občanů a majetku
➢
➢

preventivní opat ení pro ochranu životů občanů
ochrana hmotného i nehmotného majetku všech subjektů

Zabezpečení trvale udržitelného Rozvoje

Rozvoj

Efektivita

➢
➢

posílení sociálních služeb a zdravotní péče pro stárnoucí populaci
uchování a zlepšení životního prost edí pro budoucí generace

Vyšší Efektivita prost ednictvím vým ny informací
➢
➢

1. SMART
GOVERNANCE

2. SMART
ECONOMY

snížení provozních nákladů m sta
užší spolupráce mezi m stskými organizacemi

4. SMART
ENVIRONMENT

3. SMART
MOBILITY

5. SMART
PEOPLE

6. SMART
LIVING

Filozofie SC: zkvalitnění života občanů
skrze spolupráci a sdílení dat
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Definice cílů SC - společn

Projektový záměr
001

Projektový záměr
NNN

Projektový záměr
002

• Vytvo it kaskádu cílů – od vrcholových po specifické cíle;
• Dopracovat k cílům m itelné ukazatele ĚKPIě;
• Projektové zám ry pak musí adresovat tyto KPI.
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Životní fáze Smart City projektů

Nám t 1 Nám t
Nám t 1

Nám t

Nám t 3

Nám t
Nám t

Posouzení

Zám r

Zám r
Zám r
Posouzení

Projekt
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Projektové záměry v oblasti Smart Mobility

Bezpečnost

Efektivita

Atraktivita

Udržitelný
rozvoj

Snížení
nehodovosti

Zm na modal
splitu ve
prosp ch
MHD,
cyklistické a
p ší dopravy

Zvýšení
spokojenosti
obyvatel

Snížení emisí
CO2

1.1. Doprava:
+ elektrické
energie,
- fosilní paliva

Vybavení
zastávek
inteligentními
informačními
systémy

2.1. Podpora
chytré
m stské
mobility,
pokles podílu
IAD

1.2. Navýšení
využívání
MHD a
spokojenosti

3.1. Omezit
průjezd
nákladních
vozidel
centrem m sta

Inteligentní
m ení
p epravních
proudů

Preference
MHD v
provozu

10

4.1. Růst
podílu
cyklodopravy
na modal
splitu

Navýšit
kapacitu
sdílených kol

Strategický projekt: Inteligentní řízení dopravy v aglomeraci
Očekávání:
• zvýšení bezpečnosti a snížení negativních vlivů související s dopravou v pohybu
(emise a hluk);
• zajišt ní plynulosti dopravy a redukce času stráveného na cest Ěprostoje
v kolonách, apod.ě;
• Efektivní ešení nestandardních situací jako jsou nap . závažné dopravní nehody,
klimatické extrémy Ěsmog, sn hové kalamity, záplavyě;
• ízené parkování v centru m sta a odstavných parkovištích Ědoprava v kliduě;
• Poskytovat aktuální informace a instrukce idičům;
Masarykovo náměstí
Zimní stadion

5 min
11 min

P edpoklad:
• V reálném čase um t získat a zpracovávat dopravní data z území m sta a jeho okolí;
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Cloud, které u
ůžete věřit
Cloudové služ y Mi rosoft vá
pomohou zajistit soulad s požadavky
GDPR, ví e zde:
www.aka.ms/jaknaGDPR

Jak využít loudové služ y Mi rosoft
pro soulad s požadavky ZoKB a jeho
vyhl. č. 316. Audit í zprávy a podklady
viz www.aka.ms/STP (Service Trust
Portal)

“Firmy a uživatelé začnou
používat technologie pouze
pokud jim mohou věřit.”

– Satya Nadella

Veřej á správa využívá
Microsoft cloud

Věst ík veřej ý h zakázek

Kotlíkové dota e

Kotlíkové dota e
Infrastruktura

Kotlíkové dota e

O li e for uláře

Registr řidičů
školí í prostředí

Hy rid í
infrastruktura

Weby EET
ERP Ginis
PoC SmartCity

We Da ě elektro i ky
Audit Registru smluv

Audit Registru smluv

Ko u ika e s o ča y Mluvii
Úřad pro dohled nad hospodaře í
politických stran a politických h utí
Ginis

We y Stát í h
maturit

Datová platfor a
SmartCity

Infra, Portál o ča a,
GINIS

Chytře a odpad

Infrastruktura

web

infrastruktura

web

D KUJEME ZA VAŠI POZORNOST.
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Pomáháme d lat sv t lepším a jednodušším.

