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Bezpečnost a Asset management mezi prioritami 
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Number of respondents = 177 local governent IT executives in France, Germany, Italy, Nordics, Spain, UK 
Source: European Industry IT Executive Survey, 2016 

Asset and infrastructure management 

Vehicle sharing 

Safe city 

Citizen smart cards 

Environmental monitoring 

Street lighting 

Staff identification and location 

Smart buildings 

Intelligent transportation 

Waste collection 

Current adoption Plans for the next 12 months 
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European, smart city, IoT use case priorities 



IDC FutureScape: Smart Cities 
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Čas než se začne trend materializovat (měsíce) 
Poznámka: Velikost „bubliny“ značí míru komplexity/náklady.  

TOP 10 predikcí 2017 
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Chytré osvětlení Občanské 
„appky“ 

Data to 
outcomes 

Monetizace dat 

Kybernetické 
hrozby 

Inteligentní 
asistenti 

Open IT 

Predikcemi k 
prevenci 



Co odlišuje úspěšné Smart City od neuspěšných? 
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VIZE 

CÍLE A STRATEGIE 

KVALITNÍ ICT ZÁKLADNA 



Každé město je unikátní a má jiné potřeby 
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NA 



Pokročilejší města využívají synergií různých projektů 

Elektromobily Chytré parkování 

Dopravní Open Data 
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Smart City Písek 



Je potřeba měřit výsledky, nikoliv spotřebované zdroje 
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Dopad pro 
občany 

Schopnosti města 

Zdroje 



§  Strategie 
§  Leadership 
§  Business Case 
§  Rozpočtování   
 

§  Inovace  
§  Zapojení 

občanů 
§  Transparence 

 

§  Governance/ 
Controls          

§  Partnerství 
§  Organizační 

struktura 
§  Měření 

 

§  Architektura 3. 
platformy        

§  Internet věcí 
§  Datová 

architektura 
§  Akcelerátory 

inovace 
 

§  Ochrana dat 
občanů 

§  Otevřená data  
§  Data Discovery 

& Analysis 
§  Sdílení dat 
 

 

Pokrok by měl být měřen napříc 5 dimenzemi a 19 ukazateli  
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Vize Kultura Procesy Technologie Data 



Přesto ale existují atributy společné pro každé Smart City 
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Siloed 

Lokální, experimentální ad 
hoc projekty, plánování na 
úrovni odborů bez formálně 
ukotvené governance a 
koordinaci na úrovni celého 
města 

Business outcome  

Novou technologií 
umožněný úspěšný pilot; 
proof of concept 

Intentional  

Proaktivní spolupráce napříč 
odbory, exekutní sponzor 
jednotlivých iniciativ, 
zapojení stakeholderů 

Business outcome 

Základní strategické 
plánování 

Integrated 

Integrující se a opakované 
procesy, akce a projekt, 
které stavějí na miunlýh 
úspěších 

Business outcome 

Opakované úspěchy v 
procesu projektování a 
výsledcích napříč městskými 
organizacemi. 

Operationalized 

Technologie a data sdíleny a 
spravovány pomocí formálně 
ukotvených procesů, nové 
služby a politiky mění 
zavedené způsoby práce 

Business outcome 

Celoměstská strategie a 
transformace procesů za 
účelem zlepšení služeb 

Sustainable 

Udržitelná, celoměstská 
platforma umožňující agilní 
inovace, strategie, IT a 
řízení pro integrované 
systémy 

Business outcome 

Agilita, inovace a kontinuální 
vylepšování za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti 



44% 

9% 
13% 

24% 

9% 

Siloed Intentional Integrated Operationalized Sustainable 

Novou technologií 
umožněný úspěšný 
pilot; proof of concept 
 

Základní strategické 
plánování 
 

Opakované úspěchy v 
procesu projektování a 
výsledcích napříč 
městskými 
organizacemi. 
 

Celoměstská strategie a 
transformace procesů 
za účelem zlepšení 
služeb 
 

Agilita, inovace a 
kontinuální vylepšování 
za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti 
 

Napříč Evropou jsou velké rozdíly v připravenosti měst 
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IDC Smart Cities výzkum 
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