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Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities č. 08 ze dne          
23. 6. 2020 

I I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

realizace jednotlivých projektů a ideanotů uvedených v Akčním plánu Smart Prague 
2030 podléhá nadále příslušným schvalovacím procesům a jejich uvedení v Akčním 
plánu Smart Prague 2030 neznamená, že musí dojít k jejich realizaci. Před jejich 
realizací je potřebné zajistit podrobnější socioekonomické, legislativní a procesní 
vyhodnocení 

I I I .   s c h v a l u j e  

Akční plán Smart Prague 2030, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení 

I V .   u k l á d á  

1.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  předložit aktualizovanou – 2. verzi Akčního plánu Smart Prague 2030 Radě HMP 
ke schválení 

Termín: 1.9.2021 

2.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, řediteli ROPID, odborům MHMP 

1.  spolupracovat na aktualizaci a doplňování projektových záměrů a idejí v rámci 
Akčního plánu Smart Prague 2030 s Operátorem ICT, a.s 

Termín: průběžně 

2.  naplňovat stanovené KPI – měřitelné cíle, které jsou součástí Akčního plánu 
Smart Prague 2030 

Termín: průběžně 



V .   ž á d á  

1.  Operátora ICT, a.s. 

1.  o koordinaci aktualizace a doplňování projektových záměrů a idejí v rámci 
Akčního plánu Smart Prague 2030 - 2. verze 

Termín: průběžně 

2.  Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., Prague City Tourism a.s., Pražské služby a.s., 
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Technologii hl.m. Prahy, a.s., TRADE CENTRE 
PRAHA a.s., Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s., Výstaviště Praha a. s. 

1.  o naplňování stanovených KPI – měřitelné cíle, které jsou součástí Akčního 
plánu Smart Prague 2030 

Termín: průběžně 

2.  o spolupráci na aktualizaci a doplňování projektových záměrů a idejí v rámci 
Akčního plánu Smart Prague 2030 s Operátorem ICT, a.s 

Termín: průběžně 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-37515  
Provede: primátor hl.m. Prahy, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ředitel 

ROPID, odbory MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  













































































 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

k tisku č. R-37515 

k Akčnímu plánu Smart Prague 2030 

 

Na základě schváleného usnesení Rady hlavního města Prahy (dále jen „HMP“ nebo „Praha“) č. 75 ze 

dne 20.01.2020, je Radě HMP předkládán ke schvální Akční plán Smart Prague 2030 (dále jen „akční 

plán“ nebo „akční plán Smart Prague“), který byl vytvořen pro potřeby hlavního města Prahy za účelem 

zpřehlednění plánovaných projektů v oblasti Smart City napříč městskými organizacemi a HMP. 

Dokument akčního plánu byl projednán a schválen Komisí Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities 

v hl. m. Praze dne 23. 6. 2020. Zápis z jednání Komise Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v 

hl. m. Praze je přílohou této důvodové zprávy.  

Akční plán Smart Prague navazuje na Koncepci Smart Prague do roku 2030 z června roku 2017 

a celkově se zabývá SWOT analýzou koncepce Smart Prague 2030 a jejími důsledky, vymezením 

akčního plánu, vymezením Smart Prague projektů, jejich hodnocením, organizační strukturou a dalšími 

oblastmi. Stěžejní část akčního plánu je věnována jednotlivým projektovým záměrům a idejím v oblasti 

Smart Prague.  

Nad rámec toho obsahuje akční plán hodnotící indikátory pro jednotlivé oblasti Smart Prague s odhadem 

cílového stavu jejich realizovatelnosti. Jednotlivé projektové záměry a ideje jsou dále rozděleny do 

jednotlivých skupin dle svého zaměření, a je-li to známo, obsahují i hrubý nezávazný odhad nákladů a 

časový odhad realizace. To umožňuje lépe nastavit jednotlivá očekávání na rozvoj Smart City v Praze.  

Zahrnutí projektu nebo ideje do akčního plánu ale ještě neznamená, že se konkrétní projekt musí 

realizovat. Nadále platí požadavek na nutnost jeho schválení v rámci nastavených procesů, ať už v rámci 

jednotlivých organizací, nebo na úrovni HMP. Před jejich realizací je potřebné zajistit podrobnější 

socioekonomické, legislativní a procesní vyhodnocení.     

Financování projektů, které jsou realizovány přímo na magistrátní úrovni nebo prostřednictvím 

společností zřízených či zakládaných městem je zajišťováno z investičních či běžných prostředků 

rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy, kde jsou prostředky dle požadavků při sestavování rozpočtu na 

konkrétní rok alokovány v rámci věcně příslušných odborů MHMP. Projektové záměry konkrétních 

projektů jsou včetně předběžných rozpočtů předkládány Radě hl. m. Prahy ke schválení a na základě 

rozhodnutí o financování jsou náklady projektů financovány z položek rozpočtu věcně příslušného 

odboru MHMP či rozpočtu společnosti, která je za realizaci projektu odpovědná. Financování je tedy 

ve většině případů zajišťováno z prostředků MHMP, buď přímo či přeneseně přes městské společnosti. 

Konkrétní podmínky financování však budou řešeny v rámci schvalování realizace toho, kterého 

projektu a nelze je s určitostí v současnosti předjímat.  

 

Akční plán však umožňuje tyto projekty a ideje agregovat do jednoho dokumentu za všechny městské 

organizace, které participovaly na jeho vytváření. Díky tomu lze mít celkový přehled o jednotlivých 

Smart Prague projektech, které HMP a jednotlivé městské organizace plánují nebo zvažují realizovat do 

roku 2030. 

 

Akční plán je předkládán jako „živý“ dokument. Vzhledem k tomu, že velká část oblasti Smart Prague 

je provázaná s oblastí vývoje a inovací, nelze v současnosti stanovit konečný výčet projektů, které se 

mohou v oblasti Smart Prague do roku 2030 realizovat. Proto je zde předpoklad aktualizace tohoto 



 

dokumentu zhruba jednou za kalendářní rok. V rámci této aktualizace bude revidován stav už zde 

uvedených projektů a idejí a zároveň dojde k doplnění nových projektů a idejí a vyhodnocení 

stanovených cílů. Zároveň bude k dispozici online seznam jednotlivých projektů a idejí.   

Spol. Operátor ICT, a.s. plní v celém procesu roli projektového manažera, koordinuje a vyhodnocuje 

naplňování Koncepce Smart Prague do roku 2030 a akčního plánu napříč hlavním městem při zapojení 

ostatních městských organizací.  

S ohledem na výše uvedené, proto Rada HMP žádá Operátora ICT, a.s. o koordinaci aktivit vedoucí 

k naplňování Akčního plánu a jeho aktualizaci – 2. verze. Zároveň ukládá odborům MHMP, vybraným 

příspěvkovým organizacím (Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Regionální organizátor pražské 

integrované dopravy – ROPID) a zároveň žádá vybrané městské společnosti (Dopravní podnik hl. m. 

Prahy a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Prague City Tourism a.s., Technologie hl. m. 

Prahy a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s., Pražské služby a.s., Výstaviště Praha a.s., Trade Centre 

Praha, a.s.) spolupracovat s OICT na aktualizaci a naplňování Akčního plánu a měřitelných cílů.  

Projekty a náměty OICT, které spadají do gesce energetického manažera MHMP (OEM MHMP) budou 

předem s výše uvedeným oddělením konzultovány a zároveň bude OICT doporučovat ostatním 

městským organizacím, aby v přípravné fázi též konzultovaly náměty a projekty s tímto oddělením.  

Výše uvedené společnosti, městské organizace a odbory MHMP spolupracovaly na tvorbě Akčního 

plánu Smart Prague a měly možnost připomínkovat dokument v rámci Pracovní skupiny Smart Prague, 

kterou pravidelně svolává Operátor ICT a.s. 

Přílohy:  

- Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise RHMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze 

ze dne 23.6.2020 

- Příloha č. 2 - Stanovisko zpracovatele k připomínkám nám. Scheinherra 
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