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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 hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities č. 13 ze dne 
24. 6. 2021, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení 

I I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

Akční plán Smart Prague je primárně zásobníkem projektů a ideanotů, které mohou být 
realizovány do roku 2030. Realizace jednotlivých projektů a ideanotů uvedených             
v Aktualizaci projektových záměrů, ideanotů Akčního plánu Smart Prague za rok 2021 
podléhá nadále příslušným schvalovacím procesům a jejich uvedení v aktualizaci 
Akčního plánu Smart Prague za rok 2021 neznamená, že musí dojít k jejich realizaci. 
Před jejich realizací je potřebné zajistit podrobnější socioekonomické, legislativní, 
procesní a finanční vyhodnocení 

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

Aktualizaci projektových záměrů, ideanotů a vyhodnocení měřitelných indikátorů 
výkonnosti Akčního plánu Smart Prague za rok 2021, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení 

I V .   u k l á d á  

1.  MHMP - PRI MHMP 

1.  ve spolupráci se spol. Operátor ICT, a.s. nastavit procesy začleňování projektů    
a ideanotů v rámci přípravy materiálu dle bodu IV.2.1. tohoto usnesení 

Termín: 29.4.2022 

2.  ve spolupráci se spol. Operátor ICT, a.s. navrhnout nový název Akčního plánu 
Smart Prague, který bude lépe odpovídat cílům a účelu tohoto dokumentu 

Termín: 29.4.2022 

2.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  předložit ke schválení Radě HMP Aktualizaci projektových záměrů, ideanotů        
a vyhodnocení měřitelných indikátorů výkonnosti Akčního plánu Smart Prague, 
včetně návrhu na změnu názvu Akčního plánu Smart Prague dle bodu IV.1.2. 
tohoto dokumentu 

Termín: 3.10.2022 

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

1.  spolupracovat se spol. Operátor ICT, a.s. na aktualizaci a doplňování 
projektových záměrů a ideanotů v rámci přípravy materiálu uvedeného v bodu 
IV.2.1. tohoto usnesení 

Termín: průběžně 



2.  naplňovat stanovené měřitelné indikátory výkonnosti, v rámci přípravy materiálu 
uvedeného v bodu IV.2.1. tohoto usnesení 

Termín: průběžně 

V .   ž á d á  

1.  Operátora ICT, a.s. 

1.  ve spolupráci s PRI MHMP nastavit procesy začleňování projektů a ideanotů        
v rámci přípravy materiálu dle bodu IV.2.1. tohoto usnesení 

Termín: 29.4.2022 

2.  ve spolupráci s PRI MHMP navrhnout nový název Akčního plánu Smart Prague, 
který bude lépe odpovídat cílům a účelu tohoto materiálu uvedeného v bodu 
IV.2.1. tohoto usnesení 

Termín: 29.4.2022 

3.  o koordinaci aktualizace a doplňování projektových záměrů a ideanotů v rámci 
přípravy materiálu uvedeného v bodu IV.2.1. tohoto usnesení 

Termín: průběžně 

2.  Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., Technologie hl.m. Prahy, a.s., Technickou správu 
komunikací hl.m. Prahy, a.s., Prague City Tourism, a.s., Pražské služby, a.s., Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s., TRADE CENTRE PRAHA, a.s., Výstaviště Praha, a. s., 
Pražský inovační institut, z.ú. 

1.  o naplňování stanovených měřitelných indikátorů výkonnosti, v rámci přípravy 
materiálu uvedeného v bodu IV.2.1. tohoto usnesení 

Termín: průběžně 

2.  o spolupráci se spol. Operátor ICT, a.s. na aktualizaci a doplňování projektových 
záměrů a ideanotů v rámci přípravy materiálu uvedeného v bodu IV.2.1. tohoto 
usnesení 

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-41300  
Provede: MHMP - PRI MHMP, 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-41300 

k aktualizaci projektových záměrů, ideanotů a vyhodnocení měřitelných indikátorů výkonnosti, 
v rámci zásobníku projektů a ideanotů zvaném Akční plán Smart Prague za rok 2021 

 

Na základě schváleného usnesení Rady hlavního města Prahy (dále jen „Rada HMP“) č. 2652 ze dne 

30.11.2020, je Radě HMP předkládána ke schválení aktualizace projektových záměrů, ideanotů 

a vyhodnocení měřitelných indikátorů výkonosti (dále jen „KPI“) v rámci zásobníku projektů a ideanotů 

zvaném Akční plán Smart Prague za rok 2021 (dále jen „akční plán“ nebo „akční plán Smart Prague“). 

Akční plán je primárně zásobníkem projektů a ideanotů, které mohou být realizovány do roku 2030 a 

slouží pro potřeby hlavního města Prahy za účelem zpřehlednění plánovaných projektů v oblasti Smart 

City napříč městskými organizacemi a HMP. 

Dle výše uvedeného usnesení byl Operátor ICT, a.s. Radou HMP požádán o koordinaci aktualizace 

a doplňování projektových záměrů, idejí a vyhodnocení KPI v rámci Akčního plánu Smart Prague 2030 

a předložení příslušné Komisi Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze (dále jen 

„Komise Smart Cities“) a v případě doporučení předložení Radě HMP.  

Aktualizace projektových záměrů, ideanotů a vyhodnocení KPI Akčního plánu Smart Prague za rok 

2021 byla projednána a schválena Komisí Smart Cities dne 24.06.2021. Zápis z výše uvedené komise 

je přílohou č. 2 předmětného usnesení Rady HMP. Aktualizace projektových záměrů, ideanotů 

a vyhodnocení KPI byla též projednána a vzata na vědomí Výborem pro IT a Smart City ZHMP dne 

5.10.2021 a je přílohou č. 2 této důvodové zprávy.  

Na aktualizaci projektových záměrů, ideanotů a vyhodnocení KPI Akčního plánu Smart Prague za rok 

2021 se podíleli převážně členové Pracovní skupiny Smart Prague sestávající z Operátora ICT, a.s., 

Dopravního podniku HMP, a.s., ROPID – Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, 

Technické správy komunikací, a.s., Technologie hlavního města Prahy, a.s., Institutu plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy, Prague City Tourism, a.s., Pražské služby, a.s., Trade Center Prague, a.s., 

Výstaviště Praha, a.s., neziskové iniciativy PRG.AI, nedávno vzniklého Pražského inovačního institutu 

a zástupců Magistrátu HMP.  

V případě schválení aktualizace za rok 2021 bude též aktualizován online seznam jednotlivých projektů 

a idejí na webu https://akcniplansmartprague.eu/. Zásobník projektů a ideanotů dostupný na webu 

https://akcniplansmartprague.eu, je do doby schválení aktualizace Radou HMP, ve stavu z data 

30.11.2020.  

V rámci aktualizace projektových záměrů a idejí uvedených v akčním plánu Smart Prague za rok 2021 

přibylo celkem 52 nových projektových záměrů. Nejvíce záměrů, a to celkem 25 přibylo v oblasti Lidé 

a městské prostředí, 14 záměrů přibylo v oblasti Chytré budovy a energie. U oblasti Bezodpadové město 

přibylo celkem 5 projektových karet, u Mobility budoucnosti se celkový počet záměrů navýšil také o 5, 

u oblasti Atraktivní turismus přibyl 1 projekt a 2 projekty byly přidány v rámci Datové oblasti, a to 

Datová platforma Prahy Golemio, která byla v první verzi uvedena v samostatné kapitole a její 

doplňující projekt Virtualizace Prahy, který byl ukončen. Celkem také přibylo 21 nových idejí, z toho 

po 7 námětech v oblasti Mobilita budoucnosti, po 6 námětech v oblasti Lidé a městské prostředí, po 3 

námětech v oblasti Chytré budovy a energie a také v oblasti Atraktivního turismu a 2 náměty přibyly 

v oblasti Bezodpadové město. Pro přehlednost došlo mimo jiné i k rozšíření projektů o projekty 

https://akcniplansmartprague.eu/
https://akcniplansmartprague.eu/


 

spolufinancované z výzvy pro městské části na projekty Smart Prague z ročníků 2017, 2018 a 2019. 

Celkově je tedy v akčním plánu v rámci aktualizace 2021 evidováno 139 projektových záměrů a 67 

idejí. 

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

projektových záměrů, ideanotů a vyhodnocení KPI akčního plánu měly možnost daný dokument 

připomínkovat.  

Kromě toho, že Akční plán Smart Prague 2030 obsahuje seznam jednotlivých projektů a idejí, tak 

obsahuje i vybrané měřitelné indikátory pro stanovení toho, jestli je naplňování koncepce Smart Prague 

realizováno úspěšně, nebo nikoliv. Tyto měřitelné indikátory jsou stanovené u těch oblastí, u kterých je 

v současnosti dostatek informací pro to, aby tyto měřitelné indikátory bylo možné stanovit.  

V rámci vyhodnocení KPI za přechozí rok, lze z údajů vyčíst, že ve všech oblastech Smart Prague 

postupně dochází k naplňování stanovených cílů, např. jde o navýšení počtu veřejných EVSE bodů 

z 263 z roku 2019 na 315 evidovaných v roce 2020, navýšení počtu parkovišť za závorou ve správě TSK 

s online přehledem obsazenosti a možností automatického výjezdu, kde byl v roce 2020 zaznamenán 

nárůst z 0 % na 50 %. Meziročně vzrostl též počet SSZ připojených do hlavní dopravní ústředny a počet 

autonomně řízených souprav metra (stupeň automatizace č. 2), a to ze 113 evidovaných v roce 2019 na 

123 souprav. Úspěšně se též daří plnit stanovené cíle v oblasti Chytré budovy a energie, kde došlo ke 

snížení roční spotřeby energie ve veřejných budovách v majetku města o 20tis. MWh, meziročně došlo 

též k významnému nárustu počtu svítidel, a to ze 134 na 708 evidovaných v roce 2020, a to v rámci 

plnění cíle dynamického VO se vzdáleným dohledem a řízením. U oblasti Bezodpadové město dochází 

k mírnému navýšení počtu chytrých odpadových nádob, a to o 448 na celkem 510 ks. Během posledního 

roku došlo též ke spuštění celkem tří ReUse pointů, kde bylo inzerováno celkem 242 darovaných věcí. 

U oblasti Lidé a městské prostředí se zásluhou spuštění Portálu Pražana navýšil počet digitalizovaných 

služeb pro fyzické a právnické osoby a též došlo k navýšení počtu stažení mobilní aplikace Změňte.to, 

prostřednictvím které mohou občané hlásit podněty ke zlepšení nebo nahlašovat nejrůznější problémy.  

Jedinou výjimkou je oblast Atraktivní turismus, která vlivem pandemické situace utrpěl značné ztráty.  

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. Projekty budou financovány dle 

zdrojových možností města v následujících letech a finanční prostředky budou uvolňovány na základě 

úpravy rozpočtu v RHMP/ZHMP. 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.  

Na závěr lze dodat, že 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, procesní a finanční vyhodnocení.     

S ohledem na výše uvedené a předkládané usnesení, je odboru PRI MHMP ve spolupráci se spol. 

Operátor ICT, a.s. uložen úkol nastavit procesy začleňování projektů a ideanotů v rámci přípravy 

aktualizace v roce 2022 a navrhnout nový název Akčního plánu Smart Prague, který bude lépe odpovídat 



 

cílům a účelu tohoto dokumentu, a to v souvislosti s tím, že je akční plán primárně zásobníkem 

projektových záměrů a ideanotů.  

Rada HMP opět žádá Operátora ICT, a.s. o koordinaci aktivit vedoucí k naplňování Akčního plánu a 

jeho aktualizaci – 3. verze, a to ve spolupráci s odborem PRI MHMP. Zároveň ukládá odborům MHMP, 

vybraným příspěvkovým a veřejně prospěšných 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. a Pražský inovační institut, z.ú.) spolupracovat 

s OICT na aktualizaci a naplňování Akčního plánu a měřitelných cílů.  

Organizace, které nedisponují přístupy do systému TED, tj. Prague City Tourism a.s., Pražské vodovody 

a kanalizace a.s., Pražské služby a.s., Výstaviště Praha a.s., Trade Centre Praha, a.s. a Pražský inovační 

institut, z.ú., vyjádřily souhlasné stanovisko s výše uvedeným Tiskem prostřednictvím emailové 

komunikace. Emaily jsou přiloženy v rámci Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Přílohy:  

- Příloha č. 1 – Souhlasná stanoviska organizací nepřipomínkující Tisk v systému TED 

- Příloha č. 2 – Zápis z Výboru pro IT a Smart City ZHMP ze dne 5.10.2021 
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