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Pracovní skupiny 

Jak se zapojit 



Představení: Akademie digitální 
ekonomiky, s.r.o. 

 

  

 

4 

 
Sdružujeme odborníky 

pokrývající všechny oblasti 
smart city, zastřešené 
komplexní metodikou. 

 

Vzděláváme obce  
(např. e-government – 

Horažďovice) 
 

Specializujeme se  

na digitální ekonomiku 

Máme zkušenosti s 
praktickou realizací a 

zaváděním moderních 
technologií. 



Proces vytváření koncepce 4 
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koncepce ADE 
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města 
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PS1 Doprava 

PS2 Connected a safe city 

PS3 Energetika 

PS4 Životní prostředí 

PS5 E-government a veřejné služby pro občany 

PS6 Cestovní ruch 

PS 



 DOPRAVA – Garant: Ing. Václav Bláha 

 ČVUT, 15 let praxe v oblasti ICT, 8 let praxe v oblasti smart dopravy 

 Technická specifikace komunikačních systémů, technická specifikace informačních a komunikačních 
systémů, zpracování podkladů na dotační tituly, tvorba koncepcí v rámci SC (ICT systémy)  - Hradec 
Králové, Nový Jičín … 

Oblasti: 

 místní dostupnost (dopravní obsluha) 

 podpora cyklistiky, sdílení kol a pěší doprava 

 parkování a další opatření vůči individuální autodopravě 

 systémy městské údržby (posyp, shrnování sněhu) 

 bezbariérová přístupnost ve městě 

 dopravní bezpečnost 

Pracovní skupiny 5 

PS1 



 CONNECTED / SAFE CITY – Garant: Ing. David Spies 

 VŠE Praha, 20 let praxe v oblasti telekomunikací a ICT (informační a komunikační technologie) 

 Příprava koncepčního dokumentu pro Národní agenturu pro komunikační a informační technologii, s.p. 
(MV ČR). Zajištění služeb krizové hlasové a datové komunikace pro IZS 

 Příprava koncepčního dokumentu pro potřeby NAP SG P13 - Národní akční plán – telekomunikační síť 
pro potřeby PDS (MPO) 

Oblasti:  + Kybernetická bezpečnost / bezpečnost ICT  

 městská komunikační infrastruktura, IoT 

 internet pro obyvatele a domácnosti 

 bezpečnost a kamerový dohled ve městě 

 moderní komunikační řešení pro městské složky, policii, MHD 

 centrální správa dat, datová/integrační softwarová platforma 

5 Pracovní skupiny 
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 ENERGETIKA – Garant: Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 

 ČVUT (energetika), ČZU (ekonomika), 14 let praxe ve SC v oblasti energetika, jednatel PORSENNA o.p.s.  

 V posledních třech letech (výběr): Zpracování SEAP pro město Chrudim, SC energetika pro města Nový 
Jičín, Orlová, Sušice, Praha 7. Vedení týmu při zpracování příručky pro energetické manažery měst a obcí, 
adaptace sídel na změnu klimatu, podílení se na tvorbě národní metodiky tvorby  SC konceptu 

Oblasti: 

 efektivita využití energie ve městě 

 použití obnovitelných zdrojů energie 

 rozrůstání města  a zásobování nových čtvrtí energiemi 

 elektromobilita a její rozvoj ve městě  

 BEZPEČNOST: zásobování vodou a dodávky energií 
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Garant: Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 

 ČVUT (energetika), ČZU (ekonomika), 14 let praxe ve SC v oblasti energetika, jednatel PORSENNA o.p.s. 

 V posledních třech letech (výběr): Zpracování SEAP pro město Chrudim, SC energetika pro města Nový 
Jičín, Orlová, Sušice, Praha 7. Vedení týmu při zpracování příručky pro energetické manažery měst a obcí, 
adaptace sídel na změnu klimatu, podílení se na tvorbě národní metodiky tvorby  SC konceptu 

Oblasti: 

 produkce a nakládání s odpady 

 vodní hospodářství 

 zelené plochy ve městě 

 produkce CO2  (okrajově) 

 BEZPEČNOST: živelné události (povodně, sníh, sucho, vítr) 
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 E-GOVERNMENT + VEŘEJNÉ SLUŽBY PRO OBČANY  
 Garant: Ing. D. Spiesová, Ph.D. 

 ČZU (ekonomika), ČVUT (energetika/ekonomika), 10 let praxe v oblasti vzdělávání, od roku 2013 praxe v 
oblasti smart education (např. simulační hra Unisim), 3 roky praxe v oblasti e-government a podpora 
podnikání (např. v oblasti e-commerce) 

 jednatel ADE, organizační a administrativní podpora projektu „Chytrý Žďár“ 

Oblasti: 

 správa a řízení města online + dostupnost informací z řízení města pro občany 

 městská karta (překryv s jinými PS, například s dopravou) 

 vzdělávání: úředníků, účast na různých formách celoživotního vzdělávání, chytré 
vzdělávání (digitální gramotnost) 

 podpora start-upů (podpora podnikání), e-commerce apod. 

5 Pracovní skupiny 
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 CESTOVNÍ RUCH – Garant: Ing. D. Spiesová, Ph.D. 

 ČZU (ekonomika), ČVUT (energetika/ekonomika), 10 let praxe v oblasti vzdělávání, od roku 2013 praxe v 
oblasti smart education (např. simulační hra Unisim), 3 roky praxe v oblasti e-government a podpora 
podnikání (např. v oblasti e-commerce). Praxe v oblasti cestovního ruchu z VŠ - vedoucí projektu pro 
zvýšení turistického ruchu v Královéhradeckém kraji. 

 jednatel ADE, organizační a administrativní podpora projektu „Chytrý Žďár“ 

Oblasti: 

 zvýšení počtu návštěvníků a s tím spojený nárůst pracovních příležitostí 

 podpora návštěvníků památek (Zámek a Zelená hora) 

 město pro trávení aktivní dovolené (Pilák a Žďárské vrchy ) 

 kongresová turistika (využití velkého Domu kultury v centru republiky) 
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Četnost dle potřeby (max. 5x), délka – cca 2 hodiny 

Činnost pracovní skupiny 5 

Provozně – organizační informace 

Žďár nad Sázavou, popř. online (konferenční hovor, skype..) 

Četnost a délka 
setkávání 

Místo setkávání 

Vzájemná diskuze ohledně současného stavu, analýza silných a slabých 
stránek, definování příležitostí, brainstorming 

Průběh jednání 

Podíl na zlepšení města pro občany, včetně poděkování na webových 
stránkách města + v koncepci „Chytrý Žďár“. Hledání dalších forem 
odměny. 

Motivace 

Z každého zasedání bude zápis, který bude zaslán Ing. Bačovskému. V 
zápise bude naznačen i další postup (další kroky, setkání apod.). Pozn. 
Ing. Bačovský zápis rozešle vedení města + poradním sborům starosty 

Zápisy 

Provozně – organizační informace 

Četnost a délka 
setkávání 

Místo setkávání 

Průběh jednání 

Zápisy 
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Chcete se stát členem pracovní skupiny a svým know-how v 
dané problematice a znalostí města pomoci jeho rozvoji k 
smart řešení? 

4. krok: 
Setkání PS … 

3. krok 
Vzájemná domluva 
ohledně termínu a 
programu setkání PS 

 

2. krok: 
My Vám napíšeme bližší 
informace ohledně dané 
pracovní skupiny 

1. krok: 
Po skončení této 
prezentace se prosím 
nahlaste u Ing. Bačovského  

 

Jak se zapojit… 

V případě jakýchkoliv dotazů: 
kontakt 

email: 
daniela.spiesová@adem.cz 
mobil: 776 606 916 

Včetně přístupu na sdílený 
Google disk + kontaktu na 
garanta dané pracovní skupiny 



Děkujeme za pozornost  


