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Smart City 

 

Zaměření na občana - jak zapojíme občany do procesu jako nedílného účastníka transformačního procesu 

Strategie a regulace - vytvoření vhodného prostředí k rychlejšímu zavádění zlepšení 

Integrované plánování - překonat hranice mezi sektory a správními oblastmi a řešit časově ohraničené cíle 

Sdílení poznatků - jak urychlíme kvalitní výměnu zkušeností za účelem vytváření kapacit pro inovaci a realizaci 

Metodika měření a ukazatele - umožnit městům na bázi srovnání předvést přínos svých aktivit  

Otevřená data - využít rostoucí množství údajů; zpřístupnit je a zároveň respektovat  ochranu osobních údajů 

Normy - rámec pro zajištění systematického, jednotného a opakovatelného postupu, bez omezující inovace 

Obchodní modely, veřejné zakázky a financování - integrace místních řešení na trh Evropské unie i ve světě 
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„ČR patří k zemím s nadprůměrnou energetickou 

náročností ekonomiky v rámci EU. Na straně 

spotřeby energie a doprovodného znečištění je 

proto přínosné koncepční řešení této 

problematiky prostřednictvím konceptu „Smart 

City“, provázaných opatření k úspoře energie na 

municipální úrovni.“ 

 
Cit. Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020, Česká republika 

– Evropská komise (základní dokument pro čerpání EU dotací z ESIF fondů) 
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Finanční nástroje 

Základní pravidlo EU: projekty s přidanou hodnotou 

• Nelze podpořit prostou obnovu, rekonstrukci, výměnu  

– udržet poměr veřejné a individuální dopravy 

Indikátory/kritéria EU v dopravě 
• Ekologické přínosy projektu (snížení imisní zátěže obyvatel) 

• Snížení energetické náročnosti provozu (úspory energie) 

• Zvýšení bezpečnosti dopravy 

Principy finančních nástrojů 
• Kombinace nástrojů: ELENA (dopravní průzkumy, FS, EA) + IROP 

(investice) + OPD2 (infrastruktura, trakce) 

• SUMP – komplexní multioborová strategie   
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Finanční nástroje 

Plány udržitelné městské mobility – principy 

 

• Na integraci (všechny druhy dopravy; dopravní, územní i 
environmentální plánování atd., doprava v pohybu i klidu)  

• Na participaci (zapojení všech dotčených stran při přípravě i 
realizaci SUMP), projednání se všemi aktéry (dopravci, 
občané, podniky) 

• Pravidelně monitoruje plnění navržených opatření 

• Hodnotí realizaci a dopad svých opatření/projektů na celé 
město a okolí 
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Finanční nástroje 

• České ESIF programy (IROP, OPD, OP Praha) 

• ITI – multifondový finanční nástroj pro 7 oblastí 
(Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Hradecko-pardubická, Ústecko-
chomutovská a Olomoucká) financovaný z EFRR, ESF, FS 

• IPRÚ – multifondový finanční nástroj pro krajská a 
statutární města 

• Národní finanční programy (TA ČR, NP ŽP) 

• Přeshraniční / Nadnárodní programy (INTERREGy) 

• Programy přímo řízené EK (komunitární programy) 

• EIB (ELENA, JESSICA), URBACT III., CEF 
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Národní akční plán čisté mobility 

• Schválen vládou 20.11.2015 

• Určuje strategický postup veřejné správy v 
rozvoji trhu v oblasti alternativních paliv 
(elektromobilita, CNG, LNG, vodík) a výstavby 
dobíjecí a plnící infrastruktury 

• Základní koncepční materiál pro směřování 
investiční podpory v oblasti alternativních 
paliv také pro IROP, OPD, OPPIK 

• Vyhodnocován ročně, aktualizován 2018 
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IROP 2014 - 2020 
 

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 

• Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob 
a výstavba plnících a dobíjecích stanic 
 

• Specifická kritéria přijatelnosti 

- projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020; 

- projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve  
výzvách vyhlášených do konce roku 2017 soulad s Kartou 
souladu projektu s principy udržitelné mobility, resp. se 
Strategickým rámcem městské mobility, nebo s Plánem 
udržitelné městské mobility; 
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IROP 2014 - 2020 

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

• Specifická kritéria přijatelnosti 

- projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá 
Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility; 

- projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní 
prostředí; 

- vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, jsou upravená pro 
přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace; 

- vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, splňují Euro 6; 

- projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti; 

- projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické 
dopravy ČR pro léta 2013 – 2020. 
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IROP 2014 - 2020 

Výzvy IROP (1. pololetí 2016): 

- 01/2016 – 1.2 Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

- 02/2016 – Telematika pro veřejnou dopravu 

- 03/2016 – Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů 

- 04/2016 – Dopravní obslužnost (ITI, IPRÚ, MAS) 

  

20. Výzva – SC 1.2 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

 výše dotace 85 % pro závazek veřejné služby 
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IROP 2014 - 2020 

20. Výzva pro SC 1.2 -  Nízkoemisní a bezemisní vozidla 
 

- Příjem žádostí od 01/2016 – do 07/2016 

- Celková alokace pro výzvu 1,12 mld. Kč 

- Podporované aktivity: 

    pořízení nízkoemisních, bezemisních a drážních vozidel 
městské dopravy, splňující závazek veřejné služby. Předmětem 
podpory u 20. výzvy nebudou dobíjecí a plnící stanice 

- Podmínky: 

 Uzavřená platná smlouva o závazku veřejné služby 

 Využití vozidel po celou dobu životnosti (min. 10 let) 

 Vozidla nelze využívat k úplatným jízdám mimo závazek VS 

 Doba udržitelnosti – 5 let od ukončení realizace projektu 
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OP DOPRAVA 2 

SC 1.4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné 
hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci  

• Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a 
příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-
train, trolejbusy). 

• Hlavní cílové skupiny: uživatelé hromadné dopravy osob 

• Cílová území: území celé ČR 

• Příjemci podpory: vlastníci/správci dotčené infrastruktury 

• Finanční nástroje ITI – IPRÚ: u měst, která budou patřit do 
skupiny finančních nástrojů, budou alokované prostředky 
součástí příslušných ITI a IPRÚ. 
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OP DOPRAVA 2 

SC 1.5: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování 
bezpečnosti dopravního provozu ve městech  

• Rozvoj systémů a služeb ve městech pro řízení dopravy a 
ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti. 

• Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění 
nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní 
infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na 
datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS) 
na městské úrovni včetně integrace na vyšších úrovních 

• Cílové skupiny: Uživatelé silniční dopravy ve městech a 
obyvatelé měst 

• Příjemci podpory: vlastníci/správci dotčené infrastruktury 
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OP DOPRAVA 2 

SC 2.2: Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na 
alternativní pohon na silniční síti  
• Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími 

stanicemi pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci existujících 
park and ride a placených parkovacích míst. 

• Hlavní cílové skupiny: Vlastníci vozidel na alternativní pohony 

 

Alokace: 

Prostředky pro Prioritní osu 1 (6 cílů) = 65 mld. Kč 

Prostředky pro Prioritní osu 2 (2 cíle) = 59,3 mld. Kč 
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OP PIK 2014 - 2020 
3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti 
nakládání energií a při využívání druhotných surovin 

• Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy 
(elektromobilita silničních vozidel, mimo oblast veřejné služby) 

• Alokace: cca 1 mld. Kč na celý SC 3.4 

• Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty, především MSP, ale i 
velké podniky 

• Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. 
Předpokládá se plošné směrování intervencí bez vymezení územní 
dimenze. 

• Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně 
velké podniky), vysoké školy, obce, kraje a jimi zřizované organizace.  
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OP Praha-Pól růstu 

SC 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené 
také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, 
energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení. 

 

• Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických 
zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy (např. využití 
rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel, renovace 
osvětlovacích soustav s využitím úsporných zdrojů vč. inteligentní 
regulace osvětlení, instalace systému nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla, instalace vhodných a energeticky efektivních 
zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie a jiné). 
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OP Praha-Pól růstu 
• Identifikace hlavních cílových skupin - Vlastníci a uživatelé 

objektů, ve kterých budou realizována energeticky úsporná opatření 

• Specifikace cílového území 

Region soudržnosti NUTS 2 Praha 

• Identifikace typu příjemců 

- Hlavní město Praha 

- Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou 

- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
 

Alokace: cca 100 mil. EUR na celou osu 2 (2 cíle) 
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Národní programy ČR 

• TAČR – PROGRAM EPSILON 

• Výzkumné cíle (energie v dopravě):  

- Zvyšovat podíl kapalných biopaliv jako náhrada fosilních zdrojů  

- Zvyšovat podíl využití elektrické energie pro pohony jako 
náhrada fosilních zdrojů  

- Výhledově zavádět využití vodíku jako zdroje energie pro pohon   
v dopravě  

 

• Příjemci dotace: MSP, velké podniky, výzkumné organizace 

• Fungování programu od 2014 – 2025, pravidelně 1 x ročně 

• Celkové prostředky programu: až 16,1 mld. Kč 

• Byla realizována již 1 veřejná soutěž (květen 2014), další soutěže 
jsou nejisté s ohledem na podobné zaměření programu OPPIK 
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Národní programy ČR 

Národní program Životní prostředí (Ministerstvo ŽP) 

Prioritní osa 5 – Životní prostředí ve městech, Podoblast 2 -
Udržitelná městská doprava a mobilita 

Program NPŽP je součástí Akčního plánu pro udržitelnou energii, 
schváleného Evropskou komisí (SEAP), v rámci Paktu starostů a 
primátorů pro místní udržitelnou energii 

Podporované aktivity: studie proveditelnosti, strategie, akční 
plány, analýzy rizik, hlukové studie 

Celková alokace: 5 mil. Kč 

Výše dotace: od 250 000 Kč do 1,5 mil. Kč 
 

Výzva: 12/2015  
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INTERREG CENTRAL EUROPE 

Program EU pro země: Rakousko, Chorvatsko, ČR, Maďarsko, 
Polsko, Slovensko, Slovinsko a části Německa a Itálie. 

SC 2.2: Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového 
energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování 
klimatických změn 

• Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy území, 
především pro městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské 
mobility a zmírnění dopadů příslušných adaptačních opatření. 

SC 2.3: Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních 
městských oblastech s cílem snížit emise CO2 

• Vytváření integrované místní anebo regionální strategie a plánů pro 
lepší využití potenciálu energie z obnovitelných zdrojů a pro snížení 
regionální energetické náročnosti.  
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INTERREG CENTRAL EUROPE 
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PROGRAMY EK - HORIZON 2020 
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Oblast elektromobility v MHD  
Výzva 2016 – 2017 MOBILITY FOR GROWTH 
• MG 4.1 2017 Zintenzivnění rozvoje inovativních řešení k dosažení 

udržitelné mobility v městských oblastech (od 20.9.2016, 70 % až 100 %) 

• MG 4.2 2017 Podpora chytré elektrické mobility ve městech (od 
20.9.2016, 70 % až 100 %) 

• MG 4.4. 2016 Usnadnění zadávání veřejných zakázek pro inovativní 
udržitelnou dopravu v městských oblastech (otevřena, 100 %) 

Výzva 2016-2017 GREEN VEHICLES 
• GV 08 2017 Integrace elektrifikovaných městských vozidel s rychlodobíjecí 

infrastrukturou (od 4.10.2016, 70 % až 100 %) 

Výzva SMART AND SUSTAINABLE CITIES 
• SCC 01 2016 – 2017 Smart Cities and Communities lighthouse projects 

• SCC 02 2016 – 2017 Demonstrace inovativních řešení ve městech  
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MG 4.1 2017 Zintenzivnění rozvoje inovativních řešení 

k dosažení udržitelné mobility v městských oblastech  
 

• Projekty by měly prokázat úspěšné přenésení řešení/přístupů nebo 
omezeného balíčku vzájemně se podporujících řešení /přístupů z 
malého počtu míst v Evropě (orientačně ne více než pět) na 
nejméně deset nových míst v Evropě. 

• V návaznosti na jasné závazky z účastníků projektů pro další 
celoevropské rozvoj a transfér výsledků v průběhu a po opatřeních, 
vyústí v nový pohled na praktické převoditelnosti inovativních 
řešení / přístupů. 

• Projekt bude demonstrovat, jak jejich činnosti vedou k rychlejšímu a 
nákladově efektivnímu nasazení řady inovativních řešení v širším 
měřítku (technologických a netechnických) k dosažení udržitelné 
mobility v městských oblastech.  
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MG 4.1 2017 Zintenzivnění rozvoje inovativních řešení 

k dosažení udržitelné mobility v městských oblastech  
 

• Výše dotace – 70 % a 100 % pro veřejné instituce 

• Minimálně 3 subjekty ze 3 zemí 

• Způsobilé výdaje (hlavní): 

 mzdy, nákup služeb, cestovné, náklady na 
vybavení, nepřímé náklady (25 %) 

• Příjem žádostí – 20. 9. 2016 

• Termín uzávěrky – 1.kolo k 26.1.2017 
 

NEJVYŠŠÍ ČAS ZAPOČÍT PŘÍPRAVU !!! 
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PROGRAMY EK – Program LIFE 

• Prioritní oblast „životní prostředí a účinné využívání 
zdrojů“ 

Projekty zaměřené na zavedení trvalých zón s nízkými emisemi 
hluku v městských oblastech povolením vjezdu pouze vozidlům s 
elektrickým pohonem nebo uplatňováním jiných stejně účinných 
přístupů. 

Projekty v hustě osídlených městských oblastech zaměřené na 
snižování hluku ze silnic a jiné dopravní infrastruktury 
používáním nehlučných povrchů s náklady na životní cyklus, 
které jsou srovnatelné s náklady běžných povrchů, při 
současném dosažení významného snížení hluku.  
 

• Alokace: 3,4 mld. EUR 
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DALŠÍ PROGRAMY EK 

• CEF  2014 – 2020 (CONNECTING EUROPE FACILITY)  
 Nový integrovaný nástroj pro investice do infrastruktury, priority EU 

v oblasti dopravy, energie a telekomunikací 

 Nástroj pro propojení Evropy v oblasti rozvoje TEN-E (Trans-
Evropské sítě energií), TEN-T (Trans-Evropské sítě dopravy) a INFSO 
(informační a komunikační systémy) 

• EIB (Evropská investiční banka na podporu projektů) 
 ELENA  - nástroj pro granty na technickou podporu - až 90 % 

veškerých nákladů na technickou přípravu projektů (FS, EA, 
technické dokumentace 

 dotace může být využita před podporou pro projekty financované 
následně z ESIF  
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DALŠÍ PROGRAMY EK 

• EIB – JESSICA - společná evropská podpora udržitelných 
investic do městských oblastí  

 společná politika pro využívání strukturálních fondů EU, díky kterým 
vzniknou nové projekty a příležitosti 

 účinnější a efektivnější využití strukturálních fondů pomocí 
odborných mezinárodních finančních institucí (EIB, NPB) 

 

• EEEF (European Energy Efficiency Fund) - Investiční a záruční 
fond 

 přímé investice do projektů, nebo dotace na úroky a záruk za úvěry. 

 zavádění elektrických a hybridních vozidel, podpora redukce 
skleníkových plynů, náhrada konvenčních paliv alternativními 

 vývoj vozidel s nižší spotřebou energie 
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JAK FINANCOVAT PROJEKTY? 

 

 Připravit plány v rámci širšího evropského prostoru – 
programy přeshraniční spolupráce či s výzkumným prvkem TA 
ČR – EPSILON, HORIZON 2020, CENTRAL EUROPE 

 

 Připravit technickou dokumentaci – např. ve spojení s dalšími 
dopravními podniky v rámci ELENA 

 

 Financovat nákup vozidel a infrastruktury z ESIF – IROP, OPD, 
OP Praha, nebo evropských finančních nástrojů (CEF, EEEF, 
JESSICA) 

 

 
 



 

Děkuji za pozornost! 

 

Mgr. Daniel Glas 

daniel.glas@allowance.cz  
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