
1 Návrhová část 

1.1 Vize chytré Olomouce 

 

 
 

Město Olomouc je v roce 2027 známé pro šetrnost při nakládání s přírodními zdroji, 

strategické řízení agend města na základě dat a otevřenou komunikaci s občany. Pracovníci města, 

firem či občané umějí používat digitální nástroje, které usnadňují život ve městě. Občané se aktivně 

zapojují do rozvojových plánů města a přispívají svými poznatky k promyšlenějším investicím. Město 

publikuje data o své činnosti a ze svých systémů standardně jako otevřená (tzv. by design). Město 

podporuje a rozvíjí místní inovační ekosystém a je úspěšné v získávání evropských projektů.  

Magistrát podporuje a postupně zavádí elektronickou komunikaci a dlouhodobě snižuje 

papírovou náročnost na administrativu. Chytrá správa Olomouci přináší úsporu času a to jak 

občanům, kteří s magistrátem komunikují, tak i pracovníkům Magistrátu města Olomouce, kteří pro 

občany pracují. Zaměstnanci magistrátu tak mají ve výsledku více času na kreativní práci při rozvoji 

města. Olomouc je otevřeným městem. Naslouchá přáním a potřebám občanů a jejich návrhy, 

nápady a připomínky se snaží realizovat, pokud jsou proveditelné, plánovitým a synergickým 

způsobem formou sdružených investic. Participace občanské společnosti na chodu města je 

podporována jak v on-line prostředí, tak při veřejných setkáních a projednáváních.  

Doprava na území města je systematicky rozvíjena naplňováním dokumentu PUMMO. 

Olomouc je městem krátkých vzdáleností. Základní občanská vybavenost je díky kompaktnosti a 

rovinatosti města, jednoduše dosažitelná pěšky, na kole, nebo veřejnou dopravou. Občané jsou 
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motivováni k využívání trvale udržitelné a aktivní dopravy, její význam, tak trvale roste. Bezpečnost 

cyklistické a pěší dopravy je zajišťována kvalitní dopravní infrastrukturou, která je realizována 

v souladu s Plánem udržitelné městské mobility.   

Město nakládá efektivně s energiemi, vodou, a dalšími zdroji. Město podporuje zavádění 

nových nápadů a trendů využití přírodních zdrojů uvnitř i vně magistrátu. Olomouc neustále snižuje 

svou energetickou náročnost a díky datům, která získává z měření spotřeby energií ve svých 

budovách má přehled o tom, kde a kolik může dále šetřit. Město se aktivně podílí na adaptaci 

veřejného prostoru na změny klimatu, systematicky zavádí prvky modrozelené infrastruktury a jde 

svým obyvatelům i dalším subjektům na svém území příkladem. Město zajišťuje trvale efektivní 

odpadové hospodářství, podporuje cirkulární ekonomiku a prakticky neskládkuje. 

Olomouc systémově spolupracuje s veřejným, neziskovým a podnikatelským sektorem. 

Město podporuje kreativitu a inovace, které na území města vznikají. Zároveň město systematicky 

rozvíjí vnitřní inovační management MMOl a městských organizací. Město podporuje kreativitu na 

úrovni základních, středních a vysokých škol, díky tomu, že jsou v jeho přímé působnosti.  

 

1.2 Strategické cíle a opatření 
 

1.2.1 Cíl 1 Datově vedená správa města 

Stanovená opatření Cíle 1: 

1.1. Vybudování vnitřního systému pro práci s daty SMOl 

1.2. Rozvoj portálu otevřených dat vč. jeho institucionálního zakotvení (Rozvoj datového portálu) 

1.3. Zavedení energetického managementu 

1.4. Systematické využití dat z oblasti dopravy 

Strategický cíl 1 je zaměřený na vybudování systému efektivní správy města, na základě dat, 

kterými město disponuje nebo by disponovat v budoucnosti mohlo. Sdílená a otevřená data jsou 

klíčovým nástrojem pro zvýšení efektivity v rámci pracovních procesů, např. zejména v oblasti rozvoje 

města a plánování investic. Kvalitní a efektivní využití dat šetří finance i čas, a proto je důležité mít 

systém pro práci s daty na úrovní MMOl i městských organizací. 

Vybudováním interního systému pro sdílení dat vznikne kvalitní interní databáze dat pro 

zaměstnance a vedení města. Datové sady splňující podmínky pro otevření, budou publikovány na 

Portálu otevřených dat města i v Národním katalogu otevřených dat. 

Město Olomouc bude mít díky zavedenému energetickému managementu přehled o 

energetických provozních nákladech a bude moci lépe stanovit priority pro budoucí investice, které 

městu přinesou větší úspory. 

Vzhledem k tomu, že oblast Efektivní a udržitelné mobility v Olomouci řeší primárně 

strategický dokument Plán udržitelné městské mobility, tak bude v návrhové části Plánu pro chytrou 



Olomouc z oblasti mobility řešeno primárně systematické sdílení a využívání dat z dopravní ústředny, 

popř. i dalších dopravních dat.      

1.2.1.1 Opatření 1.1. Vybudování vnitřního systému pro práci s daty SMOl 

Název opatření Vybudování vnitřního systému pro práci s daty SMOl 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Vybudování vnitřního systému pro práci s daty je nezbytný 
systematický krok pro zvýšení efektivity MMOl/SMOl.  
Nejprve musí být proveden audit dostupných datových sad na 
MMOl a městských organizacích. Na základě tohoto auditu 
budou datové sady, které bude možné dle Interní normy o 
otevírání dat, publikovány na Datovém portálu. Zároveň budou 
všechny publikované datové sady v souladu s národními 
standarty a budou registrovány i v Národním katalogu 
otevřených dat (NKOD). 
 
Data budou rozdělena do 3 hlavních skupin dle jejich vzniku. 
První skupinu tvoří data vnitřní (data MMOl a příspěvkových 
organizací, státní registry). Druhou skupinu tvoří data externí, 
které samospráva využívá, ale pocházejí z jiných zdrojů 
(například data komerční, veřejných služeb, atd). Třetí 
skupinou jsou data senzorická (jsou to tzv tvrdá data např. 
spotřeba energií, kvalita ovzduší, data z dopravních senzorů). 
Každý rok bude vydán report o otevírání dat, kde budou 
uvedeny počty datových sad, využití dat v aplikacích, efekt 
využití dat a návrh jaká data by mělo město v dalších letech 
publikovat a využívat (tzv. Publikační plán). 
     
Pro efektivní a moderní fungování úřadu jsou nezbytné 
Geografické informační systémy (GIS) respektive vnitřní 
mapové a datové aplikace. Z tohoto důvodu bude vytvořeno 
odpovědné pracoviště v oblasti GIS. 
 
Aby bylo možné zvýšit efektivitu zaměstnanců úřadu ve státní 
správě i samosprávě, musí být na základě provedené analýzy 
vytvořena online platforma pro plánování a rozvoj města. Tato 
platforma se bude skládat z interní části, která bude přístupná 
dotčeným zaměstnancům (především zaměstnanci z odboru 
strategie a řízení, odboru dopravy a územního rozvoje, odboru 
majetkoprávního, odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství, odboru životního prostředí, odboru stavebního a 
odboru investic) a veřejné části dostupné široké odborné 
veřejnosti, ale i občanům města. Tato část nebude obsahovat 
citlivé osobní údaje, ale především veřejně dostupná data 
z územního plánování, koncepcí, strategií, pasportů atd. 
 
Senzorická data budou použita především pro budoucí rozvoj 
daných lokalit. Jednat se bude především o anonymní data o 
pohybu obyvatel (četnost cyklistů, chodců, osobních 
automobilů, nákladních vozidel, atd.) v daném prostoru a jejich 
změny chování v návaznosti na úpravy veřejného prostoru.  
Aby bylo možné získávat pro město použitelná a přínosná data, 



musí instalace senzorických prvků být provedena systematicky 
a strategicky (ve spolupráci s odbory MMOl a městskými 
organizacemi).  

Cílová skupina 
zaměstnanci MMOl /SMOl 
odborná veřejnost 
občané města Olomouce 

Vazba na strategické dokumenty 

Vazba na Komunikační strategii statutárního města Olomouce 
(Schválená RMO, dne: 1. 6. 2020): 
Strategický cíl 2. Podpora/rozvoj participace 
Vazba na Informační koncepci SMOl  

Vazby na další opatření Plánu 

1.2. Rozvoj portálu otevřených dat vč. jeho institucionálního 
zakotvení (Rozvoj datového portálu)  
1.3. Zavedení energetického managementu 
1.4. Systematické využití dat z oblasti dopravy 

Projektové fiche 

1.1.1. Audit datových sad (MMOl/SMOl) 
1.1.2. Vytvoření oddělení GIS 
1.1.3. Zavedení efektivního systému pro práci s daty (vnitřní 
data, GIS, Open data) 
1.1.4. Vybudování on-line platformy pro plánování a rozvoj 
města 
1.1.5. Systematická instalace senzorických prvků 

Správce opatření 
primátor/tajemník města Olomouce 

Administrátor opatření 
Odbor informatiky a Smart City (koordinátor otevřených dat a 
GIS) 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor informatiky a Smart City 
Odbor strategie a řízení 

Partneři 
Odbory MMOl 
Městské společnosti a organizace 

Monitorovací indikátory 

Realizace auditu datových sad (ano/ne) 
Existence specializovaného GIS pracoviště (ano/ne) 
Existence online platformy pro plánování a rozvoj města 
(ano/ne) 
Počet instalovaných senzorických prvků (za rok) 
Existence reportu otevřených dat minimálně 1x za rok 
(ano/ne) 

 

1.2.1.2 Opatření 1.2. Rozvoj portálu otevřených dat vč. jeho institucionálního zakotvení 

(Rozvoj datového portálu)  

Název opatření 
Rozvoj portálu otevřených dat vč. jeho institucionálního 
zakotvení (Rozvoj datového portálu)  



Popis opatření, hlavní aktivity 

V rámci aktivit tohoto opatření bude vytvořena Interní norma 
pro otevírání dat. Interní norma stanoví přehled rolí nutných 
pro administraci procesu publikace a otevírání dat, jejich 
povinnosti a práva. Dále bude obsahovat postup pro 
katalogizaci otevřených dat. Interní norma tak stanoví jasnou 
cestu dat z jednotlivých odborů až na datový portál města. 
 
Jednou z dalších aktivit bude rozvoj portálu otevřených dat. 
Součástí tohoto rozvoje bude zveřejnění mapových i datových 
aplikací veřejnosti. Aktualizace a další tvorba datových sad a 
aplikací pro zaměstnance MMOl i veřejnost. Spolupráce s 
městskými organizacemi v oblasti využití dat a otevírání dat. 
 
Využívání dostupných dat od veřejných poskytovatelů služeb 
(mobilní operátoři, sdílené služby). Datový portál by měl 
sloužit také jako jednotné místo pro sdílení sociologických 
průzkumů a analýz nebo závěrečných a odborných prací 
studentů a pracovníků VŠ týkající se území města Olomouce 
atd.  
 
Nad otevřenými daty se budou pořádat otevřené hackathony 
(akce při níž programátoři, webdesignéři, datový analytici, 
studenti atd pracují s daty a vyvíjejí pro město prospěšné 
aplikace pro práci s daty). Na těchto akcích by mohly 
vznikat/být rozvedeny nápady, jak data využívat. Město tak 
podpoří svůj domácí datový ekosystém a zároveň získá 
potenciální odběratele dat a realizaci práce s daty v praxi, 
digitální gramotnost a další přínosy pro digitální/datovou 
ekonomiku. 

Cílová skupina 

zaměstnanci MMOl 
odborná veřejnost 
žáci ZŠ a studenti SŠ a VŠ 
občané města Olomouce 

Vazba na strategické dokumenty 
Vazba na Komunikační strategii statutárního města Olomouce 
(Schválená RMO, dne: 1. 6. 2020): 
Strategický cíl 2. Podpora/rozvoj participace 

Vazby na další opatření Plánu 
1.1. Vybudování vnitřního systému pro práci s daty SMOl 
1.3. Zavedení energetického managementu 
1.4. Systematické využití dat z oblasti dopravy 

Projektové fiche 
1.2.1. Vytvoření interní normy pro otevírání dat  
1.2.2. Rozvoj portálu otevřených dat 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast 
Informatiky a Smart City 

Administrátor opatření 
Odbor informatiky a Smart City (koordinátor otevřených dat a 
GIS) 

Předpokládaní realizátoři Odbor informatiky a Smart City 

Partneři 
Všechny odbory MMOl disponující daty k otevření 
Městské společnosti a organizace 

Monitorovací indikátory 
Existence interní normy pro otevírání dat (ano/ne) 
Existence Portálu otevřených dat (ano/ne) 



Počet nově publikovaných datových sad (za rok) 
Počet aktualizovaných datových sad (za rok) 
Počet zveřejněných aplikací (za rok) 
Počet uspořádaných akcí s otevřenými daty/hackathonů (za 
rok) 

 

1.2.1.3 Opatření 1.3. Zavedení energetického managementu 

Název opatření Zavedení energetického managementu 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Zavedení energetického managementu je důležité, protože na 
základě získaných dat o spotřebě v jednotlivých budovách v 
majetku SMOl, bude možné identifikovat objekty s nejvyššími 
provozními náklady a u nich realizovat projekty s 
energetickými úsporami. Bude také možné identifikovat „slabá 
místa“ v nakládání s energiemi a ty řešit drobnějšími zásahy 
(dílčí úpravy, opravy, provozní opatření) mimo režim velkých 
investic. Oblast energetiky je jedna z mála oblastí Smart city s 
finanční návratností investic, a proto by měla být tato oblast 
silně reflektována.    
 
V rámci tohoto opatření bude pro MMOl a vybrané organizace 
SMOl zavedena norma ISO 50 001, která definuje systém řízení 
hospodaření s energiemi s cílem zajistit jejich optimální využití 
a tím dosáhnout úspor. Vedení města stanoví své cíle a plány 
prostřednictvím energetické politiky a tyto budou postupně 
pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž výsledný 
efekt implementace těchto procesů je měřen a monitorován, 
aby organizace (město) mohla přijmout účinná nápravná 
opatření. 
 
Aby mohla být norma ČSN EN ISO 50001 účinně 
implementována, je třeba provést pasportizaci všech budov v 
majetku města Olomouce v digitalizované podobě a to včetně 
platných Průkazů energetické náročnosti budov (PENB). 
Veškeré hodnoty o roční spotřebě budou evidovány v SW pro 
energetický management. V případě úspěšného zavedení 
normy ISO 50 001 vč. certifikace a její pravidelné obnovy, 
město nemusí každé 4 roky provádět audit svého 
energetického hospodářství. 
 
Zároveň bude město podporovat své městské společnosti a 
organizace v šetrném nakládání s energiemi. Zároveň v roce 
2021 Statutární město Olomouc uzavřelo Memorandum o 
spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. Na základě tohoto memoranda 
dojde k širší spolupráci v oblasti plánování investic spojených 
s energetickými úsporami a obnovitelnými zdroji. 

Cílová skupina 
zaměstnanci MMOl/SMOl 
vedení města 
Městské společnosti a organizace 



Vazba na strategické dokumenty 

Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce1: 
3.7 Kontinuálně rozvíjet a zlepšovat technickou infrastrukturu 
a snižovat energetickou náročnost 
Vazba na vznikající Adaptační a mitigační strategii města 
Olomouce 
Vazba na vznikající Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě 
Olomouci 

Vazby na další opatření Plánu 

1.1. Vybudování vnitřního systému pro práci s daty SMOl 
1.2. Rozvoj portálu otevřených dat vč. jeho institucionálního 
zakotvení (Rozvoj datového portálu)  
3.5. Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání 
zdrojů 
3.6. Příprava a realizace projektů s energetickými úsporami 

Projektové fiche 
1.3.1. Zavedení energetického managementu dle ISO 50 001 
1.3.2. Vytvoření pozice energetického manažera 
1.3.3. Pasportizace budov v majetku SMOl 

Správce opatření 

Tajemník 
Primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 
Primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast 
majetkoprávní 

Administrátor opatření Odbor strategie a řízení (Energetický manažer) 

Předpokládaní realizátoři 

Odbor strategie a řízení 
Odbor kancelář tajemníka 
Odbor majetkoprávní 
Správa nemovitostí Olomouc a.s. 

Partneři 
odbory MMOl 
Městské společnosti a organizace 

Monitorovací indikátory 

Existence pozice energetického manažera (ano/ne) 
Existence digitalizovaného pasportu budov v majetku SMOl 
včetně PENB (ano/ne) 
Certifikace systému energetického managementu MMOl dle 
normy ISO 50 001 (ano/ne) 

 

1.2.1.4 Opatření 1.4. Systematické využití dat z oblasti dopravy 

Název opatření Systematické využití dat z oblasti dopravy 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Město Olomouc má obrovský potenciál na využití dat z oblasti 
dopravy, a to hlavně díky tomu, že disponuje Dopravním 
centrem s moderně vybavenou dopravní ústřednou a zároveň 
realizuje projekty chytrého řízení dopravy ve městě. Data, 
kterými právě dopravní ústředna disponuje, mohou být využita 
nejen pro efektivnější a rychlejší provoz IZS a MHD v reálném 
čase, ale i pro další analýzu „off-line“ a využití v plánování 
udržitelného strategického rozvoje města, územním plánování 
apod. 
 
Proto je jednou z hlavních aktivit rozvoj dopravního centra, jak 

                                                           
1
 Dostupné online: Strategické dokumenty | Databáze strategií - portál pro strategické řízení (databaze-

strategie.cz) 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/olomouc/strategie
https://www.databaze-strategie.cz/cz/olomouc/strategie


personální, tak i technický (ve formě přidávání nových modulů 
a funkcionalit).  
 
Pro navýšení počtu uživatelů dopravního centra respektive 
aplikace Chytrá Olomouc je důležité poskytovat rychlé, přesné 
a aktuální informace. Proto by se další aktivity tohoto opatření 
měly věnovat právě rozšiřování nabídky poskytování 
aktuálních dat v oblasti individuální i hromadné dopravy, ale i 
jiných dopravních ukazatelů (hustota dopravní situace, 
předpokládané zpoždění, atd.). V této oblasti by město mělo 
spolupracovat i s jinými vlastníky aktuálních dopravních dat. 
Další z aktivit bude publikace ucelených datových sad v oblasti 
individuální i veřejné dopravy na portále otevřených dat. 
Zároveň poskytování dat z dopravní ústředny. 
 
Vzhledem k tomu, že se v Olomouci připravuje strategický 
dokument Parkovací politika, který počítá s vybudováním 
nových parkovacích zón na území města Olomouce, bude 
potřeba sbírat a publikovat data o statické dopravě (aktuální 
počty volných parkovacích míst v jednotlivých oblastech a 
zónách). 
 
Město a jeho městské společnosti a organizace (v oblasti 
dopravy především DPMO) by měli dbát na sdílení datové 
infrastruktury a sdílení dat v obecné rovině. Konkrétně se 
může jednat o sdílení radiové sítě DPMO a sdílení optických 
tras MPO a DPMO. V případě sdílení datové infrastruktury jsou 
předpokládané úspory na úrovni investic města i městských 
organizací.   

Cílová skupina 

zaměstnanci MMOl 
zaměstnanci DPMO 
uživatelé aplikace Chytrá Olomouc 
občané města Olomouce 
Městská policie Olomouc 
Studenti VŠ 

Vazba na strategické dokumenty 

Vazba na Plán udržitelné městské mobility2 
5.2.1. Neinfrastrukturní opatření v oblasti managementu 
mobility 
5.2.2. Neinfrastrukturní opatření v oblasti veřejné dopravy 
5.2.5. Neinfrastrukturní opatření v oblasti individuální 
automobilové dopravy 

Vazby na další opatření Plánu 
1.1. Vybudování vnitřního systému pro práci s daty SMOl 
1.2. Rozvoj portálu otevřených dat vč. jeho institucionálního 
zakotvení (Rozvoj datového portálu)  

                                                           
2
 Dostupné online: Strategické dokumenty | Databáze strategií - portál pro strategické řízení (databaze-

strategie.cz) 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/olomouc/strategie
https://www.databaze-strategie.cz/cz/olomouc/strategie


Projektové fiche 

1.4.1. Postupný rozvoj a přidávání modulů dopravního centra – 
DIC (včetně personálního zajištění) 
1.4.2. Poskytování aktuálních dat v mobilní aplikaci včetně 
parkování 
1.4.3. Poskytování ucelených datových sad z DIC na portálu 
otevřených dat 
1.4.4. Sdílení datové infrastruktury města a městských 
organizací 
1.4.5. Zavedení systému kontroly parkovacích míst dle 
Parkovací politiky 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 

Administrátor opatření Odbor strategie a řízení 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor dopravy a územního plánování 
Odbor strategie a řízení 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři 

Odbor strategie a řízení 
Odbor informatiky a Smart City 
Městská policie Olomouc 
Městské společnosti a organizace 
jiní vlastníci dopravních dat 

Monitorovací indikátory 

Počet aktuálních aktivních modulů DIC 
Počet uživatelů aplikace Chytrá Olomouc (za rok) 
Počet publikovaných datových sad z DIC na portálu otevřených 
dat (za rok) 

 

1.2.2 Cíl 2 Samospráva otevřená občanům 

Stanovená opatření Cíle 2: 

2.1. Rozvoj nástrojů participace obyvatel 

2.2. Elektronizace vnitřních agend MMOl 

2.3. Elektronizace plateb občanů 

2.4. Vytvoření portálu občana 

Strategický cíl 2 je zaměřen na vytvoření vnitřních procesů a elektronizaci úřadu uvnitř, tak 

aby občané měli možnost, co největší množství agend vyřídit bez nutnosti navštívit MMOl. Tento cíl 

také rozvíjí možnosti a nástroje participace pro obyvatele města Olomouc a podnikatele na území 

města Olomouce. 

Otevřenost samosprávy k občanům bude zakotvena vytvořením Participačního manuálu. 

Bude se jednat o jednoduchý, ale závazný manuál participace pro město Olomouc, který stanoví 

jednotlivé participační metody, jež budou na území města pravidelně realizovány v návaznosti na 

MA21. 

Interaktivní průvodce životními událostmi občany navede a poradí jim, vše potřebné pro 

vyřízení jejich nezbytných záležitostí na úřadě. Přínos interaktivního průvodce je především v úspoře 



času na straně občanů i zaměstnanců MMOl. Informace o životních událostech budou doplněny o 

kontaktní údaje na zaměstnance, možnost objednání na přepážku, dostupné on-line podklady, a 

odkazy na elektronické vyřízení.    

Pomocí internetu a Portálu občana budou moci občané města a podnikatelé vyřídit všechny 

své závazky s městem. Jedná se o především vyřízení místních a správních poplatků, problematiku 

nájemních smluv na byty, provozovny nebo třeba zahrádky, vyřízení parkovacích karet a další 

záležitosti. Portál občana bude poskytovat aktuální informace z úřadu a bude napojen i na Portál 

veřejné správy.  

1.2.2.1 Opatření 2.1. Rozvoj nástrojů participace obyvatel 

Název opatření Rozvoj nástrojů participace obyvatel  

Popis opatření, hlavní aktivity 

Participace obyvatel je velmi důležitým krokem v budování 
lidem otevřeného úřadu. Participace obyvatel města je v 
souladu s MA21, ke které se město Olomouc přihlásilo 
Deklarací k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím 
MA21 v roce 2019.  
Primární aktivitou bude zakotvení participace pro občany 
města pomocí vytvoření Participačního manuálu. Tato 
strategie bude obsahovat výčet participativních metod. U 
každé metody bude uvedena předpokládaná personální a 
finanční náročnost a především přínos této participativní 
metody pro město (vedení města).  
 
Projektová fiche 2.1.2. Využívání nových nástrojů participace, 
bude navazovat na Participační manuál a dle stanovených 
priorit budou jednotlivé participativní metody nebo nástroje 
realizovány. 
 
Vzhledem k tomu, že participace obyvatel není jen o osobním 
setkávání aktivních občanů s vedením města a zaměstnanci 
města, ale v současné době stále o více se rozvíjející participaci 
pomocí internetu, je nutné vybudovat nástroje participace, 
které bude možné realizovat na dálku z pohodlí domova 
(online veřejná projednávání, ankety, formuláře, nápady a 
další). 
 
Systematické ukotvení principů MA21 pro vedení města, které 
bude provedeno vytvořením odborné komise místní Agendy 
21, jako poradního orgánu RMO. Cílem setkávání je zejména 
navrhování aktivit SMOl realizovaných v rámci MA21 a diskuze 
o tématech MA21 a udržitelného rozvoje v kontextu místních 
poměrů města Olomouce. Komise se bude dále vyjadřovat ke 
znění Hodnotící zprávy o MA21 a Akčního plánu zlepšování 
MA21. Současně má být i platformou pro navazování nové a 
prohlubování stávající spolupráce mezi subjekty působícími na 
území města Olomouce. 
 
Podpora komunitního života bude v Olomouci realizována i 
pomocí jednotlivých KMČ, které fungují jako pojící prvek mezi 
vedením města a obyvateli města. Jsou to právě KMČ, které 



nejlépe znají své území a měly by se spolupodílet na podpoře 
komunitního života. V rámci tohoto opatření by mělo město 
aktivně podporovat zájmové spolky a kluby. Realizující aktivity 
pro obyvatele města. 

Cílová skupina Obyvatelé města Olomouce 

Vazba na strategické dokumenty 

Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce3: 
4.2 Rozvíjet roli města jako významného partnera 
při vyjednávání o klíčových oblastech života 
ve městě 
4.3 Rozvíjet principy strategického řízení a podporovat 
projektové řízení za účelem zvyšování kvality veřejných služeb 
poskytovaných magistrátem 
Vazba na Komunikační strategii statutárního města Olomouce 
(Schválená RMO, dne 1. 6. 2020): 
Strategický cíl 2. Podpora/rozvoj participace 

Vazby na další opatření Plánu 4.3. Podpora kreativity a spolupráce na úrovni ZŠ, SŠ a VŠ 

Projektové fiche 

2.1.1. Vytvoření Participačního manuálu 
2.1.2. Využívání nových nástrojů participace (např. komunitní 
vycházka, konzultační stánek, plánovací víkend, výstava ve 
veřejném prostoru apod.) 
2.1.3. Vytvoření elektronické/online formy veřejného 
projednání 
2.1.4. Systematická podpora aktivit v rámci MA21 
2.1.5. Podpora komunitního života na úrovni KMČ 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 

Administrátor opatření Odbor strategie a řízení (Koordinátor MA 21) 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor strategie a řízení 
Oddělení KMČ a detašovaných pracovišť 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři 

Jednotlivé KMČ na území města Olomouce 
Komise pro MA 21 
Zájmové spolky a kluby obyvatel na území města Olomouce a 
další neziskové organizace 
ZŠ, SŠ a VŠ na území města Olomouce 
Podnikatelské subjekty 
Odbory MMOl 

Monitorovací indikátory 

Existence Participačního manuálu (ano/ne) 
Počet participativních aktivit (za rok) 
Počet online formy veřejného projednání (ano/ne) 
Město si udržuje stejnou nebo vyšší kategorii MA21 jako 
v předchozím roce (ano/ne) 
Počet podpořených aktivit organizovaných KMČ (za rok) 

 

1.2.2.2 Opatření 2.2. Elektronizace vnitřních agend MMOl 

Název opatření Elektronizace vnitřních agend MMOl 
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Popis opatření, hlavní aktivity 

Cílem tohoto opatření je vytvořit z magistrátu města moderní 
a efektivní úřad s uživatelským vnitřním prostředím a vysokou 
kybernetickou bezpečností.  
 
První a základní aktivitou vedoucí k tomuto opatření je 
aktualizace Informační koncepce SMOl. Vzhledem k tomu, že 
poslední aktualizace byla realizována v roce 2014, je nezbytné 
provést důkladnou aktualizaci se zaměřením na obnovu a 
pořízení nezbytné infrastruktury pro modernizaci úřadu včetně 
detailního propracování problematiky kybernetické 
bezpečnosti. 
 
Velmi důležitou aktivitou tohoto opatření je rozvoj 
kybernetické bezpečnosti. Četnost útoků na veřejné instituce 
(nemocnice, úřady, státní podniky atd) se zvyšují a vzhledem k 
tomu, že zaměstnanci MMOl pracují s citlivými osobními daty 
je zapotřebí se rozvoji kybernetické bezpečnosti věnovat. V 
rámci této aktivity bude provedena nezávislá studie, na 
základě které budou navrženy vhodné varianty řešení pro 
magistrát. Investice spojené s kybernetickou bezpečností lze 
následně realizovat za pomoci dostupných dotačních titulů.  
 
Další aktivity, které budou mj. vycházet z aktualizované 
Informační koncepce SMOl, budou již konkrétní řešení vedoucí 
ke snížení byrokracie, zvyšování významu elektronické 
dokumentace a nahrazení papírových dokumentů (Paperless 
agendy nebo také plně elektronické agendy). Zároveň budou 
postupně obnovovány aktivní prvky magistrátní sítě. Dále bude 
vyřešena problematiky telefonní sítě magistrátu. 
 
Interaktivní průvodce životními situacemi bude aplikace, která 
občanům města jednoduše a stručně ukáže na koho se obrátit, 
jaké dokumenty si připravit a jaké kroky podniknout k realizaci 
předmětné životní situace. 
 
Interaktivní průvodce bude napojen na Portál občana, 
objednávkový a vyvolávací systém, a to včetně kontaktů 
odpovědných pracovníků.   

Cílová skupina 
zaměstnanci MMOl 
občané města Olomouc 
podnikatelské subjekty na území města Olomouce 

Vazba na strategické dokumenty Tato oblast není řešena v žádném strategickém dokumentu. 

Vazby na další opatření Plánu 
2.1. Rozvoj nástrojů participace obyvatel  
2.3. Elektronizace plateb občanů 
2.4. Vytvoření portálu občana 

Projektové fiche 
2.2.1. Aktualizace Informační koncepce SMOl 
2.2.2. Rozvoj kybernetické bezpečnosti 
2.2.3.  Elektronizace vnitřního chodu úřadu 
2.2.4. Vytvoření interaktivního průvodce životními situacemi 



Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast 
informatiky a Smart City 

Administrátor opatření Odbor informatiky a Smart City 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor kancelář primátora / Oddělení marketingu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři odbory MMOl 

Monitorovací indikátory 

Aktualizovaná Informační koncepce SMOl (ano/ne) 
Vytvoření studie kybernetické bezpečnosti MMOl  
Počet agend přenesených do plně elektronické podoby (za rok) 
Existence interaktivního průvodce životními situacemi 
(ano/ne) 
Podíl obnovených aktivních prvků magistrátní sítě (%) 
Vyřešení otázky telefonní sítě (ano/ne) 

 

1.2.2.3 Opatření 2.3. Elektronizace plateb občanů 

Název opatření Elektronizace plateb občanů 

Popis opatření, hlavní aktivity 

V rámci opatření bude vytvořena funkcionalita spojující Portál 
občana a současný ekonomický systém města. Výsledkem 
bude funkční a efektivní nástroj pro občany pro zaplacení 
místních a správních poplatků. Zároveň zaměstnanci 
magistrátu budou díky efektivní práci s daty a propisu dat z 
datového úložiště do ekonomického systému ihned vědět o 
provedených platbách, čímž mj. dojde k minimalizaci ručně 
kontrolovaných a zaváděných plateb do systému (například 
společné oznámení poplatníků, které je v současnosti nutné 
zpracovávat ručně). 
 
Zároveň bude úkon pro občany města pohodlnější a přinese 
jim i možnost ověření, zda platba proběhla v pořádku. Portál 
občana bude mít možnost vygenerovat QR kód, který 
minimalizuje riziko spojené s chybným opsáním bankovních 
údajů. 
 
Nejprve dojde k implementaci platby poplatků pro místní 
poplatky, mezi které např.patří: Poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství, Poplatek ze psů, Poplatek za užívání 
veřejného prostranství, Poplatek z pobytu). V další fázi bude 
možnost rozšířena i o možnost platby správních poplatků, 
plateb za parkovací karty atd. 

Cílová skupina 
zaměstnanci MMOl 
občané města Olomouc 
podnikatelské subjekty na území města Olomouce 

Vazba na strategické dokumenty Tato oblast není řešena v žádném strategickém dokumentu. 

Vazby na další opatření Plánu 
2.1. Rozvoj nástrojů participace obyvatel  
2.2. Elektronizace vnitřních agend MMOl 
2.4. Vytvoření portálu občana 

Projektové fiche 
2.3.1. Možnost platby místních poplatků kartou přes internet  
2.3.2. Možnost platby správních poplatků kartou přes internet  



Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast 
informatiky a Smart City 

Administrátor opatření Odbor informatiky a Smart City 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor informatiky a Smart City 
Odbor ekonomický 

Partneři 

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 
Odbor dopravy a územního rozvoje 
Odbor majetkoprávní 
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
Odbor správních činností 
Odbor stavební 
Odbor živnostenský 
Odbor životního prostředí 

Monitorovací indikátory 

Počet místních poplatků, které je možno zaplatit kartou přes 
internet 
Počet správních poplatků, které je možno zaplatit kartou přes 
internet 
Podíl plateb místních poplatků občany provedených přes 
internet (oproti dalším způsobům platby v %) 
Podíl plateb správních poplatků občany provedených přes 
internet (oproti dalším způsobům platby v %) 

 

1.2.2.4 Opatření 2.4. Vytvoření a rozvoj portálu občana 

Název opatření Vytvoření Portálu občana 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Prvním krokem tohoto opatření bude vybudování Portálu 
občana, jehož základní funkcionalitou bude vyřízení závazků 
občana. V 1. Fázi bude Portál občana, ukazovat vybrané 
závazky k městu (místní poplatky, nájemní smlouvy, atd).  
 
V rámci aktivit zaměřených na rozvoj Portálu občana bude dále 
kladen důraz na rozšíření nabídky o další funkcionality (případy 
občana, rezervace a upozornění, informace úřadu, parkovací 
karty aj.). Realizace projektové fiche bude řešena etapově. 
 
Další aktivitou tohoto opatření bude velmi klíčová integrace 
Portálu do Portálu veřejné správy. Portál veřejné správy rozšíří 
nabídku úkonů, které by šlo realizovat přes Portál občana, čímž 
Portál získá širší uplatnění pro své klienty (občany a 
podnikatele na území města Olomouce). Zároveň bude Portál 
občana nabízet a odkazovat na služby městských společností a 
organizací.  

Cílová skupina 
zaměstnanci MMOl 
občané města Olomouc 
podnikatelské subjekty na území města Olomouce 

Vazba na strategické dokumenty Tato oblast není řešena v žádném strategickém dokumentu. 

Vazby na další opatření Plánu 
2.1. Rozvoj nástrojů participace obyvatel  
2.2. Elektronizace vnitřních agend MMOl 
2.3. Elektronizace plateb občanů 



Projektové fiche 
2.4.1. Vytvoření Portálu občana 
2.4.2. Integrace Portálu občana do Portálu veřejné správy 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast 
informatiky a Smart City 

Administrátor opatření Odbor informatiky a Smart City 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor informatiky a Smart City 
Odbor ekonomický 

Partneři 
Ministerstvo vnitra ČR 
Odbory MMOl 
Městské společnosti a organizace 

Monitorovací indikátory 

Existence Portálu občana (ano/ne) 
Počet aktivních funkcionalit Portálu občana v daném roce 
Integrace Portálu občana do Portálu veřejné správy (ano/ne) 
Počet občanů aktivně využívajících portál občana 

 

1.2.3 Cíl 3 – Efektivní nakládání se zdroji 

Stanovená opatření Cíle 3: 

3.1. Nastavení systému sdílení infrastruktury v rámci MMOl a městských organizací 

3.2. Využívání bez-emisní a nízko-emisní dopravy v rámci SMOl 

3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use odpadů 

3.4. Efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na objektech města 

3.5. Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání zdrojů 

3.6. Příprava a realizace projektů s energetickými úsporami 

Strategický cíl 3 Efektivní nakládání se zdroji je zaměřen na moderní, přírodě blízká a úsporná 

opatření, která i přes nutnou počáteční investici v důsledku pomohou městu ušetřit jak finanční, tak i 

přírodní zdroje. Ve vybraných opatřeních je kladen důraz na efektivitu vynaložených financí a 

udržitelnost. 

Systém sdílení infrastruktury znamená nejen efektivnější využití dostupných služebních 

vozidel a úspory z prodeje nevyužívaných vozidel, ale i systém nastavený do dalších let, kdy by měla 

být pořizována pouze vozidla bez-emisní případně nízko-emisní. 

V oblasti odpadového hospodářství bude klíčové vybudování Odpadového centra Chválkovice 

s Re-use centrem, které zavede systém cirkulární ekonomiky pro předměty a výrobky, které lze ještě 

využít a snížit tím plýtvání. Bude posouzeno zavedení PAYT systému platby, který motivuje občany 

k menší produkci odpadů. 

Voda jako nejdůležitější přírodní zdroj pro člověka má svůj velký význam i ve městě. Budování 

úsporného systému hospodaření s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktury jsou nezbytná 

adaptační a mitigační opatření. 

 



1.2.3.1 Opatření 3.1. Nastavení systému sdílení infrastruktury v rámci MMOl a městských 

organizací 

Název opatření 
Nastavení systému sdílení infrastruktury v rámci MMOl a 
městských organizací 

Popis opatření, hlavní aktivity 

V rámci daného opatření budou stanoveny možnosti sdílení 
infrastruktury v rámci MMOl a městských organizací za účelem 
efektivního snížení provozních nákladů, a to za podmínky, že 
nedojde ke snížení kvality poskytovaných služeb občanům 
města. 
 
Vzhledem k tomu, že některá služební vozidla jsou využívána 
velmi zřídka, a jejich pořizovací cena, údržba a servis jsou 
finančně náročné, tak je nutné nastavit efektivní systém 
sdíleného využívání služebních vodidel jako je tomu například v 
soukromém sektoru. 
 
Jelikož v období pandemie řada zaměstnanců pracovala z 
domova, je možné v rámci úspor realizovat i systém sdíleného 
pracoviště. Kdy je možné kanceláře využívat více zaměstnanci 
a ušetřit tím provozní náklady. Dále pokračování v již 
zavedeném systému zajištění sdílených virtuálních zasedacích 
místností pro možnost videohovorů pro zaměstnance 
komunikující s externími partnery města. 
 
Statutární město Olomouc změnilo model řízení městských 
společností. Městské společnosti stoprocentně vlastněné 
městem přechází na německý model řízení (koncernové 
řízení). Což znamenalo odpolitizování městských společností, 
vytvoření katalogu služeb, které jednotlivé společnosti 
poskytují a využívání těchto služeb v rámci koncernu za účelem 
snížení provozních nákladů.  
 
Další aktivity tohoto opatření budou vycházet z aktuálních 
potřeb a požadavků MMOl a městských organizací a budou 
závislé na pracovně právní problematice.   

Cílová skupina zaměstnanci MMOl a městských organizací 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Tato oblast není řešena v žádném strategickém dokumentu, 
nicméně vzniká dokument Plán mobility statutárního města 
Olomouce, který by měl reflektovat oblast sdílení služebních 
automobilů. 

Vazby na další opatření Plánu 

3.2. Využívání bez-emisní a nízko-emisní dopravy v rámci SMOl 
3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use 
odpadů 
3.4. Efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na objektech 
města 
3.5. Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání 
zdrojů 

Projektové fiche 
3.1.1. Sdílení služebních automobilů (elektronická kniha jízd). 
Vzniká dokument Plán mobility MMOl, který problematiku řeší 
3.1.2. Sdílení kancelářských prostor 



Správce opatření tajemník 

Administrátor opatření Odbor kancelář tajemníka 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor strategie a řízení 
Odbor kancelář tajemníka 

Partneři 
Odbory MMOl 
Městské společnosti a organizace 

Monitorovací indikátory 
Existence systému sdílených služebních automobilů (ano/ne) 
Existence systému sdílených kancelářských prostor (ano/ne) 

 

1.2.3.2 Opatření 3.2. Využívání bez-emisní a nízko-emisní dopravy v rámci SMOl 

Název opatření Využívání bez-emisní a nízko-emisní dopravy v rámci SMOl 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Město Olomouc si je vědomo probíhajících klimatických změn, 
a proto je jedním z dalších opatření podpora a využívání bez-
emisní a nízko-emisní dopravy v rámci MMOl, ale i městských 
organizací. Toto opatření jsou v souladu s Paktem primátorů a 
starostů a také aktivitami Plánu udržitelné městské mobility 
Olomouce. 
 
Toto opatření navazuje na projektovou fichi 3.1.1. Sdílení 
služebních automobilů. Mezi aktivity tohoto opatření patří 
především podpora nákupu a obnovy vozidel SMOl s bez-
emisním a nízko-emisním provozem.  
 
Dalšími aktivitami opatření je budování infrastruktury pro 
podporu bez-emisní a nízko-emisní dopravy na území města 
Olomouce. Konkrétně se jedná o nabíjecí stanice pro 
elektromobilitu. Kde město vytipuje lokality vhodné pro 
budování nabíjecích stanic pro společnosti, které mají licenci 
na prodej energií a mohou nabíjecí stanice provozovat.    
 
V současnosti se vytváří studie proveditelnosti přechodu 
DPMO na vodíkový pohon. Z této studie bude zřejmá finanční 
a časová náročnosti na přechod k vodíkovému pohonu. 
Zároveň studie vytipuje lokality vhodné pro budování 
infrastruktury -  čerpací stanice na vodík budované v případě 
přechodu DPMO na vodíkový pohon. 
 
Uživatelé vozidel na alternativní pohon a sdílených vozidel 
budou zvýhodněni v rámci nové parkovací politiky města. Ta 
totiž vzniká nejen za účelem snížení vyřešení stacionární 
dopravy ve městě, ale také s úmyslem snížit tvorbu emisí v 
centru města.   

Cílová skupina zaměstnanci SMOl a občané města 



Vazba na strategické 

dokumenty 

Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce4: 
3.1 Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech 
formách včetně řešení parkování 
Vazba na Plán udržitelné městské mobility Olomouc: 
5.1. Podpora bez-emisních pohonných technologií 

Vazby na další opatření Plánu 

3.1. Nastavení systému sdílení infrastruktury v rámci MMOl a 
městských organizací 
3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use 
odpadů 
3.4. Efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na objektech 
města 
3.5. Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání 
zdrojů 

Projektové fiche 

3.2.1. Zavádění alternativních /nízko emisních vozidel (TSMO, 
DPMO, MMOl, atd.) 
3.2.2. Podpora budování infrastruktury pro individuální nízko 
emisní a bezemisní dopravu 
3.2.3.  Budování infrastruktury pro hromadnou nízko emisní a 
bezemisní dopravu 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 

Administrátor opatření Odbor strategie a řízení (Útvar hlavního architekta) 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor strategie a řízení 
Městské společnosti a organizace  

Partneři 
Odbory MMOl 

Monitorovací indikátory 

Podíl bez-emisních a nízko-emisních vozidel v majetku SMOl 
(%) 
Počet nabíjecích stanic pro elektromobilitu na území města 
Počet čerpacích stanic na vodík na území města 

 

1.2.3.3 Opatření 3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use odpadů 

Název opatření Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use odpadů 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl 
spolu s TSMO svými aktivitami již dnes kladou velký důraz na 
osvětu u původců odpadu – obyvatelů města. Dlouhodobě 
známým problémem je také zastaralé technické zázemí 
(zejména třídící linka TSMO). Proto byly započaty práce na 
projektu "Odpadové centrum Chválkovice". Realizace tohoto 
projektu je klíčová pro udržení kvalitní třízení odpadů a 
komplexní fungování odpadového hospodářství ve městě 
Olomouci. 
  
Realizace Odpadového centra Chválkovice umožní efektivně a 
šetrně nakládat s odpady vyprodukovanými na území města 

                                                           
4
 Dostupné online: Strategické dokumenty | Databáze strategií - portál pro strategické řízení (databaze-
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Olomouce. Moderní třídící linka umožní třídit odpady šetrně k 
ovzduší i hygienickým podmínkám zaměstnanců. 
  
Součástí projektu je i vybudování Re-use centra. Re-use 
centrum bude sloužit občanům města Olomouce, aby vracelo 
do oběhu předměty a výrobky, které někomu jinému ještě 
mohou plnit svou funkci. Tím se snižuje množství zbytečného 
odpadu a šetří se životní prostředí. 
 
Další aktivitou tohoto opatření bude posouzení zavedení 
spravedlivého systému platby místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. Jedná se o systém Pay as 
you throw (PAYT), kdy je hodnota poplatku odstupňována 
množstvím vyprodukovaného odpadu. Z hlediska budoucího 
rozvoje odpadového hospodářství bude posouzena realizace 
městské kompostárny, včetně její finanční náročnosti a 
ekonomické návratnosti a vybudování sběrného dvora 
Andělská. 

Cílová skupina Občané města Olomouce 

Vazba na strategické 

dokumenty 
Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce5: 
3. 5 Zajistit trvale efektivní odpadové hospodářství 

Vazby na další opatření Plánu 

3.1. Nastavení systému sdílení infrastruktury v rámci MMOl a 
městských organizací 
3.2. Využívání bez-emisní a nízko-emisní dopravy v rámci SMOl 
3.4. Efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na objektech 
města 
3.5. Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání 
zdrojů 

Projektové fiche 
3.3.1. Odpadové centrum Olomouc 
3.3.2. Zavedení cirkulární ekonomiky, Re-use centrum pro 
znovu použitelné předměty a výrobky 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za odpadového 
hospodářství 

Administrátor opatření Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
Technické služby města Olomouce a.s. 

Partneři 
Odbor dotačních projektů 
Odbor ekonomický 

Monitorovací indikátory 

Existence nového odpadového centra Chválkovice (ano/ne) 
Existence  Re-use centra pro znovu použitelné předměty a 
výrobky (ano/ne) 
Počet klientů Re-use centra za rok 
Počet recyklovaných předmětů 
Počet zpracovaných tun odpadu 
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1.2.3.4 Opatření 3.4. Efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na objektech města 

Název opatření 
Efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na území města 
Olomouce 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Město Olomouc má zpracované metodiky: Hospodaření se 
srážkovými vodami - Cesta k modrozelené infrastruktuře a 
Městské standarty objektů HDV a MZI na veřejných 
prostranstvích. Tyto obě metodiky stanovují příklady možného 
řešení hospodaření s dešťovou vodou s důrazem na přírodě 
blízká opatření, ale zároveň mohou sloužit jako technický 
manuál pro přípravu, projektování a realizaci investic a 
rekonstrukcí spojených s hospodaření s dešťovou vodou a 
budování modrozelené infrastruktury nejen na budovách v 
majetku SMOl a veřejných prostranství, ale měli by sloužit i 
jako inspirace pro soukromé investory. 
 
Prvními aktivitami tohoto opatření bude zavedení příslušných 
metodik do plánování investic v budovách SMOl, ale i na 
veřejných prostranstvích. Příklady táhnou, aby tedy tato 
opatření byla lépe propagována a komunikována, je nutné 
jejich realizaci iniciovat a počítat s nimi ve všech budoucích 
investicích. Součástí aktivit bude audit projektových záměrů, 
který prověří, zda jsou v souladu s vydanými metodikami. 
Pokud jsou některé projekty rozpracovány bez souladu s 
metodikami (a je-li to ještě možné), měly by být přepracovány. 
  
Město Olomouc bude také postupně v budovách ve svém 
vlastnictví instalovat zařízení smart meteringu (dálkové 
měření, zpracování a přenos dat o spotřebě energií), které 
bude mít za cíl úsporu z provozních nákladů a hlášení 
případných závad. 

Cílová skupina 
zaměstnanci SMOl 
občané města Olomouce  

Vazba na strategické 

dokumenty 

Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce6: 
3.7 Kontinuálně rozvíjet a zlepšovat technickou 
infrastrukturu a snižovat energetickou náročnost 
Vazba na Hospodaření se srážkovými vodami - Cesta k 
modrozelené infrastruktuře7 
Vazba na Městské standarty objektů HDV a MZI na veřejných 
prostranstvích8 

Vazby na další opatření Plánu 

3.1. Nastavení systému sdílení infrastruktury v rámci MMOl a 
městských organizací 
3.2. Využívání bez-emisní a nízko-emisní dopravy v rámci SMOl 
3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use 
odpadů 
3.5. Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání 
zdrojů 
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8
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Projektové fiche 

3.4.1. Realizace smart meteringu a díky tomu snižovat provozní 
náklady 
V rámci Opatření 3.4 budou zpracovávány projektové fiche 
na realizaci opatření MZI v  konkrétních budovách SMOl 
či ve veřejném prostoru města (např. ulice Šantova, atd.) 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 

Administrátor opatření Odbor strategie a řízení (Útvar hlavního architekta) 

Předpokládaní realizátoři 

Odbor strategie a řízení 
Odbor investic 
Odbor Informatiky a Smart City 

Partneři 

Odbor kancelář tajemníka (Oddělení správa budov a 
ekonomické) 
Odbor majetkoprávní 
Správa nemovitostí Olomouc a.s. 

Monitorovací indikátory 

Počet projektů zpracovaných a realizovaných 
Počet instalovaných smart metering zařízení  
Počet realizovaných opatření MZI na objektech/pozemcích 
SMOl 
Existence auditu existujících projektů vzhledem ke standardům 
MZI (ano/ne) 
(odhadovaný) Roční objem zadržené šedé/bílé/dešťové vody 
Počet incidentů odhalených smart meteringem (za rok) 

 

1.2.3.5 Opatření 3.5. Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání zdrojů 

Název opatření Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání zdrojů 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Hlavní snahou zřízení motivačním programů je zaručení, aby 
prostředky vynaložené do určité oblasti byly efektivně 
využívány. První aktivitou bude zřízení Fondu energetických 
úspor a OZE. Díky zřízení Fondu energetických úspor a OZE 
bude stanoveno rozdělení rozpočtové určení prokazatelných 
energetických úspor (finanční motivace jednotlivých 
městských organizací, přípravy dalších projektů spojených s 
energetickými úsporami a OZE, příspěvek na realizaci již 
připravených projektů, příspěvek do rozpočtu města, fond 
odměn atd.).  
 
Další aktivitou je zřízení Fondu mobility. Díky příjmům z 
parkovného bude zřízen Fond mobility, který bude vybrané 
finance využívat k investicím do udržitelné mobility (budování 
cyklistických stezek, investice do veřejné dopravy), zavedení 
parkovací politiky (rozšíření parkovacích zón, vybudování 
nezbytné infrastruktury), do dopravní bezpečnosti, výstavby 
P+R a P+G, pořizování dopravních dat, investice do telematiky 
a inovací atd. 

Cílová skupina 
zaměstnanci městských organizací 
zaměstnanci MMOl 



Vazba na strategické 

dokumenty 

Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce9: 
3.7 Kontinuálně rozvíjet a zlepšovat technickou 
infrastrukturu a snižovat energetickou náročnost 
4.1 Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
Vazba na Plán udržitelné městské mobility Olomouc10: 
5.2.1. Neinfrastrukturní opatření v oblasti managementu 
mobility (Zřízení Fondu mobility) 
Vazba na vznikající dokument Parkovací politika města 
Olomouce 

Vazby na další opatření Plánu 

3.1. Nastavení systému sdílení infrastruktury v rámci MMOl a 
městských organizací 
3.2. Využívání bez-emisní a nízko-emisní dopravy v rámci SMOl 
3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use 
odpadů 
3.4. Efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na objektech 
města 

Projektové fiche 
3.5.1. Zřízení Fondu energetických úspor a OZE 
3.5.2. Zřízení Fondu mobility 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 

Administrátor opatření Odbor strategie a řízení (Útvar hlavního architekta) 

Předpokládaní realizátoři Odbor strategie a řízení 

Partneři Odbor kancelář tajemníka 

Monitorovací indikátory 
Existence Fondu energetických úspor a OZE (ano/ne) 
Existence Fondu mobility (ano/ne) 

 

1.2.3.6 Opatření 3.6. Příprava a realizace projektů s energetickými úsporami 

 

Název opatření Příprava a realizace projektů s energetickými úsporami 

Popis opatření, hlavní aktivity 

V návaznosti na zavádění energetického managementu 
(Opatření 1.3.), budou probíhat přípravy a realizace projektů 
metodou EPC (Energy Performance Contracting). Díky metodě 
EPC může město, jako majitel řady veřejných budov, realizovat 
projekty s energetickými úspory a zvýšit kvalitu těchto budov.  
 
Metoda EPC může být pro město přínosná tím způsobem, že 
investice do energetických úspor hradí dodavatel energetické 
služby a zákazník (město) investici splácí z vytvořených úspor.  
Provozní náklady se budou časem snižovat. Přípravou EPC 
projektů je zodpovědný energetický manažer. 
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Cílová skupina 
zaměstnanci SMOl 
občané města Olomouce  

Vazba na strategické 

dokumenty 

Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce11: 
3.7 Kontinuálně rozvíjet a zlepšovat technickou 
infrastrukturu a snižovat energetickou náročnost 
Vazba na vznikající Adaptační a mitigační strategii města 
Olomouce 

Vazby na další opatření Plánu 

3.1. Nastavení systému sdílení infrastruktury v rámci MMOl a 
městských organizací 
3.2. Využívání bez-emisní a nízko-emisní dopravy v rámci SMOl 
3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use 
odpadů 
3.4. Efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na objektech 
města 
3.5. Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání 
zdrojů 

Projektové fiche 3.6.1. Příprava projektů energetických úspor 
3.6.2. Realizace projektů metodou EPC 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 

Administrátor opatření Odbor strategie a řízení (Energetický manažer) 

Předpokládaní realizátoři 

Odbor strategie a řízení 
Odbor investic 
Městské společnosti a organizace 

Partneři 

Odbor kancelář tajemníka (Oddělení správa budov a 
ekonomické) 
Odbor majetkoprávní 
Správa nemovitostí Olomouc a.s. 

Monitorovací indikátory 
Počet realizovaných projektů energetických úspor (za rok) 
Počet realizovaných projektů metodou EPC (za rok) 

 

1.2.4 Cíl 4 – Olomouc, město otevřené inovacím 

Stanovená opatření Cíle 4: 

4.1. Zavedení systému interního inovačního managementu 

4.2. Prezentace města jako inovačního/VaV centra regionu 

4.3. Podpora kreativity a spolupráce na úrovni ZŠ, SŠ a VŠ 

Strategický cíl 4 je zaměřený na rozvoj Inovačního ekosystému města Olomouce. 

Vnitřní inovační ekosystém bude řešen vybudováním systému interního inovačního 

managementu. Existence inovačního managementu má pozitivní vliv na efektivitu organizace, její 

rozvoj, ale i rozvoj zaměstnanců organizace.   

                                                           
11

 Dostupné online: Strategické dokumenty | Databáze strategií - portál pro strategické řízení (databaze-
strategie.cz) 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/olomouc/strategie
https://www.databaze-strategie.cz/cz/olomouc/strategie


Vnější inovační ekosystém je tvořen aktivním využíváním metod MA21 v oblasti participace a 

spolupráce s neziskovým a podnikatelským sektorem, městskými organizacemi a odborné a laické 

veřejnosti. Dále je nezbytná jednotná komunikace a prezentace města v českém i anglickém jazyce. 

Záměrem tohoto cíle je zlepšení podmínek pro vnější inovační ekosystém a přenos technologií. Tím 

pádem i motivovat příchod nových investičních záměrů s vyšší přidanou hodnotou.  

1.2.4.1 Opatření 4.1. Zavedení systému inovačního managementu 

Název opatření Zavedení systému interního inovačního managementu 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Interní inovační management je systém, který je pro 
zaměstnavatele prospěšný z řady důvodů. Nicméně mezi ty 
nejdůležitější patří to, že zaměstnanci se podílí na vytváření 
příjemného pracovního prostředí, zefektivnění pracovních 
procesů, zjednodušení formulářů, postupů, snížení byrokracie, 
zlepšení komunikace uvnitř i vně organizace, atd. Důležitým 
prvkem je systém motivace zaměstnance tak, aby se aktivněji 
zapojil a zamyslel se nad směřováním zaměstnavatele. Výhody 
inovačního managementu jsou především v tom, že zlepšují 
image zaměstnavatele, vytváří úspory, zvyšují efektivitu a 
spokojenost zaměstnanců. 
 
Cílem této aktivity je navrhnout, vytvořit a nastavit systém 
inovačního managementu na magistrátu (případné rozšíření o 
příspěvkové organizace města). Systém inovačního 
managementu bude popsán ve vnitřním předpisu  včetně 
systému hodnocení, výběru inovačních podnětů a prvku 
motivace pro autory úspěšných inovačních podnětů. V rámci 
zavádění inovačního managementu dojde k pilotnímu ověření 
nastavené systému a interní webové aplikace. 
 
Další aktivitou bude možnost, aby zaměstnanci magistrátu 
skrze pověřeného pracovníka aktivně oslovili VŠ s nabídkou 
studentských praxí případně i návrhy na témata závěrečných 
prací, které by mohly mít pro chod magistrátu přínos. Právě 
návrh konkrétních témat by přispěl ke zlepšení některých 
oblastí chodu MMOl. Na intranetu bude vytvořena databáze 
těchto podnětů s kontaktní osobou. 
 
Vybrané inovační podněty budou rozpracovány do podoby tzv. 
„prototypu“(např. nová služba zaměstnancům/občanům, nová 
metodická pomůcka atd.). Ověřovatelé prototypu, kteří budou 
tyto prototypy připravovat, budou zpravidla studenti VŠ, příp. 
SŠ či VOŠ. Bude se jednat většinou o vybrané studenty, kteří již 
absolvovali stáž nebo praxi na MMOl a jejichž práce byla pro 
MMOL přínosná. 

Cílová skupina Zaměstnanci MMOl a městských organizací  



Vazba na strategické 

dokumenty SMOl 

Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce12: 
Specifický cíl 1.3 Systémově podporovat spolupráci vědy s 
praxí 
Specifický cíl 1.4 Aktivně spolupracovat s profesními a 
odbornými partnery, investory 
a místními podnikateli při zajišťování rozvojových projektů 
Specifický cíl 1.5 Podporovat inovace a kulturně kreativní 
průmysly 

Vazby na další opatření Plánu 
4.2. Prezentace města jako inovačního/VaV centra regionu 
4.3. Podpora kreativity a spolupráce na úrovni ZŠ, SŠ a VŠ 

Projektové fiche 
4.1.1. Zavedení vnitřního inovačního managementu MMOl a 
městských organizací 
4.1.2. Podpora a rozvoj studentských stáží a odborných prací 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 

Administrátor opatření 
Odbor strategie a řízení (Koordinátor inovačního 
managementu) 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor strategie a řízení  
Odbor kancelář tajemníka 

Partneři 

Odbory MMOl 
Městské společnosti a organizace 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Moravská vysoká škola Olomouc 

Monitorovací indikátory 

Počet obdržených podnětů v rámci vnitřního inovačního 
managementu (za rok) 
Počet realizovaných podnětů v rámci vnitřního inovačního 
managementu (za rok) 
Vytvoření databáze podnětů zaměstnanců na spolupráci se 
studenty na intranetu (ano/ne) 
Počet realizovaných studentských stáží a odborných praxí 
(za rok) 
Počet diplomových/bakalářských prací ve spolupráci se SMOl 
(za rok) 

 

1.2.4.2 Opatření 4.2. Prezentace města jako inovačního/VaV centra regionu 

Název opatření Prezentace města jako inovačního centra regionu 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Město Olomouc je v současnosti vnímáno především jako 
historické město, nicméně v současnosti je díky výzkumným 
institucím významným městem také v oblasti inovací. Prostředí 
inovací pokud je dobře komunikováno externím partnerům na 
sebe postupně navazuje další instituce a podniky v této oblasti. 
 
Bohužel město Olomouc se v této oblasti nedostatečně 
prezentuje, a proto bylo na základě analytické části stanoveno 
opatření: Podpora města jako inovačního centra regionu. 
Mezi hlavní aktivity tohoto opatření patří posílení atraktivity 
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výzkumného a inovačního prostředí v Olomouci. Tomu by měla 
napomáhat aktualizace anglické mutace webových stránek 
města v oblasti Podnikatelé /Business. Dále samozřejmě 
spolupráce s VaV institucemi na území města pro spolupráci 
města na projektech výzkumu a vývoje. 
 
Další aktivitou v této oblasti je proaktivní podpora rozvoje 
inovací na území města. Tato aktivita by měla mít dvě úrovně a 
to jak podporu symbolickou ze strany politického vedení 
města, tak i konkrétní ve formě jednotného kontaktního místa. 
  
Z pohledu externích subjektů je důležité, aby město Olomouc 
mělo jednotné kontaktní místo, jež bude koordinovat zapojení 
města do výzkumných a vývojových projektů (např. TAČR, 
evropských apod.), které souvisí s oblastmi rozvoje města – 
udržitelná doprava, využívání přírodních zdrojů, participace 
občanů, využití dat, apod. (pozice - koordinátor inovačního 
managementu). Zaměstnanec na této pozici bude 
komunikovat s VaV sektorem, VŠ, Inovačním centrem 
Olomouckého kraje. Na intranetu bude vytvořena databáze 
projektů, do kterých je SMOl zapojeno jako partner nebo 
aplikační garant. U projektu bude uvedena kontaktní osoba 
oblast zaměření a v případně že bude projekt realizován, tak i 
odkaz na výsledky projektu.  

Cílová skupina 
Potenciální investoři na území města Olomouce 
Vznikající startupy na území města Olomouce 
Pracovníci v oblasti VaV na území města Olomouce 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce13: 
Specifický cíl 1.3 Systémově podporovat spolupráci vědy s 
praxí 
Vazba na Komunikační strategii statutárního města Olomouce 
(Schválená RMO, dne 1. 6. 2020): 
Strategický cíl 2. Podpora/rozvoj participace 

Vazby na další opatření Plánu 
4.1. Zavedení systému inovačního managementu 
4.3. Podpora kreativity a spolupráce na úrovni ZŠ, SŠ a VŠ 

Projektové fiche 

4.2.1. Aktualizace anglické mutace webových stránek města 
4.2.2. Podpora inovací na území města 
4.1.3. Vytvoření jednotného kontaktního místa pro spolupráci 
s VaV sektorem a VŠ 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 

Administrátor opatření 
Odbor kancelář primátora (oddělení marketingu) 
Odbor strategie a řízení 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor kancelář primátora (oddělení marketingu) 
Odbor strategie a řízení 
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Partneři 

Okresní hospodářská komora Olomouc 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Moravská vysoká škola Olomouc 
CzechInvest – Regionální kancelář pro Olomoucký kraj 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Inovační centrum Olomouckého kraje 
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci 
Olomoucký klastr inovací 
Výstaviště Flora Olomouc 

Monitorovací indikátory 

 
Aktualizace webových stránek města (česká i anglická mutace 
v oblasti) (ano/ne) 
Vytvoření databáze projektů se zapojením SMOl na intranetu 
(ano/ne) 
Počet VaV projektů, do kterých je město aktivně zapojeno 

 

1.2.4.3 Opatření 4.3. Podpora kreativity a spolupráce na úrovni ZŠ, SŠ a VŠ 

Název opatření Podpora kreativity a spolupráce na úrovni ZŠ, SŠ a VŠ 

Popis opatření, hlavní aktivity 

Potenciál participace je ve městem zřizovaných zařízeních je 
téměř 14 000 dětí a žáků. Tyto aktivity by měly podporovat 
kreativitu a iniciativu dětí a zároveň i jejich vzájemnou 
spolupráci či kritické myšlení k navrhovaným inovacím na 
školách. 
 
Jednou z hlavních aktivit by se stalo participativní rozpočtování 
na školách. Na území města Olomouce se dále nachází 23 
středních škol a 2 vysoké školy. Ty nejsou zřizovány městem 
Olomoucí, nicméně do participačních procesů mohou být také 
zapojeny. 
 
Školou pověřená osoba s žáky diskutuje a motivuje je k 
vymýšlení nápadů, které by jim vylepšily pobyt ve škole. Žáci si 
musí sami zjistit cenu projektu a zajistit podporu u ostatních 
spolužáků. 
 
Navržené projekty budou posuzovány z hlediska 
realizovatelnosti ze strany vedení školy. K realizovatelným 
projektům, tj. k těm co postupují do celoškolního hlasování, si 
žáci vytváří kampaň, aby získali co nejvíce hlasů. Vítězné 
projekty si realizuje každá škola sama a cílem je, aby žáci brzo 
viděli výsledky svého snažení. Tato aktivita podporuje veřejné 
vystupování, samostatnou i týmovou práci žáků jejich 
kreativitu a komunikaci s vedením školy. Zároveň se žáci 
dozvědí více o principech demokracie a v neposlední řadě by 
realizované aktivity měly vést k příjemnějšímu prostředí školy 
pro žáky. Dalšími aktivitami by bylo širší zapojení žáků do 
aktivit MA21, jako např. v rámci veřejných projednání, úklidu 
společných veřejných prostor, kreativních soutěží pro děti, atd. 
 
Na území města Olomouce působí desítky středních škol a 2 



vysoké školy s několika tisíci studentů. I když tato zařízení 
nejsou zřizována městem a jejich studenti a zaměstnanci tu 
nemusí mít trvalý pobyt. Přesto jsou s městem spjati a mohou 
se zúčastnit aktivit spojených s MA21, otevřených hackathonů 
a dalších aktivit rozšiřující analytické a projektové myšlení, 
využívání otevřených datových sad, atd. 

Cílová skupina 

Žáci ZŠ na území města Olomouce 
Studenti SŠ a VŠ na území města Olomouce 
Zaměstnanci ZŠ, SŠ a VŠ na území města Olomouce 
občané města Olomouce 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Vazba na Strategický plán rozvoje města Olomouce14: 
Specifický cíl 1.2 Zefektivnit systém kvality výuky a výchovy 
včetně kariérové poradenství 
Vazba na Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc (2018)15 
Strategický cíl 4.2 – Podpora podnikavosti, kreativity a 
iniciativy dětí a žáků 
Vazba na Komunikační strategii statutárního města Olomouce 
(Schválená RMO, dne 1. 6. 2020): 
Strategický cíl 2. Podpora/rozvoj participace 

Vazby na další opatření Plánu 
2.1. Rozvoj nástrojů participace obyvatel  
4.1. Zavedení systému inovačního managementu 
4.2. Prezentace města jako inovačního/VaV centra regionu 

Projektové fiche 

4.3.1. Participativní rozpočet na ZŠ  
4.3.2. Zapojování žáků ZŠ a studentů SŠ a VŠ do aktivit MA21 
4.3.3. Rozvoj analytického a projektové myšlení, využití dat 

Správce opatření 
primátor/náměstek primátora odpovědný za oblast strategie a 
řízení 

Administrátor opatření Odbor strategie a řízení (Koordinátor MA21) 

Předpokládaní realizátoři 
Odbor strategie a řízení 
Odbor školství 

Partneři 

Základní školy na území města Olomouce 
Střední školy na území města Olomouce 
Vysoké školy na území města Olomouce 

Monitorovací indikátory 

Počet zapojených ZŠ do participativního rozpočtu (za rok) 
Realizace participativního rozpočtu na ZŠ (ano/ne) 
Počet aktivit MA21 se zapojením žáků ZŠ a studentů SŠ a VŠ (za 
rok) 
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