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Poradenství Financování 

Dotace Produkty 
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Naše vize 1. 

Příklady produktů 2. 



Chytrá města představují další etapu vývoje urbanismu 
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Udržitelný rozvoj moderních měst je podmíněn 

„chytrými“ investicemi 
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Potřeba těchto investic je dána demografickými a ekonomickými trendy, v rámci 
kterých narůstá počet obyvatel měst i jejich podíl na tvorbě HDP. 

Město  

pro  

život 

 

OBČAN 

 

Město  

pro  

podnikání 

 

FIRMA 



Zejména města a obce nad 20 000 obyvatel potřebují 

„chytré“ projekty  
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63 měst  
nad 20 000 

obyvatel 

132 měst 
nad 10 000 

obyvatel 

Primární 

 

Širší 

 

Cílovou skupinou jsou města, která již mají vybudovanou základní infrastrukturu a 
vzhledem k většímu počtu obyvatel řeší už i infrastrukturu „nadstavbovou“. 



Objem investic do „smart city“ projektů dosáhne do 

roku 2020 významných částek 
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100 mld. Kč 1,56 tr. USD 



Tyto investice jsou globálně směřovány především do 

6 oblastí 
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Doprava 

Samospráva 

Energie 

Odpady 

Bydlení 

Bezpečnost 

Globální 

priority 
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Proč se v České spořitelně tématem „smart city“ 

zabýváme? 

 Nový perspektivní trh, který v následujících letech rozvine. 

 Chytré projekty tvoří „pozitivní externality“. 

 Rozvoj měst v 21. století závisí na inteligentních řešeních. 

Potenciál 

Společenská 
odpovědnost 

Osudová 
nevyhnutelnost 

1 

3 

2 



Úlohou ČS je být prostředníkem mezi městy a firmami, 

který usnadňuje realizaci „chytrých“ projektů 
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Poradenství Financování 

Dotace Produkty 
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Poradenství 

Socio-ekonomické 
přínosy 

Výnosy 
a náklady 

Způsob financování 

• Společenský užitek projektu v 

rámci životního cyklu 

• Finanční toky projektu v rámci 

životního cyklu 

• Optimální složení finančních 

zdrojů 

1 2 3 

Cost Benefit  
Analýza 

Finanční model 
Struktura 

financování 
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Zvýhodněné financování pro „SMART 

City“ projekty podle podmínek Evropské 

investiční banky (EIB): 

 

 náklady projektu od 40 tis. do 25 mil. 

EUR; 

 

 délka financování alespoň 4 roky; 

 

 realizace projektu do 3 let; 

 

 celková alokace 30m EUR. 

 

Financování 

Úvěry s garancemi pro inovativní 

SME/MSE firmy v rámci programu 

„Horizon 2020“ Evropského investičního 

fondu (EIF): 

 

 úvěry ve výši 25 tis. až 7,5 mil. EUR 

(600 tis. až 190 mil. Kč); 

 

 financování investic a/nebo 

provozního kapitálu;  

 

 celková alokace 100m EUR. 

 

Úvěry s garancemi pro začínající 

inovativní firmy v rámci programu 

„Inostart“: 

 

 délka financování do 5 let; 

 

 výše úvěru od 0,5 do 15 mil. Kč; 

 

 záruka ČMZRB až do výše 60 % 

jistiny úvěru; 

 

 souvidející poradenské služby 

zdarma. 

Města a obce Malé a střední  firmy Začínající firmy 
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Dotace 

Operační program Životní prostředí 

 

Odpady - Prioritní osa 3 

 Integrované systémy nakládání s odpady, svozové nádoby na tříděný odpad, svozové vozy, sběrné dvory, třídící a 

recyklační linky, kompostárny atd. 

 Dotace až 85 % 

 Příjem žádostí: výzva č. 5 od 14. srpna na sběrné nádoby, sběrné dvory a kompostárny, pro ostatní oblasti výzva 

později 

 

Úspory energií - Prioritní osa 5 

 Zateplování budov, výměny otvorových výplní, systémy využívající odpadní teplo a rekuperace, výměna 

neekologických zdrojů za nízkoemisní a obnovitelné zdroje, instalace solárních systémů atd. 

 Dotace až 60 % 

 Příjem žádostí: dle aktuálního harmonogramu ve 4. kvartálu 2015 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OP Z) 

 Chytrá ekonomika: sociální podnikání 

 Chytrá doprava: rekonstrukce silnic II. a III třídy, udržitelná doprava (terminály, bezpečnost dopravy, ekologie, 

cyklodoprava, alternativní pohony, dopravní telematika) 

Dotační tituly vhodné pro financování „chytrých projektů“  
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Dotace 

Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OP Z) 

 

 Chytrá samospráva: dlouhodobé plánování (územní plány, územní studie, regulační plány), informovanost (aktivity 

vedoucí k plnému elektronickému podání) 

 

 Chytří občané: vzdělávání (celoživotní vzdělávání), školství (předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední a 

vyšší odborné vzdělávání) 

 

 Chytré prostředí: energetická efektivita (bytové domy) 

 

 Sociální odpovědnost: sociální bydlení, zdravotnictví (psychiatrie) 

 

Dotační tituly vhodné pro financování „chytrých projektů“ 
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Naše vize 1. 

Příklady produktů 2. 



Jezerní město (Seestadt) - Vídeň 
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Erste Bank  je spoluvlastníkem 
speciální firmy Wien 3420, 
která prodává pozemky v 
Seestadtu. 
 
Zájemce o stavbu domu musí 
dodržet přísné podmínky na 
vzhled, funkci a ekologicko-
energetické nároky budov. 
 
Energie vedou chytré sítě, 
které kromě elektřiny přenášejí 
i informace o její spotřebě. 
 
Vybrané budovy díky solárům 
vyprodukují více energie, než 
spotřebují. 
 
Obchody zabírají přízemí 
staveb linoucích se podél 
nákupní třídy. 
 
 



Energetická soběstačnost 
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Sdílení kol 
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Chytré veřejné osvětlení 
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Bezkontaktní placení v dopravě 
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Bezhotovostní placení parkovného 
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Městský e-shop 

21 



Chytré odpady 
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Adresné vážení odpadu 
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Nabíjecí infrastruktura pro elektromobilitu 
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Chytrá zastávka MHD 
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Chytré žebrání   
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Děkuji za pozornost 
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Marcel Babczynski 

mbabczynski@csas.cz 

Výkonný ředitel 

Projekty veřejného sektoru 

Česká spořitelna, a.s. 
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