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Dnešní agenda

Dnešní agenda

Obsah publikace a důvody pro 
její zpracování
SWOT analýza

Principy

Priority, Programy, Projekty
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Publikace „Digitální Český Krumlov“:

Obsah publikace

1. Ukotvení strategie

2. Analýza současného stavu

3. Strategická část

4. Implementační část
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SWOT Analýza

Silné stránky 
  

• Solidní základna strategických materiálů 
• Ucelený zásobník projektů 
• Silná značka města 
• Relativně dostatečná institucionální kapacita na implementaci 

projektů

Slabé stránky 
  

• Neexistence jednotících principů v oblasti Digitálního Krumlova 
• Neexistence metadat, městské datové platformy 
• Problematické vnímání turismu (nedostatek hmatatelných 

přínosů pro část obyvatel) 
• Dopravní situace

Příležitosti 
  

• Vytvoření sdílené digitální platformy města 
• Využití moderních technologií k optimalizaci turismu a dopravy s 

důrazem na užitek pro místní obyvatele 
• Datově řízené město 
• Možnost testování nových řešení v rámci designu nové čtvrtě 

Vyšný

Hrozby 
  

• Vnímání nedostatečného přínosu strategické práce ze strany 
občanů 

• Nerealizace projektů naplánovaných v rámci jednotlivých 
strategických dokumentů 

• Nízké využití projektů ze strany občanů (u projektů kde se využití 
ze strany občanů předpokládá) 

• Únava aplikacemi/moderními řešeními 
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Principy implementace
Otevřenost Synergie Nezávislost Impakt

• Auditovatelnost 
• Bezpečnost 
• Technologická 

neutrálnost 
• Inkubátor

• Nová technologie = 
revize procesů 

• Metadata 
• Škálovatelnost 
• Interoperabilita 
• Sdílení 

• Vlastnictví dat 
• Upřednostňování 

otevřených řešení  
• Standardizace 

datových formátů 
• Modularita 
• Dodržování 

mezinárodních 
standardů 

• Upřednostňování 
hotových řešení 

• Ex ante hodnocení 
• Ex post hodnocení 
• Analýza rizik 
• Jeden problém – 

mnoho řešení 
• Příklady dobré praxe 
• Konzultace se 

zainteresovanými 
stranami
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Digitální Krumlov

Organizace dopravy návštěvníků

Rezidenční parkování

Řízení dopravy & Mikromobilita

Doprava

Destinační managementCestovní ruch

Energetický management budov

Odpadové hospodářství

Efektivní infrastruktura

Nízkoenergetické město

Efektivní informační infrastruktura

Transparentnost
Datově řízené město

Digitální pracovní místo

Služby občanůmEfektivní město

ProgramyStrategické PriorityVize

Moderní digitální služby 
veřejnosti 

Udržitelný cestovní ruch a 
doprava  

Efektivní správa města

Propagace digitálních služeb

Řízení digitálních projektů

Projekty

Digitální autobusový 
checkpoint

Městský dopravní 
navigační systém Smart parking

Rezidenční parkovací 
karta Vjezd do centra

Systém řízení dopravy Rozšíření a 
modernizace MHD

Digitální průvodce 
městem Karta hosta Datově řízená turistika

Informační kampaň pro 
návštěvníkyChytré a úsporné 

budovy

Řízení kvality svozu 
odpadu

Chytré a úsporné 
veřejné osvětlení

Datové centrum Integrační datová 
platforma

Zabezpečení 
infrastruktury

Konsolidace webových 
zdrojů Otevřená data 2.0 Komunikační 

infrastruktura

Vzdělávaní 
zaměstnanců v IT

Flexibilní pracovní 
místo Portál úředníka

Portál občana Krumlov v mobilu, 
Karta občana Sociální služby

Informační kampaň pro 
občany

Zřízení Rady/Komise 
Digitálního Krumlova

Zřízení organizační 
složky "Digitální 
Krumlov"

10 let 6 let 3 roky 1 rok
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