
Současný stav komunikace 
s občany v ČR

Ucelený koncept SMART komunikace využívá pouze 6 % českých měst a obcí.

Proč tak málo?



Historie obecní komunikace

• Do 19. století bubeníci a ponocní - málo oslovených s časovou prodlevou 

a rizikem zkreslení informací

• Začátek 20. století první ampliony a zpravodaje - okamžité plošné 

oslovení občanů v obci

• Konec 20. století webové stránky - okamžité plošné oslovení občanů 

kdekoliv, ale pouze na základě aktivity ze strany občanů

• Začátek 21. století newslettery, SMS, mobilní aplikace – přímá 

komunikace ať jsou občané kdekoliv, bez cílení a zpětné vazby

• Od roku 2015 SMART komunikace – přímá komunikace přímo do 

mobilu občanů, ať jsou kdekoliv, ale pouze s relevantními informacemi a možností 

zpětné vazby



Definice SMART 
komunikace podle EU

Chytré komunikační nástroje musí splňovat tyto charakteristiky:

1. Okamžité informování, ať jsou příjemci kdekoliv

2. Obousměrná komunikace

3. Měřitelnost

4. Cílení zpráv na jednotlivé občany



SMART komunikace 
v kontextu SMART city

• Smart City je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační 
technologie pro zvýšení kvality života ve městech. (zdroj: Wikipedia)



Ideální postup nasazení 
nástrojů SMART komunikace

1. Vytvoření nebo instalace infrastruktury pro přímou řízenou komunikaci s 
jednotlivými kanály vhodnými pro různou důležitost informací a možností cílení a 
zpětnou vazbu (SMS, hlasové zprávy, personalizované e-maily, mobilní aplikace s 
možností zpráv…)

2. Sběr kontaktů na občany včetně informací potřebných k cílení
• Telefon, e-mail

• Bydliště

• Zájmy

• Demografické údaje

3. Ustanovení kompetentních „komunikátorů“ a jejich kompetencí

4. Příprava komunikačního manuálu, který usnadní efektivní zavedení a 
definuje:

• Co se občanům posílá

• Jakým komunikačním nástrojem

• Jak často probíhá informování



Výhody SMART komunikace

• Sociální výhody: 
• Reaktivace obyvatel a jejich zapojení do života v obci

• Podložení obecních rozhodnutí veřejným míněním

• Zapojení mladšího obyvatelstva a jejich spoluzodpovědnost za stav obce

• Ekonomické výhody: 
• Úspory za komunikaci díky cílení

• Úspory za odpady díky aktivaci dobrovolníků

• Zastavení odlivu obyvatel do větších měst

• Větší zisky díky zvýšení návštěvnosti obecních akcí

• Bezpečnostní výhody
• Prevence krizových situací

• Rychlé svolání krizového zasedání

• Varování obyvatel mimo obec



Příklady chytrých 
komunikačních řešení v ČR

Mobilní rozhlas: Minireferendum o lípách v Březině

https://www.youtube.com/watch?v=iWFfR6p0rmI&t=7s


Příklady chytrých 
komunikačních řešení v ČR

ZmapujTo: Podněty od občanů přímo na úřad



Příklady chytrých 
komunikačních řešení v ČR

Ukliďme Česko: Svolávání dobrovolníků na úklid obcí po celé ČR


