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Kdo je Incinity?

Jsme hrdá zlínská softwarová firma, 
která pracuje v srdci bývalé Baťovy 
továrny. 

Vytváříme softwarová, který 
funguje jako mozek chytrých měst. 
Chceme, aby lidé ve městech žili 
šťastněji. 

Máme zkušenosti nejen z České 
republiky, ale i ze zahraničí.



Může digitalizace 
pomoci zlepšit město?



Ano. Žijeme v softwarovém století. Tak jako data 
a digitální prostředky ovlivňují životy jednotlivců, 
stejně tak mohou významně vylepšit chod města.



Co si představit pod pojmem digitalizace?

• Digitalizace veřejné správy
• Efektivnější chod úřadů, úspora času, rychlejší komunikace, zlepšování 

služeb na základě měření

• Digitalizace infrastruktury
• Integrace existujících systémů a technologií, datová platforma, 

centrální řízení města, automatizace, otevírání dat

• Digitální komunikace
• Propojení občanů a jejich zapojování do chodu města, ztotožnění se s 

městem, informovanost občanu o situaci ve městě



Digitalizace ve městě

• Centrální sběr a vyhodnocování dat

• Propojování zatím nepropojených systémů

• Superdispečink a centrální správa města

• Zefektňování chodu jednotlivých systémů

• Otevírání dat pro občany a firmy

• Komunikace s občany a jejich angažovanost při chodu 
města



Náš Zlín

Čeho lze docílit digitalizací a 

nasazením chytrého softwaru?



Integrace a centrální sběr dat

Města již pochopila, jaký význam má centrální datová 
platforma

Integrace znamená sběr dat a informací z izolovaných 
městských vertikál do jednoho kontextu

Více dat pohromadě může znamenat lepší podmínky pro 
další plánování, strategii a rozvoj









Závěr

Město Zlín potřebuje centrální datovou platformu 

a potřebuje sbírat data z městských systémů.



Automatizace a interoperabilita

Město se může chovat inteligentněji pokud jsou 
jednotlivé oblasti propojeny

Optimalizace města za chodu na základě různých 
událostí a jevů

Zapojení tzv. chytrých scénářů, které dokáží například 
dynamicky ovlivňovat dopravu či parkování











Závěr

Město Zlín by mělo využívat chytrý software pro 

vylepšování sama sebe.



Otevřená data

Otevírání dat občanům a firmám zvyšuje jejich zapojení 
do chodu města

Nové aplikace, nástroje a služby ze kterých může 
profitovat i město

Porovnávání mezi městy, otevřená data znamenají 
transparentní město









Závěr

Každé moderní město včetně Zlína by mělo 

zveřejňovat svá data. Data, která vytváří samotí 

občané a která by proto měla být dostupná 

všem.



Pojďme se 
zamyslet 
společně

Formou diskuze a workshopu zkusme 
vymyslet, jak digitalizací vylepšit Zlín


