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DOPRAVA 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.  
Vybudování a analýza dobíjecích míst v MSK 



Rozšíření sítě nabíjecích 
stanic v MSK 

• 10 wallboxů 

• 4 krajské nemocnice, 3 střední 
školy, 3 příspěvkové organizace 

• evmapa.cz 

• webová aplikace 



Mapa nabíjecích 
míst 



ÚSPORY 
 
 

ENERGO SOLUTIONS s.r.o.  

Zero Waste City 
 



KDO JSME? 

Společnost Energo solutions 
s.r.o. se zabývá předcházením 
vzniku energetického a 
materiálového odpadu. 

CO DĚLÁME? 

Systém Zero Waste City 
umožňuje obyvatelům 
zlepšovat životní 
prostředí, ve kterém žijí 
pomocí mobilní aplikace 
a zodpovědným 
subjektům rychle a 
efektivně reagovat na 
tyto podněty 

 Lidé se zájmem o 
prostředí, ve 
kterém žijí 

 Všechny subjekty 
zodpovědné za 
čistotu ve 
městech a obcích 

 

PRO KOHO? 

PROČ? 

 Pozice barevných 
kontejnerů 

 Informace o 
třídění 

 Poloha sběrných 
dvorů  

 Nahlašování 
znečištění pomocí 
QR kódu a 
fotografií s GPS 

 Inventarizace 
mobiliáře včetně 
GPS polohy 

 Moderní a 
efektivní 
komunikace s 
občany 

 Dlouhodobé 
úspory na 
provozních 
nákladech 



INFRASTRUKTURA 
 

 
 ha-vel internet s.r.o.  

Metropolitní síť chytrých senzorů pro monitoring 
životního prostředí v MSK regionu 

 



• Cílem projektu je vytvořit platformu pro sběr 
senzorických dat s využitím IoT sítě LoRa a jejich 
vizualizaci v mapových podkladech  

• Do prosince 2017 bude nainstalováno 40 senzorů 
hluku a 40 senzorů teploty a vlhkosti vzduchu, tato 
data budou vizualizována v mapových podkladech na 
webovém portálu 

• Data budou dostupná v otevřeném formátem všem 
uživatelům portálu pro další analýzy 

• Platforma bude připravena pro další rozvoj a 
připojování dalších senzorů a čidel v celém MSK 
regionu  
 

Metropolitní síť chytrých senzorů  
pro monitoring životního prostředí  

v MSK regionu 



DEBYROKRATIZACE 

Garvis solution s.r.o.  
On-line rezervační systém pro veřejnou správu 

 



on-line rezervační systém 

Využití on-line rezervačního systému při efektivní a moderní 
správě veřejně nabízených služeb bez ohledu na to, jestli se 
pohybujeme na úrovni kraje či jednotlivých měst a obcí. 
CÍL PROJEKTU 

 poskytnutí a provozování 
3 pilotních licencí s cíleným 
využitím ve veřejné správě 

 
PŘÍNOSY PROJEKTU 

 moderní způsob nabízení a 
organizace (on-line rezervace) 
služeb – „debyrokracie“ 

 efektivnější komunikace s 
občany a využívání zdrojů 

 úspora času a prostředků pro 
občana i samotný úřad 



ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ 

 různé typy agend veřejné správy (pasy a OP, matrika, úřední úkony, …) 

 navazující činnosti úřadů (provozování aktivit, pronájmy, organizace akcí, …) 

 obecní sportoviště, kulturní zařízení, místnosti 

 společenské akce, jednání, konference, workshopy 

 

MODERNÍ FUNKCE 

 práce s kontakty (notifikace SMS/e-mail, hromadná komunikace, marketing, … ) 

 on-line platby a kredity (prodej vstupenek, poplatky, využívání služeb, …) 

 přehledy a statistiky (sledování využívání služeb, vytížení zdrojů, aktivita uživatelů, …) 

 

TECHNOLOGIE 

 on-line webová aplikace vč. použití na mobilních zařízeních (mobilní aplikace pro 
odbavování rezervací pomocí QR kódů) 

 provoz v cloudu s využitím technologií Microsoft Azure (neustálý vývoj a aktualizace, 
přizpůsobení požadavkům na výkon) 

 

 

on-line rezervační systém 



on-line rezervační systém 

Najít odvahu začít využívat rezervační 
systém je často to nejtěžší... 

www.reenio.cz 



ZDRAVOTNICTVÍ 

Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú.  
SW aplikace pro vzdálený skupinový monitoring 

fyziologických funkcí 
 

 



 Vývoj aplikace zajišťující monitoring: 

 saturace kyslíku v krvi, 

 srážlivosti krve. 

 Implementace telemedicínského řešení do 4 
zařízení sociálních služeb v MSK. 

 Úspory zařízení sociálních služeb použitím 
telemedicíny: 

 snížení časových nároků na přepravu klientů 

 snížení nákladů na personální zajištění převozů a provozu 
ZSS 

 snížení administrativní náročnosti a efektivnější 
vykazování úkonů pojišťovnám 

 úspora času lékaře při pravidelných prohlídkách 

 a další… 

 Zajištění většího komfortu a pocitu bezpečí až 
400 klientům vybraných domovů seniorů. 

 

 

SW aplikace pro vzdálený skupinový 
monitoring fyziologických funkcí. 
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