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SMART komunikace je cílitelná, měřitelná a okamžitá forma předávání 
informací přímo do telefonů občanů. Tato forma komunikace se stává 
běžným standardem pro fungování  většiny samospráv. 

SMART komunikace a její systémy velmi efektivně předávají informace téměř 
v reálném čase, prokazatelně zapojují občany do dění a pomáhají z měst a 
obcí vytvářet lepší místa pro život. 

Nástroje SMART komunikace nejvíc zefektivňují fungování standardních 
komunikačních nástrojů jako jsou webové stránky, ampliony a tištěný 
zpravodaj. S těmito nástroji jsou jednoduše propojitelné. 

Moderní komunikace prokazatelně zefektivňuje procesy řízení samospráv.

Při nečekaných krizových událostech je však téměř nepostradatelná. To se 
potvrdilo zejména v první vlně koronavirové epidemie, kdy zapojené 

samosprávy mohly přímo do telefonů svých občanů posílat stovky tisíc zpráv 
denně a pomocí online anket organizovat dobrovolníky pro pomoc seniorům. 

Přínosy SMART komunikace
pro samosprávy 

SMART komunikace zlepšuje život lidem
a samosprávám šetří čas i peníze. 
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Fungování systému Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas pomáhá samosprávám zefektivňovat komunikaci s jejich 
občany. Úředníci mají k dispozici ty nejefektivnější nástroje SMART 

komunikace, díky nimž mohou občanům posílat důležité informace přímo do 
jejich telefonu. Platforma nabízí také možnost tvorby anket a participativních 
rozpočtů, správu občanských podnětů a je součástí Sytému doplňkové 

výstrahy občanů.

Fungování systému Mobilní Rozhlas
1. Systém pro SMART komunikaci s občany

bit.ly/MobilniRozhlas

Mobilní Rozhlas v číslech

1 200+ 500 tis.+ 2,7 mil.+ 27 000+
zapojených
samospráv

zaregistrovaných
uživatelů

doručených zpráv
měsíčně 

vyřešených
podnětů

Mobilní Rozhlas navíc využívá v několika městech a městských částí Prahy také městská policie a 
technické služby. Dalších desítky velkých měst přes Mobilní Rozhlas realizovaly participativní 
rozpočty.

2. Online profil samosprávy a mobilní
aplikace

3. Systém na správu podnětů od občanů

4. Systém pro tvorbu anket
a participativních rozpočtů
5. Propojení s dalšími komunikačními 
nástroji
6. Systém pro SMART komunikaci pro 
školy,
školky a další instituce
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https://www.sdvo.cz
https://www.sdvo.cz
https://bit.ly/MobilniRozhlas
https://bit.ly/MobilniRozhlas
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Ukázky systému Mobilní Rozhlas

Jednoduchá registrace občanů, novinky ze samosprávy a mnoho dalších 
užitečných informací. 

1. Online profil samosprávy

Aplikace je přizpůsobitelná na míru 

každé samosprávě. Zároveň však 
funguje celorepublikově - občané 

mohou nastavit sledování více měst a 
obcí a nemusí si stahovat aplikaci pro 
každou samosprávu zvlášť. Díky tomu 

se jedná o unikátní a pro občany 
přínosnou podobu fungování. Výborné 

hodnocení na Google Play 
(hodnocením 4+) i App Store (4+).

2. Mobilní aplikace
samosprávy

Ukázky online profilů:

• Zlín

• Praha 7

• Most

• Brumov-Bylnice

• Popůvky

• Polnička 

více profilů na:
www.mobilnirozhlas.cz

https://zlin.mobilnirozhlas.cz/
https://praha7.mobilnirozhlas.cz
https://mesto-most.mobilnirozhlas.cz
https://brumov-bylnice.mobilnirozhlas.cz/
https://popuvky.mobilnirozhlas.cz/
https://polnicka.mobilnirozhlas.cz/
https://www.mobilnirozhlas.cz


3. Podněty a ankety

4. Zaškolení a spuštění systému
Správné zaškolení a nastavení systému je klíčové pro 

budoucí úspěšnost komunikace. Samosprávám 
poskytujeme know-how a marketigovou podporu pro 

zapojení co nejvyššího počtu občanů.
Průměrně se do Mobilního Rozhlasu zapojí 60 % aktivních 
voličů a celkově je do MR zaregistrováno už 500 000 lidí

po celé ČR. Základní nastavení, dborné zaškolení
a marketingové materiály jsou v ceně licence.

 

Ukázky sytému Mobilní Rozhlas 05

Ukázky podnětů:

• Kolín

• Praha 10

• Bílina

• Ptice 

Realizované participativní rozpočty:

• Hejbni Mostem

• Chrudim

• Veselí nad Moravou

• Moravská Ostrava

https://mukolin.mobilnirozhlas.cz/podnety-a-zavady
https://praha10.mobilnirozhlas.cz/podnety-a-zavady
https://bilina.mobilnirozhlas.cz/podnety-a-zavady
https://ptice.mobilnirozhlas.cz/podnety-a-zavady
https://hejbnimostem.cz
https://participace.mobilnirozhlas.cz/TvorimChrudim/
https://participace.mobilnirozhlas.cz/TvorimeVeseli/
http://nasobvod.cz/


Technologická vyspělost
a unikátnost řešení

Mobilní Rozhlas je sofistikovaná komunikační platforma, která spojuje několik 

potřeb samospráv do jednoho přehledného a uživatelsky přívětivého 
systému. Stojí za něm 6 let nepřetržitého vývoje ve spolupráci se stovkami 
zapojených samospráv.

Mobilní Rozhlas disponuje těmi nejkvalitnějšími technologiemi pro digitální 

komunikaci. Jedná se o SMS s přímým napojení do sítí operátorů s 
garantovanou rychlostí rozesílání 50 SMS/sec, unikátními hlasovými 
zprávami pro nevidomé

a slabozraké občany, editorem pro tvorbu profesionálních mailingů, 
celorepublikovou aplikaci Mobilní Rozhlas s více než 150 000 staženími

a hodnocením 4+ Android, 4+ iOS.

Systém je zabezpečen proti výpadkům energií.

Hlavní výhody systému Mobilní Rozhlas: 
• Možnost kombinace komunikačních kanálů mezi sebou pro dosažení větší efektivity 

rozesílek a úsporu nákladů za SMS.

• Přehledné statistiky rozesílek a možnost cílení dle lokality či preferencí obyvatel. 

• Automatické propojení s oficiálními webovými stránkami a sociálními sítěmi měst a obcí.

• 3 nezávislé server hostingy zajišťují maximální zabezpečení systému proti možným 

výpadkům.

• Mobilní Rozhlas je součástí systému doplňkového výstrahy obyvatel (SDVO), který vznikl 

ve spolupráci s aplikací Záchranka. SDVO funguje v Praze, Brně, Plzni a JM kraji a má 

dosah  na více než 1,5 milionu registrovaných lidí.

• Získané SMART kontakty od registrovaných občanů jsou ve vlastnictví samospráv. 

• Průměrně je registrováno 65% aktivních voličů v zapojené samosprávě.

• Neogenia (Mobilní Rozhlas) je akreditovanou společností pod MV ČR v oblasti 

Geoparticipace pro veřejnou správu.
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Reference a spokojení klienti

Za přínosy zavedení Mobilního Rozhlasu 
nejlépe hovoří čísla. Do MR je zapojeno už více 

než 1200 samospráv, mezi které patří např.:
• Městské části Prahy (dnes 20)

• MČ Brno + magistrát

• Desítky měst nad 20 tis. obyvatel

• Města na Slovensku

• Stovky menších měst a obcí

Nejlépe se přesvědčíte osobně!
Kontaktujte administrátory přímo a ověřte si jejich 

spokojenost. Kontakty 

Desítky získaných ocenění

Stovky zmínek v médiích
Článk
y

Video Praha 
7

Video 
Zlín 

Praha 3 Statutární
město Brno

Moravská Ostrava
a Přívoz

Znojmo Most Topoľčany Dalších 1200+
měst a obcí

https://docs.google.com/document/d/15izbUc96AelcuOXamyvjMxOtbSMnnlpH4-kLRA1XN7k/edit
https://www.mobilnirozhlas.cz/blog/
https://youtu.be/8mSTYcQfWLk
https://youtu.be/6KE97hDmAjQ
https://youtu.be/6KE97hDmAjQ
https://youtu.be/8mSTYcQfWLk
https://praha3.mobilnirozhlas.cz
https://brno.mobilnirozhlas.cz
https://moap.mobilnirozhlas.cz
https://znojmo.mobilnirozhlas.cz
https://mesto-most.mobilnirozhlas.cz
https://topolcany.mobilnirozhlas.cz
https://www.mobilnirozhlas.cz
https://praha3.mobilnirozhlas.cz
https://brno.mobilnirozhlas.cz
https://moap.mobilnirozhlas.cz
https://znojmo.mobilnirozhlas.cz
https://mesto-most.mobilnirozhlas.cz
https://topolcany.mobilnirozhlas.cz
https://www.mobilnirozhlas.cz
Ondrej Svrcek




Cenová nabídka - Mobilní Rozhlas
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Poskytované služby (Licence systému zahrnuje následující moduly): 

SMS zprávy - vlastní napojení do sítě operátorů
s propustností 80 SMS/sekund

Podle aktuálního 
tarifu *

E-maily - pokročilé rozhraní pro tvorbu e-mailů             v ceně

PUSH zprávy do mobilní aplikace pro chytré telefony             v ceně

Automatizované hlasové zprávy pro nevidomé a slabozraké Podle aktuálního 
tarifu *

Možnost kombinace více komunikačních kanálů najednou
(email + zpráva do aplikace, SMS a hlasová zpráva)             v ceně

Přehledné statistiky - přečtené sdělení, prokliky, pochvaly             v ceně

3 servery zajišťují chod proti výpadkům             v ceně

Zákaznická linka + technická podpora             v ceně

1. Systém
pro SMART
komunikaci

SMS zprávy - vlastní napojení do sítě operátorů
s propustností 80 SMS/sekund             v ceně

E-maily - pokročilé rozhraní pro tvorbu e-mailů             v ceně

PUSH zprávy do mobilní aplikace pro chytré telefony             v ceně

Automatizované hlasové zprávy pro nevidomé a slabozraké             v ceně

Možnost kombinace více komunikačních kanálů najednou
(email + zpráva do aplikace, SMS a hlasová zpráva)             v ceně

Přehledné statistiky - přečtené sdělení, prokliky, pochvaly             v ceně

2. Online 
profil 
samosprávy
+ mobilní 
aplikace

Schvalování relevantnosti podnětů dispečerem             v ceně

Automatické předání podnětů úředníkům či městským firmám             v ceně

Jednoduše propojitelný systém s lokálními systémy na hlášení 
podnětů (napojení na ČÚZK, technických služeb atd.)             v ceně

Automatické zaslání informace o změně stavu podnětu             v ceně

Automatické zveřejnění vyřešených podnětů do aplikace
a online profilu             v ceně

3. Hlášení 
podnětů
a závad

Schvalování relevantnosti podnětů dispečerem             v ceně

Automatické předání podnětů úředníkům či městským firmám             v ceně

Automatické předání podnětů úředníkům či městským firmám             v ceně

Automatické zaslání informace o změně stavu podnětu             v ceně

Automatické předání podnětů úředníkům či městským firmám             v ceně

3. Hlášení 
podnětů
a závad
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Podpora při tvorbě participativního rozpočetu (odborná metodika, 
zkušenosti odborníků, podklady, webová stránka, anketa, 
marketingová podpora)

Individuálně

DPK – doporučenýpočet kontaktů pro efektivní SMART komunikaci. Je definován jako 25 
% počtu voličů účastnících se posledních komunálních voleb v dané samosprávě.

* Ceny komunikačních kanálů (SMS zpráva - 0,89 Kč / ks, Hlasová zpráva – 0,99 Kč / 30s, 
Zpráva do aplikace ZDARMA, E-mail ZDARMA).

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Online nebo offfline zaškolení od specialisty na SMART komunikaci. 
Technické nastavení služby. Individuálně

Odborné 
zaškolení
a zavedení 
systému

Propojení s webem samosprávy přes RSS (Zobrazení novinek na 
webu v online profilu i aplikaci)             v ceně

Notifikace o novince na webu do mobilní aplikace             v ceně

Propojení s profilem na Facebooku             v ceně

Chytrý zpravodaj             v ceně

Propojení s amplionovým systémem             v ceně

5. Propojení
s webem
a dalšími
nástroji

Zvýhodněná cena při roční platbě 7 450 Kč / měsíc
Zvýhodněná měsíční cena licence je platná po dobu, kdy samospráva nedosáhne DPK,
který byl stanoven na 3 396 kontaktů.

Standardní cena 14 900 Kč / měsíc se začíná účtovat následující rok smluvního vztahu
po roce, ve kterém byl dosažen MPK. Cena licence je uvedena při roční platbě.


