
Se začínajícím rokem 2020 vám přinášíme malou rekapitulaci nejdůležitějších úspěchů naší 
společnosti za uplynulý rok. Pojďte se s námi poohlédnout za tím, co rok 2019 přinesl: 
 

• Cestujícím v Praze a Středočeském kraji jsme usnadnili odbavování ve veřejné dopravě. Díky 
aplikaci PID Lítačka si mohou cestující převést zakoupené dlouhodobé časové kupóny do 
mobilní aplikace a cestovat v rámci Pražské integrované jen s mobilním telefonem 
 

• Od září je možné kartu Lítačka vyřídit online i dětem, a to prostřednictvím e-shopu 
pid.litacka.cz. Nejen díky této službě jsme snížili meziročně čekací dobu o 60 % 

 

• Celkový počet uživatelů aplikace PID Lítačka se vyšplhal na 430 000 a každý měsíc jejích 
služeb využije téměř 150 000 občanů. V novém roce se můžete těšit na spoustu dalších 
vylepšení 

 

• Uspořádali jsme druhý ročník mezinárodního kongresu o městských datech (Prague City Data 
Congress). Účastnili jsme se i dalších konferencí, jako jsou ISSS, 2020 Cities Today, Města 
budoucnosti, e-Salon, Smart City Expo World Congress Barcelona, konference Elektronické a 
odbavovací systémy v dopravě a dalších 
 

• Naše chytré a inovativní projekty získaly několik prestižních ocenění:  
– Vítěz soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategorii chytrá města nad 200 000 obyvatel 
(Chytrý svoz odpadu) 
– První místo v soutěži Společně otevíráme data 2019 v kategorii Open Source (Datová 
platforma Golemio) 
– Zlatý erb v krajském kole soutěže v kategorii nejlepší Smart City a elektronická služba 
(Datová platforma Golemio a Regionální dopravní systém PID Lítačka) 

 – Finalista soutěže Cacio 16. ročníku o IT projekt roku (mobilní aplikace PID Lítačka) 
– Soutěž Asociace poskytovatelů energetických služeb (Energetické úspory s využitím EPC) 

 

• Spustili jsme novou verzi pražské mobilní aplikace Změňte.to, která umožňuje jednoduchým 
způsobem nahlásit nedostatky v městském prostoru a předat městu návrhy na zlepšení 
 

• Všem řidičům, kteří využívají parkoviště P+R v Letňanech, se usnadnilo parkování, jelikož 
mohli k zaplacení parkovného využít pohodlně mobilní aplikaci Moje Praha 

 

• Zahájili jsme práce na koncepci elektromobility, která zajistí stanovení požadavků nejen na 
dobíjecí infrastrukturu v Praze do roku 2030 

 

• Již podruhé jsme vydali Smart Prague Index, dokument, který monitoruje, jaká chytrá řešení 
v Praze již fungují a kde naopak máme ještě potenciál pro změnu. Máte nápad, jak utvořit 
Prahu ještě lepším místem pro život? Napište nám 

 

• V šesti budovách hlavního města Prahy byla díky modernizaci formou metody EPC (Energy 
Performance Contracting) snížena celková spotřeba energií. Během dvanácti let tak město 
ušetří 85 milionů korun a 37 615 tun ekvivalentu CO2 

 

• Optimalizovali jsme svoz odpadu v hlavním městě. Naplněnost vybraných kontejnerů na 
tříděný odpad tak můžete pohodlně sledovat v aplikaci Moje Praha 
 

• V loňském roce jsme rovněž zahájili práce na převzetí provozu městského kamerového 
systému a datových center Magistrátu hlavního města Prahy  
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• Naše společnost byla pověřena vykonávat funkci koordinátora otevírání dat pro českou 
metropoli. Plán i realizace datových sad je zastřešena datovou platformou hlavního města 
Golemio. Již publikované datové sady najdete zde 

 

• Dokončili jsme systém k testování pro provoz turistické karty, která usnadní návštěvníkům 
cestování po metropoli a nabídne turisticky zajímavá místa 
 

• V naší společnosti loni pracovalo již 140 zaměstnanců, jen od loňska jsme se rozrostli o 30 
nových kolegů a nabíráme další. Podívejte se na volné pozice zde, třeba vás něco zaujme  

 
 
I v roce 2020 uděláme maximum pro to, abychom všem Pražanům zlepšovali každodenní život 
v naší metropoli. Těšíme se, že u toho budete s námi! 
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