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ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Forma podpory zaměstnanců 
ze strany zaměstnavatele.

benefitní poukázky a elektronické ź
platební karty s definovaným 
účelem využití

dají se uplatnit v obchodní síti ź
smluvních partnerů

lze je použít např. na kulturu, sport, ź
dovolenou, zdravotní péči, 
vzdělávání, nákup knih apod.

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Stávající podpora „bohulibých“ 
aktivit občanů ze strany obcí, měst, 
krajů či státu.

sportovní, vzdělávací, kulturní, ź
volnočasové a další aktivity 
občanů

obvykle formou dotací, grantů a ź
subvencí přímo subjektům, které 
tyto aktivity poskytují

což ale bývá administrativně ź
náročné, mimo pozornost občanů 
a mnohdy i netransparentní 

AKTIVNÍ MĚSTO
On-line systém virtuálních poukázek, které radnice poskytují 
svým občanům a které lze uplatnit v partnerské síti na předem 
definovaný účel.

ź registrace uživatelů, příjem žádostí i distribuce poukázek
probíhají on-line

ź nákup aktivit je realizován elektronicky nebo
prostřednictvím QR kódů

ź na základě těchto evidovaných transakcí jsou zapojeným 
poskytovatelům služeb/zboží uplatněné poukázky propláceny  
na jejich bankovní účet



AKTIVNÍ MĚSTO
KROK ZA KROKEM

 1. registrace občana do portálu

2. ověření jeho identity
(radnice oproti ROB)

 3. žádost občana o příspěvek

 4. schválení žádosti a načerpání 
kreditu nebo vygenerování 
elektronického voucheru 

 5. uplatnění kreditu nebo 
elektronického voucheru 
u registrovaného poskytovatele

 6. transakce:
radnice g Up g poskytovatel

REŽIMY AKTIVNÍHO MĚSTA

Aktivní město je moderní nástroj, který lze využít v celé řadě projektů. Ať 
už se jedná o programy na podporu sportovních aktivit dětí, příspěvky 
na mimoškolní vzdělávání nebo třeba distribuci finančních prostředků 
na nákup zdravotních pomůcek pro seniory. Podle zaměření konkrétního 
projektu lze Aktivní město nasadit ve dvou odlišných režimech:

amKREDIT

Výsledkem žádosti občana o příspěvek je kredit na jeho 
virtuálním kontě v rámci uživatelského účtu. Konkrétní aktivitu 
si posléze vybírá z nabídky našich poskytovatelů přímo 
na portálu Aktivní město, podobně jako na e-shopu, a platbu 
hradí ze svého kreditu. Tento režim je vhodný pro sportovní 
oddíly, prázdninové tábory nebo zájmově-umělecké kroužky. 
Tedy tam, kde zapojení poskytovatelé mohou dopředu připravit 
seznam svých aktivit včetně detailního popisu. 

amVOUCHER

Výsledkem žádosti je v tomto případě elektronická poukázka 
ve formě PDF souboru s unikátním QR kódem. Tu lze vytištěnou 
nebo v mobilu ad-hoc uplatnit za definované zboží nebo služby 
u smluvních prodejců. Tento režim se hodí pro příspěvky 
na nákup školních pomůcek, plavenek nebo vstupenek 
na kulturní představení. Mimo jiné může sloužit jako efektivní 
nástroj podpory lokálních obchodníků.



www.aktivnimesto.cz

Veřejně přístupný frontend. Obsahuje základní 
informace o Aktivním městě, popis jak to 

funguje a návod pro všechny, kteří se chtějí 
do systému zapojit. Přes stránky se lze rovněž 

zaregistrovat a přihlásit do dalších modulů.

moje.aktivnimesto.cz

Uživatelská část systému, přístupná pouze 
zaregistrovaným občanům po přihlášení. 
Obsahuje správu účtu, rozhraní pro podávání 
žádostí o příspěvky, přehled získaných 
voucherů a možnost uplatnění nabitých 
kreditů za konkrétní nabízené aktivity.
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admin.aktivnimesto.cz

Společné rozhraní pro poskytovatele a radnice. 
Po přihlášení umožňuje vytvářet a spravovat 

nabídky aktivit, potvrzovat transakce apod. 
Radnicím nabízí možnost spravovat projektové 

výzvy, zakládat nové příspěvky a poskytuje 
statistický přehled o jejich aktuálním stavu.   

aplikace Voucher Reader

Čtečka ve formě mobilní aplikace pro zapojené 
obchodníky a poskytovatele služeb. Zajišťuje 
načítání QR kódu na pokladnách, on-line 
kontrolu platnosti voucheru a jeho zneplatnění.

MODULY AKTIVNÍHO MĚSTA

Informační systém Aktivní město se 
skládá z několika základních modulů:

1. veřejně přístupný frontend

2. část pro registrované uživatele

3. administrace pro poskytovatele 
aktivit a města

4. pokladní aplikace pro načítání 
voucherů

5. modul pro ověřování uživatelů
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V SOULADU S GDPR

Zabezpečení a zpracování osobních údajů věnujeme v projektu Aktivní 
město mimořádnou pozornost. Veškeré procesy zpracování kontinuálně 
procházejí důkladnou analýzou a subjekty zapojené do zpracování 
postupují v souladu s detailní zpracovatelskou smlouvou uzavřenou mezi 
městem (správcem) a dodavatelem (zpracovatelem). Občané zapojení 
do programu si mohou být jisti, že mají k dispozici veškeré aktuální a 
správné informace o tom, jak je s jejich osobními údaji nakládáno, a jsou 
řádně poučeni o všech právech a způsobech, jak je mohou uplatnit. 

OVĚŘOVÁNÍ UŽIVATELŮ

Důležitým aspektem úspěšného průběhu projektů je potřeba identifikace 
uživatelů, kteří do Aktivního města vstupují, důvěryhodnosti jejich identity 
a zabezpečení celého systému proti zneužití.

 ź všichni uživatelé jsou po registraci nebo během schvalování žádosti 
o příspěvek ověřováni vůči Registru obyvatel

 ź validace probíhá přes modul Regina: software nainstalovaný 
na infrastruktuře úřadu, který zajišťuje napojení Aktivního města 
na centrální registry

ź pro získání ověřeného účtu občan nemusí fyzicky chodit na úřad ani 
disponovat e-identitou

dotazy
přes API

dotazy
přes API

MODUL REGINA REGISTR OBYVATELON-LINE REGISTRACE

MĚSTSKÝ
ÚŘAD



PROVOZ A PODPORA

 Provoz informačního systému 
Aktivní město zajišťujeme na našich 
vlastních serverech, které jsou 
umístěny v moderním dohledovém 
centru.

Uživatelům jsou k dispozici služby 
zákaznické podpory poskytované 
prostřednictvím vyškolených 
operátorů call-centra, on-line chatu 
a kontaktního e-mailu.

VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ

 Zapojená města mají v reálném čase 
přehled o aktuálním vývoji projektů, 
počtu zapojených občanů, zájmu 
o konkrétní aktivity a celou řadu 
dalších statistických výstupů. 



VYBRANÉ PROJEKTY

 2017–2021
Podpora aktivního trávení
volného času dětí a mládeže
na Praze 6

 2017–2018
Podpora čtenářské gramotnosti 
předškolních dětí a školáků
na Praze 10

2020–2021
Podpora sportovních aktivit
dětí a mládeže na Praze 5

 2020–2021
Podpora letních pobytových
a příměstských táborů
na Praze 5 a 6

2021–2022
Podpora návštěvnosti sportovních 
a volnočasových zařízení ve správě 
statutárního města Olomouc



Aktivní město pro malé čtenáře
příspěvek na nákup dětských knih 
pro školáky i předškoláky

Za zkoušku to stojí
příspěvek žákům a studentům na zkoušku 
pro získání jazykového certifikátu

Plavání pro starší a pokročilé
příspěvky seniorům na „plavenky” a vstupy 
do sportovních či kulturních zařízení

Vyplácíme pastelkovné
finanční příspěvek na nákup školních 
pomůcek pro děti nastupující do 1. třídy

Tábor nás dostal do řečí
finanční příspěvek na podporu jazykového 
vzdělávání dětí během prázdnin 

Zahrada za oknem
příspěvek radnice na nákup květin, truhlíků 
a dalšího vybavení u místních obchodníků

INSPIRACI

Příklady dalšího využití Aktivního města pro Vaše programy...

Zasaď strom
příspěvek na revitalizaci vnitrobloků, 
předzahrádek a obnovu veřejné zeleně

Nebojte se ve smart city
příspěvek na podporu počítačové 
gramotnosti seniorů

Hledá se talent
příspěvek na odborné stanovení fyzických,  
duševních nebo uměleckých dispozic dětí

Školka za 15 minut
kompletní průvodce zápisem do mateřské 
školy včetně on-line podání přihlášky

Abyste se dobře zapsali
adresné informace k zápisu na základní 
školu; přehledně a na jednom místě

Vaše privátní informace
odběr novinek a informací z radnice 
konfigurovaný uživatelem přesně na míru



AKTIVNÍ MĚSTO
www.aktivnimesto.cz

Up Česká republika, s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

www.upcz.cz / info@upcz.cz / 241 043 111


