
Ekosystém pro SMART komunikaci - Mobilní Rozhlas

Moduly ekosystému Mobilní Rozhlas: 

1. Systém pro krizovou komunikaci - součástí nabídky zdarma
2. Systém pro SMART komunikaci s občany
3. Mobilní aplikace pro chytré telefony
4. Systém na správu podnětů od občanů 
5. Systém pro tvorbu anket a participativních rozpočtů
6. Systém pro SMART komunikaci pro školy, školky a další instituce

Mobilní Rozhlas pomáhá samosprávám modernizovat řízení a komunikaci s obyvateli. Úředníci mají
k dispozici ty nejefektivnější nástroje SMART komunikace, díky nimž mohou občanům posílat důležité 
informace do jejich telefonu. Platforma nabízí také možnost tvorby anket a participativních rozpočtů, 
správu občanských podnětů a je součástí Sytému doplňkové výstrahy občanů. 
Do Mobilního Rozhlasu je zapojeno přes 750 měst/obcí a 400 000 občanů po celé ČR a SR.

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 o�ciálními webovými stránkami a sociálními sítěmi měst a obcí.

3 nezávislé server hostingy zajišťují maximální stabilitu systému proti možným výpadkům.

Mobilní Rozhlas je součástí systému doplňkového varování obyvatel (SDVO), který vznikl
ve spolupráci s aplikací Záchranka. SDVO funguje v Praze, Brně, Plzni a JM kraji a má dosah na 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.

Společnost Neogenia s.r.o. (autor systému 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 aplikací Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko s více 
než 120 000 staženími a hodnocením 4,5/5 Android, 4,2/5 iOS. Občané se mohou registrovat k odběru 
informací z více samospráv.



V současnosti systém Mobilní Rozhlas aktivně využívá více jak 750 samospráv:

MČ Prahy (P3, P7, P10, P15, P21, P22, ...)

Magistrát města Brna, MČ Brna (Královo Pole, Jundrov, Černovice, ...)

Moravská Ostrava, Most, Přerov, Kolín, Krnov, Chrudim, Litoměřice, Znojmo, Valašské Meziříčí,
Vsetín, Zábřeh, Třebíč, Benešov, Český Těšín, ...

Slovensko - Topoľčany, Skalica

Stovky menších měst a obcí v ČR a SR

Ukázka webového/registračního rozhraní ke službě

Ukázka administračního rozhraní Ukázka rozeslané zprávy občanům 


