
Koncepce  CSCC 2018 



Kdo jsme? 

• Průkopníkem myšlenky Smart City v ČR

• Založen 8. prosince 2015

• Zakládající členové – ČVUT, ATOS, Česká spořitelna, E.ON, Schneider Electric, Technologické centrum Písek

• Sdružuje 41 členů (2 6komerčních, 8 akademických a 7 přidružených)

• Vytváří jedinečné partnerství mezi firmami, státní správou, akademickou sférou, samosprávou, a znalostními 
institucemi 
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2. Otázka pro CSCC – Co je hlavní úkol pro 2018 – být 
neutrálním nástrojem pro města, kraje, komunity, pro 
rozvoj Smart City – není to business, ale akademické, 
firmy mohou používat k rozvoji. 
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Stávající členové CSCC



Stávající stav/Dosavadní: 

• Memoranda o spolupráci – Město Písek, Město Třebíč, Obec Strmilov, Slovenský Klastr, SMO ČR,  Pha5,  operátor ICT

Budoucí stav: 

Spolupráce s velkými městy v oblasti mobility a dopravy -  Zlín, Brno, Pardubice, Ostrava, České Budějovice, Děčín, Plzeň, Praha     

                               

• Kraji: Vysočina, Zlínský, Pardubický, Jihomoravský, Jihočeský –  naším cílem bude spojení zástupců Kraje a měst s regionální Vysokou 
školou. Tímto spojením vznikne regionální Cluster,  se kterým budeme velice úzce spolupracovat. 
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• Propojení státní správy s CSCC – konkrétně s Úřadem Vlády, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí, 
Ministerstvem dopravy, Ministerstvem průmyslu a obchodu. V současné době členy Pracovních skupiny pod Ministerstvem pro 
místní rozvoj. 

Jak to 
uděláme?

Memoranda, Smlouvy  



Pracovní skupiny 
Dosavadní stav:

• Platební systémy v dopravě -  Josef Kuncar - VISA

• Strategie a měření -  Josef Severa -  Ernst & Young 

• Administrativa a Legislativa - Zuzana Nehodová-  Ernst & Young 

• Průmysl 4.0 -  Jaroslav Žlábek  - Toyota

• Bezpečnost a Kybernetika - Jiří Stich  - Atos 

• Doprava -  Tomáš Janča - SmartPlan 

     Chytré budovy  - Jan Hlaváček Elko EP

Budoucí stav: vytvoření dalších pracovních skupin je zcela flexibilní a probíhá dle aktuálního dění a potřeb nově přijatých 
členů (pracovní skupiny vznikají a zanikají po splnění cílů) Očekáváme aktivní přístup při definování  aktuálních témat Smart 
City. Pro efektivní  komunikaci na sociálních sítích a webových stránkách Clusteru je zapotřebí zapojit celou členskou základnu. 
Tímto jim nabízíme prezentaci jejich novinek  o dění Smart City našim kontaktům. Lze využívat i sociální síť SYNOPCITY, 
kterou vytvořil Ing. Arch Michal Postránecký a pan prof. Miroslav Svítek. 

Jak? Zprostředkujeme členské základně  účasti  na konferencích, na jiných pracovních skupinách mimo Cluster, kde se mohou 
prezentovat ne za firmu, ale za Cluster.
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Chceme kvalitu, 
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Města a Obce

• Najít společné téma k diskuzi  

• Efektivně zajistit koordinaci činností mezi jednotlivými obci/Kraji (Memoranda, konkrétní úkoly, kroky další spolupráce) 

• Zjistit plánované projekty 

• Obecně „stav obce“  - jak moc je zajímá smart, jak chtějí být, co potřebují a co hledají (částečně plánuje vykonávat SMO 
ČR)  – následně se spojit se starostou a propojit obec s komerčním subjektem 

• Fungovalo by to tak, že pracovní skupina zpracovává téma/projekt, které pak odevzdá obci a pomůže s realizací 

• Pracovním skupinám se předloží seznam témat k řešení, témata se rozpustí do jednotlivých skupin (pak kulatých stolů) 
– konkrétní výstupy/řešení 

• Sledujeme dotační tituly, které je možné aktuálně čerpat  
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Regiony, Kraje 

• Pro Kraje by měl být Cluster neutrálním nástrojem pro regionální rozvoj.

• Komunikační platformou pro otevírání obchodních aktivit. 
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Univerzity 

• Aktivně se potkávat se zástupci Univerzit 

• Na schůzkách  ujasnit  oboustranné zájmy  – primárně v oblasti vědy, výzkumu a dle 
požadavků projektu. 

• Naším společným cílem je propojení kraje, města a univerzity - spolupráce při vytváření  
kvalitních projektů.  Dále pak rozvoj a zkvalitnění života lidi žijících v regionu jednotlivého 

kraje, města. Naším záměrem je již výše zmíněná vize propojení  Univerzit s regionálními 
clustery. 

• Vzájemně se informovat a předávat si úkoly o výzkumných aktivitách. Využívat Univerzity k 
propojení a spolupráci na mezinárodní úrovni v rámci EU. Taktéž by mělo docházet k 

harmonizaci výzkumných a vědeckých projektů.  
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Finance 

• Naším hlavním cílem bude rozšíření členské základny 

• Nabídnout prostor k propagaci členům Clusteru při pořádání různých akcích, které budeme pořádat.

• Ve spolupráci s ČVUT a CIIRC budeme mít místo k prezentaci všech  členů v prostorách CIIRC – ve spodní části budovy se chystá 
výzkumná laboratoř, kde bude příležitost pro expozici technologických produktů firem.

• Marketingová podpora akcí – web, sociální sítě 

• Sdílená kancelář CSCC v prostorách ČVUT -  CIIRC 
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Neformální setkávání 

• Současný stav:  členská základna se rozšířila o téměř polovinu stávajících členů. Z toho vyplývá potřeba je navzájem 
seznámit a propojit.  

• Budoucí stav: je připravený projekt na pravidelná  setkávání jednou  za dva týdny, ve formě pracovních neformálních 
večeří.  Účelem těchto setkání je propojit členskou základnu napříč. Setkávání se  s akademiky, podnikateli a politiky. 
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• I přestože je doba digitální, stále jsme jen lidé. Z prezentace vyplývá, že je 
důležité a nutné si nadále více povídat, více se potkávat a více se ptát. 

Budeme chtít návrhy a příspěvky ze strany Členů, proč jsou v Clusteru, co si 
od spolupráce slibují, co chtějí aktivně rozvíjet a co potřebují. A to má vést ke 

zkvalitnění spolupráce s členskou základnou. My jsme tady pro ně 

• Motto: Táhnout za jeden provaz, být 
týmem chytrých a kvalitních odborníků 



Co jsou hlavní úkoly pro rok 2018 

• Dávat si konkrétní úkoly 

• Cluster musí být důvěryhodný, více vidět a cítit

• Cluster bude komunikační platforma pro kraje 

• Podporovatel akademické sféry

• Rozvíjet Smart City v České republice 

• Nechce být dvourychlostní 

Metodické dokumenty Czech Smart City Cluster, © 2016



Metodické dokumenty Czech Smart City Cluster, © 2016



Jozef Regec 
Executive Director 
GSM: +420 602 588 158 
E-mail: 
jozef.regec@czechsmartcitycluster.co
m 

Radka Sýkorová  
Cluster manager 
GSM: +420 733 670 618  
E-mail: 
radka.sykorova@czechsmartcitycluster.co
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