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Czech Smart City Cluster



Czech Smart City Cluster 

Jsme doposud jedinou respektovanou národní platformou v oblasti 
Smart City 
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Stávající členové CSCC



• Identifikovat konkrétní výzvy a překážky v celé ČR

• Cluster si vybudoval pozici důvěryhodného partnera 
pro všechny

• Cluster se stal komunikační platformou pro kraje, 
města a obce 

• Podporujeme a rozvíjíme partnerství mezi 
akademickou sférou

• Rozvíjí a komunikuje myšlenku Smart City v České 
republice a v zahraničí

Být stále neutrálním nástrojem pro obce města,
kraje, komunity v rozvoji Smart City. CSCC - není
business, slouží jako platforma vzájemné
spolupráce a rozvoje pro všechny.

Hlavní cíle pro rok 2022



Pracovní skupiny jsme společně s vámi upravili podle potřeby
a náplní skupin. Témata volíme na základě zjištěných potřeb
municipalit zástupci clusteru či přímo firem, které s nimi jednají.

Zástupci CSCC se aktivně účastní i dalších pracovních skupin ve
městech a krajích a přinášejí členské základně tak reálné
podklady k tomu, co je potřeba řešit a kdy.

Pracovní skupiny CSCC
Energetika 

Doprava 

Chytré budovy

Zdravotnictví 

Odpadové hospodářství

Vzdělávání 

A další pracovní skupiny se všemi městy a kraji, kde má spolek uzavřená Memoranda o Spolupráci.



Reakce na aktuální situaci COVID-19

• CSCC se stal iniciátorem a zakládajícím členem Národní platformy pro chytrou odolnost měst 

a obcí

• Jde otevřenou interdisciplinární platformou sdružující odborné a profesní organizace, 

instituce, asociace a sdružení, které se při své činnosti zabývají problematikou chytré městské 

a územní odolnosti, přírodních aktiv a souvisejících infrastruktur v širokém slova smyslu.

• Jelikož jsou urbánní celky typické nejen svou vysokou hustotou obyvatel, ale také vzájemně 

se ovlivňujícími a fyzicky se překrývajícími infrastrukturálními prvky s různými funkcemi, nelze 

úlohu urbánní odolnosti studovat odděleně.



Organizace / spolupořádání profesních akcí

www.mesta-budoucnosti.czScsp2020.fd.cvut.cz



Podpora soutěže Chytrá města pro budoucnost

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. 
Hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních 
modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, které se chtějí 
zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované 
koncepci SMART CITY.

Nominaci za CSCC dostal náš dlouholetý podporovatel a úspěšný podnikatel, člen VV CSCC 
pan Zdeněk Žídek. Při posledním vyhlášení v roce 2021 byl za CSCC vyhlášen vítěz pan 
Miroslav Svítek jeden ze zakladatelů CSCC.



Odborná edukace úředníků formou seminářů a workshopů – zde očekáváme aktivní zapojení členů a 
informace, zda o tuto formu spolupráce s CSCC mají zájem 

• Vytváření koncepce – zapojení členské základny 

• Hledání chytrých prvků k možné aplikaci

• Doporučuje řešení a strategické plánování

• Podílí se na návrhu strategie Města a Kraje 

• Spojuje jednotlivé celky formou Memoranda o spolupráci 

Aktivní spolupráce se členskou základnou 

Všechny tyto úkoly mohou a jsou zároveň zadáním pro činnosti pracovních skupin. Jejich výstupy
jsou podklady pro vznik Metodiky konkrétně za určitou oblast. Metodika funguje jako edukace
pro město a obec, zároveň jakési základní nastínění problematiky Smart city a dalšího možného
postupu.



Kancelář:
Tyršův dům, 
Újezd 450/40, 
Praha 1 118 01  

Jozef Regec
Výkonný ředitel
GSM: +420 602 588 158
E-mail: 
jozef.regec@czechsmartcitycluster.com

Radka Sýkorová
Manažerka spolku
GSM: +420 733 670 618 
E-mail: 
radka.sykorova@czechsmartcitycluster.com
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