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1 Úvod 

Klastry jsou považovány za důležitý faktor regionálního rozvoje, který zvyšuje 

regionální i národní konkurenceschopnost. Klastry jsou geograficky blízké skupiny vzájemně 

propojených podniků, dodavatelů, poskytovatelů služeb a přidružených institucí v určité 

oblasti, které jsou spojeny sdílením společných znaků a vzájemného doplňování se. Evropská 

unie se od 90. let minulého století snaží podporovat problematiku klastrů. Přijala řadu 

dokumentů, které napomáhají jejich vzniku a rozvoji. Stejně tak Česká republika vnímá 

podporu klastrů jako důležitou. Klastrové aktivity podporuje jak z národních, tak evropských 

dotačních prostředků 

Téma diplomové práce bylo vybráno a zpracováno na základě spolupráce s Agenturou 

pro regionální rozvoj, a. s., která sídlí v Ostravě. Agentura se specializuje na rozvoj regionu, 

Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím strategického plánování, řízením inovačních 

systémů a aktivit, které zatraktivňují kraj.  

Cílem diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit úspěšnost klastrů při čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007–2013 se zaměřením na 

jednotivé kraje České republiky.  

V rámci diplomové práce byla stanovena hypotéza, že rozložení klastrů v krajích 

České republiky je nerovnoměrné a že nejvíce aktivních klastrů z hlediska realizovaných 

projektů spolufinancovaných z EU se nachází v Moravskoslezském kraji.  

Diplomová práce se opírá o odborné publikace a zdroje v tištěné či elektronické 

podobě.Zdrojem dat k praktické části práce byly oficiální stránky CzechInvestu, Regionálního 

informačního servisu a interní data Agentury pro regionální rozvoj, a. s. V teoretických 

částech diplomové práce je využíván deskriptivní přístup. Praktická část práce využívá 

metody analýzy a syntézy.  

Diplomová práce je rozdělena do tří stěžejních kapitol. První, teoretická kapitola 

práce, se zabývá problematikou klastrů a jejich významem v regionálním rozvoji. Nastiňuje 

vývoj konceptu klastrů, pojetí a definice klastrů, včetně typologie. Kapitola popisuje vznik a 

rozvoj klastrů včetně jejich podpory na evropské úrovni prostřednictvím klastrové politiky 

Evropské unie a regionální politiky EU. 

Druhá obsahová kapitola se věnuje podpoře klastrů v České republice. Zmiňuje 

strategické a programové dokumenty ČR, ve kterých je problematika klastrů podporována. 

Kapitola se dále zaměřuje na podporu klastrů v ČR prostřednictvím operačních programů 

v rámci regionální politiky EU. Popisuje Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006. 
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Kapitola se dále podrobně věnuje Operačnímu programu Podnikání a inovace (OPPI)v 

letech2007-2013 a jeho stěžejnímu programu na podporu klastrů – program SPOLUPRÁCE. 

V rámci Programu jsou specifikovány jednotlivé výzvy, jejich alokace a počet podpořených 

projektů. Jako poslední je nastíněn Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, který podporuje klastry v programovém období regionální politiku EU 

2014-2020.  

Poslední kapitola práce je věnována analýze a zhodnocení čerpání finančních 

prostředků z OPPI pro jednotlivé klastry v krajích České republiky. Nejprve jsou 

identifikovány klastry v jednotlivých krajích, následně je provedena analýza poskytnutí 

dotace z EU a národních zdrojů jednotlivým klastrům. Na závěr je provedeno celkové 

zhodnocení čerpání finančních prostředků klastry dle všech krajů ČR.  
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2 Klastry a jejich význam v regionálním rozvoji 

 Klastry jsou v posledních letech považovány za zdroj ekonomického růstu a jsou 

utvářeny ve všech vyspělých státech. Do klastru se mohou zapojit subjekty, jako jsou malé, 

střední či velké podniky, instituce, univerzity apod., které spolu úzce spolupracují a podílí se 

na celkovém rozvoji regionu a ekonomiky. Teoretický koncept klastrů a jejich následný 

rozmach je spojen se jménem amerického ekonoma Michaela Portera, který se v knize 

Competitive Advantage of Nations (1990) zabýval problematikou konkurenčních výhod 

národních ekonomik a poprvé zavedl pojem průmyslový klastr.   

Evropská unie klastry podporuje, jelikož v nich spatřuje řadu výhod v podobě 

posilování inovačních procesů a zvyšování konkurenceschopnosti. Přijala proto mnoho 

dokumentů, které se týkají vzniku a rozvoje klastrů. Klastry jsou financovány jednak 

z prostředků Evropské unie, ale také z vlastních zdrojů jednotlivých států.  

2.1 Teoretická východiska klastrů 

 Klastry patří k tématům regionálního rozvoje1. Existuje totiž dvojí pojetí, které 

vysvětluje, jak mohou a mají být klastry v praxi používány. První pohled mapuje podniky, 

které jsou si podobné a nachází se v blízkosti sebe. Druhé pojetí říká, že klastry jsou 

prostředkem regionální politiky.  

 Předmětem zájmu klastrů je forma koordinace mezi příbuznými podniky, která 

prostřednictvím finanční podpory povede ke zvýšení konkurenceschopnosti. Problémy, které 

jsou s danou problematikou spojené, vyplývají ze špatného odlišení dvou výše zmíněných 

pohledů (Blažek, Uhlíř, 2011).  

Podpora klastrů hraje významnou roli v rozvoji jednotlivých regionů. Rozvinuté státy 

jak v Evropě, tak v Kanadě, USA apod. mají některé regiony, které mají vliv na ekonomický 

rozvoj. Jedná se o ekonomiky založené na inovacích, vědě a výzkumu. Soudobé teorie 

regionálního rozvoje směřují k teorii učících se regionů, které budují technologické parky, 

inovační centra a řeší svoje postavení vůči inovační a vědecko-výzkumné politice. 

Ekonomická prosperita regionu i regionální rozvoj jsou podporovány peněžními 

prostředky především na výstavbu nebo rekonstrukci infrastruktury. Evropská unie se 

zaměřuje na podporu výše uvedených „priorit“. Významnou roli má politika výzkumu a 

inovací a politika soudržnosti neboli regionální politika EU (Stejskal, Kovárník, 2009).  

                                                 
1 Regionální rozvoj zahrnuje aktivity vedoucí ke zvýšení úrovně environmentální, ekonomické a sociální a také 
k lepší kvalitě života občanů. Dle Skokana (2004) se jedná o souhrn procesů, které probíhají v komplikovaném 
uspořádání regionu a pro jejich ovlivňování je zapotřebí systémový přístup.  
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Rozdíly mezi regiony, například nedostatek přírodních zdrojů, stagnace tradičních 

průmyslových odvětví apod., jsou příčinou vzniku regionální politiky, která má za úkol zvýšit 

konkurenceschopnost ekonomiky, odstranit disparity a přispět k rovnoměrné regionální 

struktuře (Wokoun et al., 2011). 

2.1.1 Definice a charakteristika klastrů 

 Pod pojmem klastr se rozumí provázanost firem (zejména vysokých škol) a dalších, 

především znalostních institucí, jejichž ambice se zaměřují na zvýšení regionální 

konkurenceschopnosti. Spolupráce vede k velkému množství výhod a přínosů pro všechny 

zúčastněné. Klastr tak může přispět k většímu vývozu, k rozvoji kraje, přílivu investic, 

většímu množství inovací, zakládání nových podniků, lepším výsledkům a pozitivnímu vlivu 

na výzkum (BusinessInfo.cz, 2010a). 

Existuje řada definic klastrů a mnohé z nich mají blízký charakter. Michael Porter 

definuje klastr následovně: „Klastry jsou geograficky blízké skupiny vzájemně propojených 

podniků, dodavatelů, poskytovatelů služeb a přidružených institucí v určité oblasti, které jsou 

spojeny sdílením společných znaků a vzájemného doplňování se (Dvořáček, Slunčík, 2012, s. 

62).“ 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 

Cooperation and Development, OECD) definuje klastry nejen jako spolupráci podniků, které 

jsou na sobě závislé, ale také i institucí a vysokých škol, které jsou nositeli znalostí, veřejných 

a soukromých subjektů, jež se podílí na hospodářských činnostech (OECD, 2012). 

Cortright naopak definuje klastr dle existujících vztahů v klastru. Řadí se zde 

technologie, sociální vzdálenost, geografické umístění, produkční toky. Nejvýznamnější je 

fyzická vzdálenost podniků, ale existují i jiné vzdálenosti.  

Bílá kniha klastrových politik charakterizuje klastr sedmi klíčovými prvky: 

• místní koncentrace – geografická blízkost podniků, 

• jádro klastru a jeho specializace – výskyt klastru v těsné blízkosti stěžejní činnosti, 

• účastníci klastru – mezi klastry se řadí peněžní sektor, veřejná správa, akademická 

oblast a průmysl, 

• dynamika a vazby v klastru – spolupráce a konkurence mezi zúčastněnými, 

• kritické množství subjektů – nezbytné ke schopnosti změny, 

• životní cyklus klastru – vývoj klastru má dlouhodobý charakter, 
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• inovace – podniky zapojené do klastru podstupují technologické, organizační a 

komerční změny.  

Ne každý klastr obsahuje všechny výše uvedené prvky. Chybějící prvek nemusí 

znamenat „vadu“, ale inovace jsou nedílnou součástí budoucích výhod plynoucích 

z klastrování. 

Mezi dvě hlavní charakteristiky klastrů dle Ketelse patří vazby mezi účastníky a 

sektorová geografická koncentrace. Díky této blízkosti plynou výhody ve formě pozitivních 

externalit, např. zvýšení výkonnosti z důvodu větší konkurence (Pavelková et al. 2009). 

2.1.2 Typologie klastrů 

Klastry se diferencují dle struktury a velikosti firem, podnikatelského prostředí, typu 

výrobků a služeb apod.  

Pavelková et al. (2009) se opírají o typologii klastrů podle Enrighta, který přisuzuje 

klastrům následující podstatné rysy: 

• geografický rozsah – je spojen se zákazníky, dodavateli, podniky. Klastry se dělí na 

přeshraniční, národní, multiregionální, subregionální, regionální a lokální, 

• hustota – závisí na počtu firem a jejich hospodářské váze, 

• šíře klastru – udává horizontální rozsah klastru, 

• hloubka klastru – charakterizuje vertikální rozsah klastru, konkrétně zda se týká všech 

nebo jen určitých činností spojených s obchodem, 

• základna aktivit – aktivity činností klastru spojené se zájmem regionu, 

• geografické rozpětí prodeje – územní rozpětí klastru v rámci obchodních činností, 

• síla konkurenční pozice – pozice od mezinárodního vůdce po vůdce na národním 

stupni, kde se může vyskytnout slabá, střední nebo vysoká konkurence, 

• stupeň rozvoje – člení se na stagnující, upadající, rostoucí, zralý nebo zárodečný, 

• technologické aktivity v klastru – klastr technologii užívá, vytváří nebo se výrobnímu 

postupu přizpůsobuje, 

• inovační kapacita – způsobilost klastru vytvářet inovace, které vedou ke konkurenční 

výhodě, 

• vlastnická struktura – zda je klastr složen z podniků zahraničního nebo domácího 

vlastnictví. 

Sektorová struktura dělí klastry na horizontální, které je charakterizována šířkou 

neboli rozsahem klastru, vertikální, který je spojen s hloubkou klastru související 
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s propojením obchodních činností a boční neboli laterální. Boční klastr je typický pro 

automobilový průmysl. Jedná se o vzájemnou spolupráci podniků, které se podílejí na úpravě 

produktů velkých podniků z důvodu nižších nákladů.   

 Pavelková et al. (2009) dále uvádí, že se můžeme setkat se členěním klastrů 

potenciálních, fungujících a latentních, a to podle Rosenfelda a Enrighta. Potenciální klastr 

existenci životnosti splňuje, ale nemá dostatek faktorů a vstupů, fungující již existuje a plynou 

z něho přínosy a latentní má využití v budoucnu. Enrightk výše uvedenému rozdělení ještě 

přidává tzv. politikou řízené klastry. Jedná se o klastry, které postrádají vlídné podmínky nebo 

počet podniků pro normální rozvoj. 

 Stejskal, Kovárník (2009) uvádějí typologii regionálního klastru, kdy v regionu 

dochází k provázanosti odvětví. Průmyslové okrsky jsou charakterizovány malými a středními 

podniky (MSP), jež se zaměřují na etapy produkce. Sítě představují formu vztahů, které stojí 

na společné komunikaci a spolupráci. Seskupení propojených odvětví, kdy se ve většině 

případů jedná o nadnárodní klastr velkého rozsahu. Inovační prostředí napomáhající 

propagovat učení a znalosti. Poslední je vertikální výrobní řetězec, který rozebírá vstupy a 

výstupy.  

CzechInvest (2014b) rozděluje klastry na dva typy, a to klastry založené na 

kompetencích a klastry založené na hodnotovém řetězci. Klastry založené na kompetencích se 

zaměřují na kompetence nebo technické studie, např. vzdělávací či výzkumné dovednosti. 

Skladba klastrů je rozmanitá. Podobu klastru založeného na kompetencích v České republice 

ztvárňuje následující obrázek 2.1. 
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Obrázek 2.1: Podoba klastru založeného na kompetencích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: CzechInvest, 2014b 
 

Z obrázku 2.1 výše vyplývá, že klastry založené na kompetencích v České republice 

mohou mít podobu vědeckotechnických parků, výzkumného ústavu, poradenského subjektu, 

regionální instituce, banky, střední a vysoké školy a také asociace.  

Klastry, které jsou založené na hodnotovém řetězci, můžeme formulovat jako 

dodavatelské řetězce. Příkladem může být automobilový klastr, jenž se nachází na hlavním 

uzlu, který slučuje dodavatele a výrobce a ti se pak dále spojují s dalšími výrobci – plastů, 

elektroniky, textilu apod. 

2.1.3 Historický vývoj konceptu klastrů 

Vývoj klastrů je datován od konce 19. století. První zmínka souvisí se zkoumáním 

územní koncentrace průmyslových klastrů. Ekonom Alfred Marshallv knize Principy 

ekonomie z roku 1890 popisuje, že průmyslová odvětví, která jsou místně koncentrovaná, 

vedou k tzv. lokalizačním úsporám. Přírodní podmínky, jako jsou například klima, přístup 

k půdě a vodě, existence nerostného bohatství apod., jsou předpokladem vzniku 

průmyslových okrsků. Průmyslový okrsek je vlastně původní výraz pro dnešní klastr.  

Na problematiku průmyslové koncentrace se zaměřili i jiní autoři, a to především ve 

20. století (Pavelková et al., 2009). Za zmínku stojí například Joseph Schumpeter, který se 

zaměřil ve svých studiích na inovace, jelikož v nich spatřuje konkurenční výhodu pro podniky 

(Stejskal, 2011). Největší zásluha je přisuzována Michaelu Porterovi, který se proslavil studií 

konkurenceschopnosti klastrů. Porter považuje geografickou propojenost a spolupráci 
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organizací a podniků za zdroj rozvoje jako celku. Porter je autorem modelu konkurenčních 

výhod, jenž je přiblížen v kapitole 2.2 (Pavelková et al., 2009). 

2.2 Role klastrů v regionálním rozvoji 

Klastrům je přisuzován pozitivní vliv na regionální rozvoj, jelikož zvyšují 

konkurenceschopnost regionů a jsou nezbytné pro inovace. Mezi přínosy klastrů řadíme 

například příliv nových firem, zvýšení produktivity z důvodu snadnějšího přístupu 

k institucím, informacím a vstupům, konkurenční tlaky vedoucí podniky k inovacím, lepší 

strategické plánování díky detailní studii podnikatelského prostředí apod.  

Veřejná správa díky klastrům rozvíjí spolupráci s podnikateli, což vede 

k hospodářskému růstu daného území prostřednictvím využití firemních ambicí. Vznikem 

klastrů dochází posílení pozitivních stránek regionu.  

Vzhledem k tomu, že mají klastry pozitivní vliv na region, tak by dle Rosefielda měly 

mít vlastní strategii. Strategie by se měla zaměřit na několik činností - potřeby a fungování 

národních ekonomik, zapojení různých účastníků, organizování a poskytování služeb, 

zajištění a poskytování služeb, zajištění specializovaných pracovních sil, podpora inovací a 

podnikání, marketing a identifikace regionů, alokování zdrojů a investic. Všechny uvedené 

činnosti přispívají k rozvoji, např. zvyšují prosperitu marketingových aktivit, dávají 

vysvětlení pro alokaci zdrojů, vzdělávání zaměstnanců apod.  

Klastry jsou přínosem v mnoha oblastech. Jako první je oblast plánování, 

organizování a řízení projektů. Důsledkem je rychlejší komunikace mezi zúčastněnými 

subjekty, což souvisí s rychlejším odbytem, přístupem ke kvalifikované pracovní síle, 

inovacím, patentům apod. Další oblastí je výroba. Firmy využívají zdroje od ostatních 

podniků zapojených do klastru a tím pádem mají přehled o všech zdrojích a mohou tak 

efektivněji plánovat směr vývoje výroby jednotlivých členů. Řízení lidských zdrojů je spojeno 

s poradenskými službami od ostatních zúčastněných skupin klastru. Klastry hrají důležitou 

rolitaké v oblasti financí. Dochází ke snížení nákladů souvisejících s průzkumem trhu, výhody 

při získávání úvěrů a možnost dotací z národních zdrojů. Spolupráce v oblasti logistiky taktéž 

snižuje náklady na skladování, nákup materiálu atd. Marketing a prodej je nedílnou součástí 

přínosů klastrů, protože díky společné propagaci může klastr snadněji expandovat na 

mezinárodní trhy. Výzkum a vývoj vykonávají sami členové zapojení do klastru. Výsledky 

pak využívají a aplikují v praxi v rámci zavádění inovací. Výhody plynou taktéž ze 

spolupráce, které se mohou účastnit jak firmy, tak region jako celek. Úspěšná spolupráce 

závisí na společném rozhodnutí v rámci klastru (Stejskal, Kovárník, 2009). 



14 
 

Přínosy plynoucí z efektivního fungování klastrů je těžké definovat, jelikož mají 

různou podobu a někdy se projeví až v delším časovém období. Mezi pozitivní externality 

klastru se řadí urbanizační externalita. Výhodnou pozici mají klastry situované blízko 

velkých center. Externalitou se myslí nižší náklady, které jsou díky lepší dostupnosti 

obchodních i veřejných služeb. Lokalizační externalita vzniká důsledkem blízkosti 

průmyslových lokalit nebo podniků, které spolu vzájemně spolupracují. Dále jsou to pak 

úspory (výnosy) z rozšíření obchodních transakcí, např. nárůstem firem v klastru. Interní 

výnosy se týkají např. specializovaných smluvních stran, které většinou díky blízké lokalizaci 

dodávají větší množství produkce bez vyšších přepravních a skladovacích nákladů. 

Externality z existence důvěry jsou taktéž velice důležité, jelikož důvěra mezi vzájemně 

spolupracujícími firmami má pozitivní vliv na manažerské rozhodování a může mít třeba 

podobu poklesu transakčních výdajů. Firmám, které využívají společnou technologii, vznikají 

technologické externality. Technologické externality souvisí i s poklesem investičních 

nákladů. 

Fungování klastrů má pozitivní efekt na konkurenceschopnost státu, regionů i 

firem. Zdroje konkurenční výhody popsal Michael Porter ve svém Modelu konkurenční 

výhody, který se nazývá Porterův diamant. Model, který je znázorněn na obrázku 2.2, se 

zaměřuje na čtyři faktory, díky kterým jsou podniky konkurenceschopné. Prvním faktorem je 

strategie a rivalita firem. V odvětví existuje řada podniků, které prosperujícímu klastru 

konkurují. Musí se zaměřit na cíle, strategie, inovace. Soupeření je nezbytnou součástí 

rozvoje klastru. Druhým faktorem jsou podmínky vstupů. Podmínky existují dvě. Primární, 

kde řadíme suroviny, infrastrukturu, počasí apod. Problémem je, že nezaručí klastru 

regionální konkurenční výhodu, jelikož zmíněnými okolnosti mohou disponovat i jiné 

regiony. Pokročilé faktory, ty už znamenají konkurenční výhodu, jelikož jsou charakteristické 

pro daný klastr a jejich imitace není jednoduchá. Příkladem může být know-how, služby, 

znalosti, dovednosti atd. Třetím faktorem jsou podmínky poptávky. Regionální poptávka 

znamená konkurenční výhodu, která vede k inovacím, což je předpokladem přílivu dalších 

podniků a uspokojení poptávky na světových trzích. Posledním faktorem jsou spřízněná a 

podporující odvětví. Konkurenceschopnost klastru se neobejde bez těchto odvětví, např. 

místní dodavatelé, ale i zahraniční. 

Kromě výše uvedených faktorů je konkurenceschopnost ovlivňována zahraničními 

investicemi, vládními zásahy a náhodami (Stejskal, 2011). Úkolem vlády je zlepšovat 

potenciál klastru a podnikatelské prostředí. Vytváří předpisy a pravidla pro inovace, 

napomáhá rozvoji klastrů tím, že se je snaží začlenit do programů a strategii regionálního 
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rozvoje, určuje klastrové iniciativy a participuje na jejich financování, informuje občany o 

rozvoji regionu, jeho konkurenceschopnosti apod. (Stejskal, Kovárník, 2009). 

Obrázek 2.2: Porterův diamant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Pavelková et al. (2009) 
 

 Model konkurenční výhody je možné použít jak na firmy, tak odvětví, která jsou 

koncentrována na určitém územním celku. Všechny postoje ke konkurenceschopnosti vedou 

k závěru, že právě klastry jsou ty, které se na konkurenceschopnosti z velké části podílí. 

Konkurenční výhoda plyne z propojenosti celého diamantu, nikoliv jen z jednotlivých fází 

(Stejskal, 2011).  

 Asheim, Cook a Martin navazují na Porterův diamant. Zdůrazňují roli inovací, která 

vede k větší produktivitě, a ta má za následek konkurenční výhodu klastru. Za zdroj inovací 

považují rivalitu a přelévání znalostí.  

 Malmberg a Power důležitost rivality vyvrací. Tvrdí, že důležitou součástí fungujících 

klastrů založených na znalostech, je mobilní pracovní síla.  

 Regionální konkurenceschopnost je čím dál častěji zdůrazňovaný pojem. Důvodem je 

jednak to, že regiony jsou nedílnou součástí hnací síly ekonomiky jako celku, ale i to, že 

dochází k přesunu produkce do míst, kde jsou vhodnější podmínky. Regiony soutěží z důvodu 

přílivu pracovní síly, investic, infrastruktury atd. Na regionální konkurenceschopnost má vliv 
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vzájemný obchod mezi podniky, nabídka práce, ale i důvěra, neobchodní vztahy apod. 

(Pavelková et al., 2009).  

2.3 Založení a rozvoj klastrů 

V praxi se nesetkáme s předepsaným způsobem založení a rozvoje klastru, založení i 

rozvoj se vždy liší. Klastry mohou vznikat buď na podnět veřejné sféry nebo podniku. Skokan 

(2004) popisuje vývoj klastru takto: 

• vytváření neobchodních a nefinančních vztahů, 

• sloučení podniků příbuzného či stejného charakteru a odloučení firem s jiným 

zaměřením, 

• navázání vztahů se smluvními stranami, 

• založení institucí pro řízení firem zapojených do klastru, 

• vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj firem, vstupu firem do odvětví, příliv 

způsobilé zaměstnanců, 

• nebezpečí krachu zapříčiněného uzavřením klastru do sebe. 

Stejskal (2011) uvádí, že stádia vzniku průmyslových klastrů jsou definována v tzv. 

Společném strategickém rámci, který vytvořil Výbor regionů na podnět Evropské unie. 

Evropská unie průmyslové klastry označila jako jeden z klíčových prvků regionální politiky 

EU. Strategický rámec vytyčuje čtyři hlavní fáze. Inkubační fáze je spojena s vytvářením 

podmínek umožňujících vznik klastru a následné navázání spolupráce vhodných subjektů 

v oboru. Fáze spuštění zahrnuje vytvoření „dobrého jména“ a fungující organici klastru, jež je 

nezbytnou součástí. Fáze růstu závisí na kooperaci klastrů v rámci regionů, která vede 

k inovacím. Patří zde také vznik a implementaci projektů. Poslední je fáze zralosti, kterou lze 

charakterizovat úspěšností klastrů v podobě přílivu nových investorů.  

Jednotlivé fáze jsou ve skutečnosti uskutečňovány pomocí jednotlivých procesů. 

Nejprve se musí začít procesem rozpoznání kritických oblastí nebo společných otázek.  

Kritické oblasti jsou takové, které firma není sama schopna vyřešit účinně nebo je nevyřeší 

vůbec. Nutná spolupráce firem vede ke vzniku klastru. Po dokončení této fáze následuje 

identifikace příležitostí či potřeb ke spolupráci. Spolupráce souvisí s řešením problémů 

vedoucích ke společným cílům a prospěchu pro všechny zúčastněné subjekty. Se vznikem 

klastru souvisí další proces, a to rozvíjení prvotního kolektivního zájmu. Řadí se zde stanovení 

charakteru, velikosti a podoby kooperace. Nezbytným procesem je klastrování v rámci mnoha 

společných projektů. Širší spolupráce vede k hlubší propojenosti mezi podniky, která má za 

následek větší počet realizovaných projektů. Jako poslední do procesu tvorby klastru patří 
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ustálení probíhající spolupráce. Zúčastnění skupiny si uvědomují, že jsou vazby mezi nimi 

nezbytné a díky spolupráci dochází ke zvýšení konkurenceschopnosti a další řadě výhod. 

Úspěšné fungování průmyslových klastrů souvisí se správnou identifikací. Jedná se o 

tzv. „mapování“, jehož účelem je popsat a rozpoznat oblasti, ve kterých má „cenu“ 

zdokonalovat spolupráci, vytvářet podnikatelské sítě a budovat vědecko-technické instituce. 

Identifikace průmyslových klastrů se provádí na třech úrovních. Makroúroveň se zaměřuje na 

vztahy zúčastněných skupin jako celku. Mezzoúroveň neboli odvětvová úroveň se týká 

meziodvětvových a vnitřních vazeb v jednotlivých výrobních etapách příbuzných výrobků. 

Úroveň firem (mikroúroveň) se zajímá o vybrané dodavatele, kteří se zajímají o jednu či více 

firem (Stejskal, 2011). 

Existují dva přístupy k mapování klastrů. Účelem prvního přístupu, shora dolů, je 

pomoci rozvoji a hlavním finančním odvětvím disponující konkurenční výhodou. Poté mohou 

být rozvíjeny klastrové iniciativy a realizována společná strategie. Pro efektivní výstup může 

pomoci prozkoumání každého odvětví, porada s místními odborníky, statistická analýza kraje, 

výběr hlavních odvětví k dalšímu bádání apod. Druhým přístupem je přístup zdola nahoru. 

Vznik klastru dle tohoto přístupu je založen na užší spolupráci společností a regionů. 

Podporuje se rozvoj společných strategií a spolupráce obecně (CzechInvest, 2014a). 

Pro identifikaci klastru se používají dvě metody. Kvalitativní metody jsou založeny na 

principu průzkumů, případových studií a rozhovorů s experty. Tato metoda je časově i 

finančně náročná a slouží ke zkoumání vztahů mezi podniky v daném regionu. Naopak 

kvantitativní metoda odhaluje možné přínosy a hlavní sektory vhodné pro vznik klastru. 

Vychází ze statistických dat, jako je hrubý domácí produkt (HDP), údaje o tržbách, 

zaměstnancích apod. (Stejskal, 2011). 

K založení klastru napomáhá tzv. facilitátor, osoba, jejíž hlavním úkolem je např. 

rozpoznat klastrové příležitosti a jejich rozmach, navazovat, udržovat a rozvíjet vztahy 

s osobami, které chtějí klastr založit. Dále pak vyhledá inovační příležitosti, potenciál 

zvětšování existujících firem apod. (BusinessInfo.cz, 2010c). 

Klastry mohou mít právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručním 

omezeným (obchodní společnost), volné sdružení podle Občanského zákoníku § 829, 

sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů či sdružení podle § 20 Občanského 

zákoníku č. 40/64 Sb. (BusinessInfo.cz, 2010b). 

Založení klastrů vede k mnoha přínosům, kterým se věnovala kapitola 2.2. Existují 

však případy, kdy vznik klastrů nemusí zaručit ekonomický rozvoj ve všech regionech či 

oblastech. Existuje problém zaostávajících regionů, které se potýkají s řadou problémů – 
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nedostatečný vědecko-technický pokrok, nezaměstnanost apod. Budování klastrů v těchto 

oblastech není lehké a jedná se o rizikovou záležitost. Můžeme se setkat se situací, kdy klastr 

v dané oblasti vznikl a neplní svoji funkci, což vede ke krachu. Další problém může nastat 

tehdy, kdy klastr nepřijímá nové subjekty nebo vstupy, což se nazývá lock–in efect. A jako 

poslední se může jednat o pomoc klastrům, které se neposunují směrem dopředu (Stejskal, 

Kovárník, 2009).   

 Cíle klastru jsou rozmanité a vyplývají ze stanov zúčastněných. Mohou mít charakter 

krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý. Mezi časté cíle patří inovace, technologie, zvýšení 

vývozu, podpora konkurenceschopnosti, atraktivnost regionu apod.  

Klastry, stejně jako výrobky či podniky prochází fázemi života. Pavelková el al. 

(2009) uvádí, že mezi stádia vývoje klastrů patří shlukování firem a dalších členů, vznik jádra 

klastru, rozvoj klastru, zralost, transformace či zánik klastru. 

Faktory, které ovlivňují podniky k tomu, aby byly součástí klastru a byly z jednou 

z příčin jeho rozvoje, je mnoho. Rozhodující vliv je přisuzován přístupnosti k základním 

vstupům a surovinám, dobrému „jménu“ oblasti, kde by se měl klastr nacházet, dostupnosti ke 

komunikačním, regionálním a dopravním sítím, strategické poloze – blízkost ostatních 

podniků a trhů, souladu univerzit, rozvojových agentur, veřejné správy apod. Mezi kritické 

faktory rozvoje klastru patří například infrastruktura, kvalifikovaná pracovní síla, vědecko-

výzkumná základna, přitažlivost regionu, podnikatelská kultura atd. (Stejskal, Kovárník, 

2009). 

Obrázek 2.3: Rozvoj klastru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: BusinessInfo.cz, 2010b 
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Jak vyplývá z obrázku 2.3, rozvoj klastru se neobejde bez výzkumu k poznání situace, 

výběru problému, díky jejichž řešení dojde k růstu, výběru akčních iniciativ pro řešení 

problémů a následně nového výběru na základě nových informaci a zkušeností. 

2.4 Podpora klastrů v Evropské unii 

Evropská unie v 90. letech minulého století začala podnikat kroky na podporu klastrů 

za účelem posílení národní konkurenceschopnosti a inovačního procesu. Mezi cíle Evropské 

unie patří posílení internacionalizace, spolupráce a inovace. Pro dosažení cílů byly vytvořeny 

klastrové iniciativy a začaly vznikat různé formy spolupráce mezi průmyslovými podniky, 

vysokými školami, výzkumnými centry apod. (Agentura pro regionální rozvoj, 2011b). 

2.4.1 Klastrová politika v EU 

Evropská komise přijala řadu strategických dokumentů, které se zaměřují na vznik a 

rozvoj klastrů. Spatřuje v nich pomoc při zvyšování konkurenceschopnosti. V roce 2008 se ve 

Stockholmu konala konference evropských prezidentů na téma inovace a klastry. Cílem bylo 

posílení spolupráce mezi klastry navzájem v rámci celé Evropy a vytvoření jednotného rámce 

pro klastry. Na konferenci bylo prezentováno „Evropské klastrové memorandum“, které je 

určeno pro všechny, kteří se touto oblastí zabývají. Významným milníkem je také rok 2006, 

který se spojen se zahájením Evropské klastrové aliance (European Cluster Alliance, ECA). 

ECA podporuje spolupráci sdružených regionů a vzájemnou výměnu poznatků. Jak ukazuje 

obrázek 2.4. je oporou pro INNO-Nets, čtyři síťové klastrové politiky. Počátkem roku 2008 je 

Evropská klastrová aliance dostupná i pro jiné organizace mající zájem o výměnu zkušeností 

a jsou spojeny s klastrovou politikou.  
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Obrázek 2.4: Klastrové aktivity 

Zdroj: Pavelková et al. (2009) 
 

 Součástí INNO –Nets jsou čtyři sítě, které se zaměřují na prohlubování klastrových 

politik. BSR – InnoNet se týká vzniku vazeb v oblasti inovací v rámci Baltského moře. CEE – 

ClusterNetwork je síti zaměřenou na utváření aktivit pro rozvoj kooperace se zodpovědnými 

subjekty veřejného sektoru. Týká se regionů východní a střední Evropy - síť CLUNET  

vytváří konkrétní projekty, identifikuje úspěšné klastry a oblasti politik, snaží se o 

zavedených lepších praktik apod. Poslední je síť INNET, která má usnadnit a ulehčit 

přeshraniční komunikaci MSP v technologických klastrech.  

 Důležitou roli má také Evropská klastrová observatoř, jejímž úkolem je poskytovat 

tvůrcům politik a pracovníkům z vědeckých ústavů celého světa informace o klastrových 

politikách a iniciativách. Observatoř disponuje velkým množstvím geografických dat 

(Pavelková et al., 2009).  

Financování klastrových aktivit lze rozčlenit do více skupin. Vlastními zdroji se myslí 

členské poplatky a vstupní příspěvky od jednotlivců, kteří patří do klastru. Klastry mohou své 

činnosti financovat také ze zisku. Cizí zdroje mají charakter půjček nebo úvěrů. Potenciální 

soukromé zdroje, které klastr může a nemusí získat. Jedná se např. o nadační příspěvky či 

partnerské příspěvky, přímé zahraniční investice apod. Dále jsou klastry financovány 

z rozpočtu EU prostřednictvím fondů, o kterých bude pojednávat podkapitola 2.4.1, ale i také 

z národních zdrojů. Tato peněžní podpora se řadí mezi potenciální veřejné zdroje (Stejskal, 

2011). 
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Stát zasahuje v případě tržního selhání, což byl hlavní důvod pro vytvoření klastrové 

politiky. Úloha vlády navíc spočívá v tom, že se podílí i na utváření dobrých vztahů mezi 

spolupracujícími subjekty. Klastrových politik existuje více, ale nejčastěji se dělí na tři typy. 

Jedna se zaměřuje na kooperaci výzkumu a vývoje mezi podniky navzájem, ale také i firem 

a vědeckými institucemi. Druhý typ se snaží o posílení vztahů mezi vládními agenturami, 

průmyslem a výzkumem, tzv. „trojité spirály“. Třetí typ klastrové politiky se týká všeobecně 

vzájemné komunikace mezi podniky. Klastrové politiky napomáhají rozvoji a vznik klastrů. 

Klastrové iniciativy(KI) jsou účinným nástrojem pro akceleraci vědomostí včetně 

know–how. Iniciativy se snaží dosáhnout splnění cílů, které definuje EU a hospodářské 

politiky. Mají napomoci vzniku nových podniků, pomocí spolupráce ve výzkumu urychlit 

inovace a zvýšit produktivitu. Jsou oblíbené, jelikož jsou hlavní složkou pro zvýšení 

konkurenceschopnosti a rozvoje klastru. Management klastrových iniciativ vykonává pět 

hlavních činnosti, mezi které patří informace a komunikace, vzdělávání, spolupráce, 

marketing a PR a internacionalizace (Agentura pro regionální rozvoj, 2011b). Například 

Zelená kniha definuje KI jako: „Klastrová iniciativa je organizované úsilí zaměřené na 

zvýšení růstu a konkurenceschopnosti klastru v regionu za účasti klastrových firem, vlády 

a/nebo výzkumné komunity (Pavelková et al., 2009, s. 22).“Mezi faktory, které vedou 

k úspěšnosti iniciativ, řadíme přijatelné finanční prostředky, podporu již vzniklých a 

úspěšných klastrů, vidinu zlepšení podmínek pro podnikání apod. Na druhé straně existují i 

faktory, které vedou k neúspěšnosti iniciativ, příkladem může být nedostatečný prostor na 

přípravu a finanční prostředky, slabé rámce apod.  

Stupně vývoje klastrových iniciativ můžeme charakterizovat: 

• tvoření společenského kapitálu a budit jistotu, 

• účinné strategické propojení, 

• formulace vizí a strategií, 

• uskutečnění kroků.  

Zakládání iniciativ se liší, ale všeobecně by se mělo vycházet ze studie proveditelnosti, 

která obsahuje výčet realizovaných klastrových politik, pozitiva a negativa ekonomiky. 

Důležitá je také příprava rámce a vnitřní struktura, kde se řadí výběr vhodného umístění, 

formulace činností, úkolů a cílů, vymezit organizační záležitosti včetně projektového týmu a 

poradního orgánu a zajištění informační dostupnosti. Neodmyslitelnou částí je financování. A 

jako poslední je počátek KI. Grafické znázornění vzniku klastrových iniciativ můžeme vidět 

v příloze č. 1 (Agentura pro regionální rozvoj, 2011b). 
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Důležitou roli hraje vzájemná spolupráce, která má více forem. Podpora inovačního 

regionálního potenciálu vede ke snadnějšímu vzniku klastrů a zvýšení úspěšnosti klastrových 

iniciativ. Regionální inovační systém (RIS) se týká vztahů na institucionální, ekonomické a 

politické úrovni daného území, které vedou ke vzájemné spolupráci a výměně zkušeností. RIS 

se podobá regionálním klastrům, jelikož mají mnoho kolektivních činitelů. Patří mezi ně 

významné postavení vedoucího, který má za úkol vytvořit spolupráci mezi subjekty, které 

jsou otevřené inovacím. Důležité je také vědomí občanů, které vytváří neobchodní vztahy a 

vede ke zvýšení tzv. sociálního kapitálu. Neodmyslitelnou součástí je talent technické a 

vědecké infrastruktury, který posiluje podnikání a inovace. To vše je dosaženo za místní 

peněžní opory a vlády, která se podílí na rozvoji ekonomiky (Stejskal, 2011).   

Dle Asheima, Coenena slouží RIS nejen pro srovnání inovační schopnosti a 

konkurenceschopnosti dílčích regionů, ale i pro potřeby budoucího vývoje regionu. 

Humphrey, Schmitz uvádí, že podporou zdokonalování pozice podniků na trhu tzv. 

upgradingem a zvyšováním konkurenceschopnosti za pomocí RIS dojde k doplnění 

náhodných účinků, které jsou výsledkem seskupených výhod.  

Philip Coke je zakladatelem pojmu RIS v 90. letech 20. století. Inspirací pro Cokea 

byly národní inovační systémy, jež kladly důraz na stát, jakožto iniciátora vytváření a 

propagace inovací. Mnoho autorů se shoduje na tom, že neexistuje jeden typ inovačního 

regionálního systému. Diferenciace spočívá na velikosti podniků, způsobu řízení, charakteru 

základny a také na podmínkách, kterými region disponuje v souvislosti s RIS existují 

dilemata, která se řeší v každém typu systémů odlišně. Dilema může nastat při rozhodování 

mezi celosvětovými a lokálními vědomostmi, mezi novými technologiemi a tradičním 

průmyslem, inovační strukturou středních či malých podniků a světově uznávanými podniky a 

poslední, mezi inovacemi a výzkumem a vývojem (Blažek, Uhlíř, 2011). 

Další formou spolupráce jsou průmyslové sítě, které přináší výnosy z rozsahu, čili 

pozitivní externalitu ve formě příliv nových výrobců, propagace technologického pokroku, 

kvalifikovaní pracovníci apod. Firmy se tak snaží najít efektivní tržní směr, kdy příčinou 

změny jsou změny na trhu, v plánech regionů, v technologiích atd. Průmyslové sítě mohou 

mít několik stupňů. V první řadě se může jednat o výpomoc. Jeden podnik pomůže druhému, 

např. půjčení strojů. Mezi zápory patří výhoda pouze pro jednu stranu atd. Dalším typem je 

jednorázová spolupráce. Tento stupeň se používá na zakázku, na které se podílí více firem. 

Rozšíření spolupráce a výpomoci na další podniky vede k šíření dobrého jména v regionu. 

Kooperačním řetězcem se myslí zviditelnění činností spolupráce firem mezi sebou navzájem. 

Příkladem může být stavebnictví nebo sdružení zemědělců.  
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Třetí formou jsou podnikové sítě. Je to označení pro podniky, jejichž vizí je dosažení 

jednotného cíle. Tvoří se v oblastech jako je věda a výzkum, legistická centra atd. Skokan 

(2004) člení formy sítí na neformální, formální, měkké, tvrdé, laterální a vertikální. U 

neformálních se jedná jen o výměnu zkušeností. Tvrdé sítě jsou jasně stanovené, závazné a 

upravené smluvním vztahem. U měkkých sítí je členství jednodušší, jsou otevřené a pořád 

fungují. Vertikální sítě se zaměřují na dodavatele, se kterými v konečném důsledku uzavřou 

smlouvu. Laterální sítě mají rozsáhlou působnost. Výhody plynoucí ze členství v sítích jsou 

pro nákup a zajištění, výzkum a vývoj, výrobu, marketing, zaměstnance a financování. 

Pozitivní dopad je i pro MSP, kdy jim podíl v sítích umožňuje vytvářet pracovní místa, lepší 

využití investičních pobídek, rychlé odezvy na změny atd. (Stejskal, Kovárník, 2009). 

Skokan (2004) považuje za významnou spolupráci pojetí „triple helix“ neboli trojitá 

šroubovice. Grafické znázornění nalezneme níže v obrázku 2.5. Inovacemi se dříve zabývala 

vláda spolu se soukromým sektorem. V dnešní ekonomice založené na znalostech hrají 

důležitou roli univerzity, které ovlivňují vznik nových podniků, lidský kapitál a jsou tvůrcem 

nových inovací. Vazby a vztahy v „triple helix“ jsou pozitivním přínosem pro účinnou 

kooperaci (Stejskal, 2011).  

Obrázek 2.5: Triple Helix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 2014 
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2.4.2 Finanční podpora klastrů 

 Finanční podpora klastrů plyne jak z národních zdrojů, tak ze společných evropských 

zdrojů. Evropská podpora klastrů je realizována v rámci víceletých operačních programů 

prostřednictvím strukturálních fondů regionální politiky EU. Pro minulé období 2007-

2013byly vytyčeny 3 cíle regionální politiky. První cíl se nazýval Konvergence. Zaměřoval se 

na pomoc regionům, jejichž HDP/ob. je menší než 75% průměru HDP EU-25. Podpora byla 

uskutečňována z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evropského sociálního 

fondu (ESF). Do tohoto cíle také spadala pomoc regionům, které měly HDP/ob. nižší než90% 

EU a jsou podporovány díky Fondu soudržnosti (FS). Druhým cílem byla Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Cíl se zaměřoval na regiony, které nespadaly do cíle 

Konvergence. Cílem bylo zvýšit zaměstnanost a posílit konkurenceschopnost. Podpora byla 

uskutečňována z ERDF a ESF. Posledním cílem byla Evropská územní spolupráce, která se 

zaměřovala na meziregionální a přeshraniční programy. Podpora byla uskutečňována z ERDF 

(Stejskal, Kovárník, 2009). 

 V současném období regionální politiky EU 2014-2020 jsou finanční nástroje politiky 

označovány jako Evropské strukturální a investiční fondy. Zaměření ERDF, ESF a FS je 

stejné, pouze cíle se prohlubují a rozšiřují.  

O vzniku Evropského fondu regionálního rozvoje bylo rozhodnuto na konferenci 

představitelů členských států v roce 1972. Jedná se o nástroj, který má podporovat eliminaci 

regionálních disparit, podporovat projekty zaměřené na investice pro MSP, do infrastruktury, 

výzkumu a vývoje, vzdělávání, životní prostředí, energetiku apod. Fond soudržnosti přispívá 

k hospodářské a sociální podpoře, dotuje velké projekty v oblasti infrastruktury, životního 

prostředí a energie. Za zmínku stojí také Evropský sociální fond, který nepodporuje klastry 

přímo, ale podílí se na financování výše uvedených cílů regionální politiky. Úkolem je snížit 

nezaměstnanost, podporovat mobilitu pracovníků, rovnost v pracovních příležitostech, zlepšit 

postavení žen na trhu práce atd. (Boháčková, Hrabánková, 2009). 

Cíle a nástroje regionální politiky EU se pro současné programové období 2014–2020 

změnily. Cíle jsou pouze dva. První cíl se nazývá Investice pro růst a zaměstnanost. Investice 

do růstu jsou spojeny s výzkumem a inovacemi, a to z důvodu, že inovace patří mezi hlavní 

sílu hospodářského růstu ve vyspělých zemích. Evropa v dané oblasti zaostává za ostatními 

státy, proto je zapotřebí oblast podporovat. Náklady na inovace v roce 2011 činily jen 2% 

evropského HDP. Proto se budou podporovat investice do infrastruktury, spolupráce 

investičních subjektů, školení výzkumníků apod. Informační a komunikační technologie jsou 
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spojeny s vyššími tržbami, které dosahují firmy připojené k internetu a zvýšení produktivity 

na pracovišti díky využívání technologií. V současném období se bude opět podporovat 

přechod na využívání technologií jak ve státní správě, tak ve firmách, bezproblémový přístup 

k internetu s vysokou rychlostí, zvyšování elektronických znalostí atd. (Evropská komise, 

2014a). K prioritám regionální politiky EU patří také posilování konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků, jelikož 99% podniků spadá do MSP. Je zapotřebí investovat do 

lidského kapitálu, školit pracovníky, snižovat podnikatelská rizika, podnikatelské poradenství, 

lepší přistup k půjčkám, apod. (Evropská komise, 2014c). Podpora přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství vychází ze Strategie Evropa 2020. Cílem je zaměřit se na snížení 

spotřeby energie a zvýšení podílu spotřeby z obnovitelných zdrojů (Evropská komise, 2014b). 

Investice do lidí souvisí se vzděláním, lepší mobilitou, sociálním začleněním a lepší veřejnou 

správou. Podpora jak z ERDF, ESF, tak i SF (Evropská komise, 2014d). Druhý cíl je 

definován jako Evropská územní spolupráce. Stejně jako v předchozím programovacím 

období se týká spolupráce meziregionální, nadnárodní a přeshraniční. Nadále bude 

podporována výměna zkušeností, podpora rozvoje regionů úrovně NUTS 3. Aktivity budou 

financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013). 
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3 Podpora klastrů v České republice 

V roce 2000 byla přijata Lisabonská strategie2, která znamenala hlavní mezník ve 

vývoji klastrů v České republice (ČR). Cílem Lisabonské strategie bylo, aby ekonomika byla 

orientována na znalosti, byla schopna dosáhnout udržitelného růstu a aby bylo dosáhnuto 

sociálního konsenzu včetně vytvoření nových pracovních míst. Jinak řečeno, aby se Evropská 

unie do roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa.  

Pozice ČR je tedy ovlivněna nejen Evropskou unií, ale také procesem globalizace. 

Z tohoto důvodu je třeba podporovat konkurenceschopnost tak, aby si ve světové ekonomice 

udržela své postavení (Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2005). Veřejná správa se podílí na 

formulaci veřejných zájmů, které ovlivňuje prostřednictvím nástrojů napravující 

nedokonalosti nebo tržní selhání. Zásahy veřejných orgánů jsou diskutovaným tématem 

především v oblasti klastrů, jelikož podpora klastrů se nevztahuje k tržní nápravě. Vysvětlení 

je takové, že řetězce či klastry tvoří hodnotu, která bez podpory nevznikne. Podpora klastrů se 

objevuje v mnoha dokumentech na různých úrovních, o kterých bude pojednávat  podkapitola 

3.1.  

3.1 Podpora klastrů ve strategických a programových dokumentech ČR 

Prioritním dokumentem pro vznik a podporu klastrů v České republice je Strategie 

hospodářského růstu ČR. Zbylé dokumenty jsou jí podřízené a můžeme je členit do několika 

oblastí.  

První oblast se zaměřuje na dokumenty, pomocí kterých dochází k čerpání evropských 

prostředků. Druhou oblast tvoří dokumenty orientované na rozmach národních inovačních 

systémů. Třetí oblastí jsou dokumenty vztahující se k regionálnímu rozvoji v souvislosti 

s problematikou klastrů. Poslední, čtvrtá, oblast se týká dokumentů na podporu klastrů, které 

vypracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR). Jednotlivé oblasti znázorňuje 

obrázek 3.1 (Stejskal, 2011).  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Lisabonská strategie byla přijata na zasedání Evropské rady v Lisabonu, a to na období let 2000-2010. 
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Zdroj: Pavelková et al., 2009, vlastní úprava 
 

Strategie hospodářského růstu ČR na programové období 2007-2013 se zaměřila na 

zlepšení konkurenceschopnosti podniků v České republice a na reformy, bez kterých 

v některých případech není možné učinit změny.  

Strategie byla přijata v roce 2005 a vychází z Lisabonské strategie EU. Strategie 

hospodářského růstu ČR si kladla za cíl, aby ČR dosahovala v roce 2013 HDP/obyv. 

srovnatelného s průměrem EU. Úloha Strategie spočívala v určení možností čerpání 

evropských prostředků včetně stanovení priorit pro optimální spolupráci hospodářské politiky 

do roku 2013. Vytýčila pět hlavních oblastí eliminace překážek, které pomohou české 

ekonomice k lepší konkurenceschopnosti. Problematiky klastrů se týkaly priority výzkumu, 

vývoje a inovací, infrastruktury a institucionální prostředí. Zbývající dvě oblasti se 

zaměřovaly na rozvoj lidských zdrojů a zdroje financování.      

Dle Strategie je spolupráce vysokých škol, výzkumných ústavů s firmami v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací nevyhovující. Institucionální prostředí je spojeno se špatnou 

vymahatelností práva, korupcí, vysokými náklady pro podnikatele apod. Je třeba 

reorganizovat soudy, provést audity ve veřejné správě, podporovat MSP, vytvářet mezi nimi 

vazby (klastry), podporovat vztahy mezi univerzitami atd. Infrastruktura přispívá 

Obrázek 3.1: Dokumenty podporující klastry a klastrovou politiku v letech 2007-2013 
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k regionálnímu rozvoji, proto je zapotřebí podporovat průmyslové zóny, dopravní 

infrastrukturu a telekomunikace (Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2005). 

Specifickým dokumentem, jenž podporuje rozvoj klastrů, je Národní klastrová 

strategie 2005-20083 (NKS), která obsahuje obecné zásady, důvody, cíle a použití 

prosperujícího vzoru klastrů v rámci České republiky. Navazovala na mezinárodní klastrové 

iniciativy, které se čím dál častěji využívají pro podporu odvětví nebo nerozvíjejících se 

regionů na základě nových vědeckých znalostí. Národní klastrová strategie rozvíjela cíl 

z primárního dokumentu (Strategie hospodářského růstu ČR), kterým bylo posílení 

konkurenceschopnosti. Dále se NKS zaměřovala na šest cílů (Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, 2005): 

• lepší komunikace se soukromým sektorem, kraji a terciálním sektorem za účelem 

rozvíjení společných zájmů, 

• podpora a rozpoznání oborů a sektorů mající růstový potenciál, 

• podpora MSP překonat jim jejich překážky růstu, 

• přijatelná metoda pro sledování, vyhodnocování a analýzu dopadu klastrových 

iniciativ na národní a regionální úroveň, 

• propojení klastrů za účelem čerpání prostředků z krajů, MMR, MPO a MPSV, 

• vytvořit Národní klastrovou studii, jejímž výstupem bylo rozpoznat sektory v regionu 

orientující se na export. Studie byla základem pro vypracování souhrnné průmyslové 

skladby v ČR.  

K NKS byla stanovena opatření, která měla napomoci k plnění cílů. Mezi opatření 

patřilo mapování klastrů za účelem nalezení přijatelných firem pro shlukování (klastrování), 

rozvoj klastrů prostřednictvím financování, pomoc manažerům a facilitátorům klastrů, šířit 

informace o klastrech včetně vzdělávání dotčených osob a používat postupy určené na zjištění 

účinnosti klastrů. Skutečnost je taková, že Národní klastrová strategie nebyla nikdy 

realizována. Příčina neúspěchu spočívala v tom, že zahájení vytváření klastrů nebylo správně 

porozuměno (Stejskal, 2011). 

Strategickým dokumentem z třetí oblasti na podporu klastrů se řadila Strategie 

regionálního rozvoje ČR.  První Strategie vznikla 12. 6. 2000 a vytvořila tak základní kámen 

pro regionální politiku ČR v souladu s regionální politikou EU. Strategie regionálního 

rozvoje ČR na 2007–2013 se opírala o Strategii udržitelného rozvoje ČR a o Strategii 

hospodářského růstu ČR. Strategii na minulé programové období schválila vláda České 

                                                 
3 Národní klastrová strategie 2005-2008 byla přijata 13. 7. 2005. 
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republiky na základě usnesení č. 560 Strategie regionální politiky ČR 2007–2013, a to dne 17. 

5. 2006. 

Kladla si za cíl podporovat oblasti a témata na regionální úrovni, ve kterých viděla 

smysl. Obsahovala pozitiva a negativa všech krajů, cíle pro regionální rozvoj včetně rozboru 

dosavadního stavu a doporučení pro kraje a úřady (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006). 

Za účelem srovnatelných údajů na regionální úrovni přijal Eurostat (Statistický úřad 

Evropských společenství) klasifikace NUTS. Regionální úrovní se myslí NUTS 1 až NUTS 3. 

V roce 2000 došlo v České republice k zavedení klasifikace CZ-NUTS. Pro nižší územní 

jednotky se používá označení LAU 1 a LAU 2 (lokální úroveň). Vymezení územních jednotek 

v České republice zobrazuje tabulka 3.1 (Novotná, 2007).  

Tabulka 3.1: Územní jednotky v České republice 
 

Územní jednotka Jednotek Klasifikace 

Území ČR 1 NUTS 1 

Regiony soudržnosti 8 NUTS 2 

Kraje 14 NUTS 3 

Okresy 76 + 15pražských ob. LAU 1 

Obce 6249 LAU 2 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014b, vlastní zpracování 

  

Obrázek 3.2 znázorňuje skladbu NUTS 2 a NUTS 3 v České republice. Regionální 

rozvoj zahrnuje aktivy vedoucí ke zvýšení úrovně environmentální, ekonomické a sociální a 

také k lepší kvalitě života občanů. 

Obrázek 3.2: Regiony NUTS 2 a NUTS 3 v ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014b 
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Ze Strategie vyplynuly slabé stránky regionů např. záporný populační růst, imobilita 

pracovníků, nedostatečná konkurenceschopnost venkovských oblastí apod. Mezi silné stánky 

zařadila kvalitní pracovní sílu, přítomnost průmyslu a MSP, dobrou pozici hlavního města atd. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006).  

Návrh Strategie regionálního rozvoje na léta 2014–2020 vychází z předchozí Strategie 

regionálního rozvoje 2007–2013 a navazuje na Strategii Evropa 20204, jejímuž cíli jsou 

udržitelný, inkluzivní a inteligentní růst. Návrh nové Strategie regionálního rozvoje         

2007-2013 obsahuje také zhodnocení Strategie hospodářského růstu ČR 2007–2013,ze které 

vyplývá, že její naplnění se nejvíce soustředilo na konvergenci a růst regionů. V novém 

období má být ČR více konkurenceschopná, využívat svoji polohu, udržovat vztahy mezi 

venkovskými a městskými částmi a přitom posilovat sociální, hospodářskou a 

environmentální soudržnost. Definuje čtyři cíle, kterými jsou vyrovnávací, růstový, 

institucionální a preventivní cíl. Na tyto cíle pak budou navazovat základní cíle regionální 

politiky ČR na období 2014–2020.  

Strategie Evropa 2020 se v ČR promítla také v Národním programu reforem ČR 

2010–2012 (NPR). NPR zahrnoval reformy na dosažení cílů Strategie Evropa 2020 

(Strukturální fondy, 2012). 

Strategie regionálního rozvoje doplňuje dále Strategie rozvoje krajů, která analyzuje 

potřeby v jednotlivých 14 krajích ČR včetně potřeby spolupráce jednotlivých sektorů, které 

mají vliv na rozvoj kraje (DHV CR, spol. s. r. o., 2014).  

Jako příklad můžeme uvést Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2010–

2020. Obsahuje pět globálních cílů, kterými jsou efektivní správa veřejných věcí, dobré 

vzdělání a vysoká zaměstnanost, soudržná společnost, konkurenceschopná a inovačně založená 

ekonomika a kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu. 

Na tyto cíle navazují cíle specifické, ke kterým se vztahují projekty, jež napomáhají ke splnění 

vytýčených cílů (Agentura pro regionální rozvoj, 2011a). Oblast podpory podnikání a inovací 

v Moravskoslezském kraji detailněji řeší Regionální inovační strategie Moravskoslezského 

kraje na léta 2010-2020 (RIS MS kraje). RIS MS kraje je uskutečňována na dvou úrovních, a 

to na strategickém řízení prostřednictvím stanovováním hlavních cílů RIS a na výkonném 

řízení. Realizace probíhá na základě jednoletých akčních plánů, které vždy obsahují rozvojové 

projekty, které vyplývají z cílů RIS (Agentura pro regionální rozvoj, 2012).  

                                                 
4 Evropská komise přijala 3. 3. 2010 sdělení Strategie Evropa 2020. Nová Strategie nahradila Lisabonskou 
strategii. 
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Důležitým dokumentem z čtvrté oblasti podpory klastrů představuje Národní inovační 

strategie (NIS). NIS se zaměřuje na podporu inovací a technologií, které přispějí nejen 

k posílení konkurenceschopnosti země, ale i ke vzniku nových pracovních příležitostí a 

zvýšení kvality života. Inovace není možné provádět bez dalších faktorů, jako je posílení 

inovačního podnikání včetně lidí, kteří se dané problematiky účastní (nositelé nápadů, tvůrci 

změn) a kooperace terciálního sektoru s podnikovým. Národní inovační strategii ČR 2012–

2020 odsouhlasila vláda 27. 9. 2011 a bude zohledněna v Národní politice výzkumu, vývoje a 

inovací ČR pro léta 2009–2015 (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2011). 

Do této oblasti spadala rovněž Národní inovační politika (NIP). Dne 7. 7. 2005 vláda 

schválila Národní inovační politiku České republiky na léta 2005–2010. NIP podotýká, že 

klastry jsou hlavním aspektem pro regionální rozvoj. Klade důraz na vytváření týmů z důvodu 

vytvoření dobrého zázemí pro inovace. Stanovila postupy pro provádění účinné klastrové 

politiky. Mezi kroky patří lepší dosažitelnost programů klastrů pro zájemce tím, že dojde ke 

změně podmínek v programech, vznik systému pro zpětnou vazbu s klastrem, jeho 

vyhodnocení a průběžné sledování a přichystat pracovníky, kteří budou dohlížet na realizaci 

klastrových iniciativ (Stejskal, 2011). Na léta 2009–2015 byla 8. 6. 2009 schválená Národní 

politika výzkumu, vývoje a inovací, která byla 24. 4. 2013 aktualizována a obsahuje výhled až 

do roku 2020. Obsahuje dvě části – implementační a strategickou (Rada pro výzkum, vývoj a 

inovace, 2013).  

Poslední oblast, kterou zahrnuje Národní rozvojový plán (NRP) rovněž schvaluje vláda 

a za vypracováním stálo Ministerstvo pro místní rozvoj. NRP 2007–2013 byl aktualizovaným 

zněním NRP 2004–2006. Jeho cílem bylo, aby se Česká republika stala vhodným místem pro 

život obyvatel, práci a investice, a to vše v souladu s udržitelným rozvojem. Oproti období 

2004–2006 se lišil v politické, institucionální a ekonomické oblasti. Národní rozvojový plán se 

problematice klastrů věnoval ve srovnání s jinými dokumenty mnohem více. Kladl důraz na 

vznik klastrů, jelikož klastry jsou dle dokumentu příčinou rychlejších inovačních činností, 

vedou ke koordinaci vysokých škol a výzkumných ústavů a rovněž zlepšují pozici MSP k vědě 

a výzkumu. Obsahem byly taktéž slabé stránky klastrů, které byly potřeba zlepšit. Např. 

účinnější hodnocení klastrů, lepší angažovanost regionálních agentur apod.  

Národní rozvojový plán 2007–2013 byl základem pro vytvoření Národního 

strategického referenčního rámce ČR 2007–2013 (NSRR). NSRR 2007–2013 měl stanové 

priority, které se zaměřovaly na vybudování přitažlivějšího prostředí, harmonizovaného 

územního rozvoje, konkurenceschopnost domácí ekonomiky a přizpůsobivější a soudržnou 

společnost. Obsahoval veškeré operační programy na dané období. Operační programy 
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obsahují prioritní osy, jejichž naplnění je dosahováno pomocí evropských prostředků z Fondu 

soudržnosti a strukturálních fondů. Operační program, který se zaměřoval na podporu klastrů 

v období 2007–2013 byl Operační program Podnikání a inovace.  

Ve srovnání s obdobím 2004–2006 byl Národní rozvojový plán základem pro Rámec 

podpory Společenství, ze kterého pak vycházely jednotlivé operační programy (Stejskal, 2011). 

V roce 2004–2006 sloužil k podpoře klastrů OP Průmysl a podnikání.  

Výchozím dokumentem pro čerpání prostředků z evropských fondů v programovém 

období 2014–2020 je Dohoda o partnerství, jenž stejně jako NSRR obsahuje operační 

programy, které jsou v souladu s cíli politiky soudržnosti EU a rovněž jako podklad pro 

čerpání evropských financí, které v současném období ponesou název Evropské strukturální a 

investiční fondy. Podpora klastrů bude spolufinancována Operační program Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost (Strukturální fondy, 2014).  

3.2 Institucionální zajištění klastrové politiky v České republice 

Na úrovni státu funguje několik institucí, které zabezpečují podporu rozvoje klastrové 

politiky v ČR. Nejdůležitějším orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále pak 

Agentura pro podnikání a rozvoj investic CzechInvest. Z legislativního hlediska je neméně 

důležité Ministerstvo pro místní rozvoj. Nelze také opomenout např. Národní klastrovou 

asociaci, agentury regionálního rozvoje apod.  

Klíčovým orgánem státní správy nejen pro energetickou, obchodní a průmyslovou 

politiku, pro podporu MSP, které využívají peněžní prostředky EU, investování a podnikání 

zaměřené na zpracovatelský průmysl včetně průmyslového vývoje, techniky a technologií, je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mezi úkoly MPO patří např. vyjednávání multilaterálních a 

bilaterálních dohod, spolupracuje s mezinárodními organizacemi atd. Jde také o řídící orgán 

operačních programů financovaných z prostředků EU (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

2010c).  

V oblasti klastrové politiky MPO nese zodpovědnost za podporu podnikání a 

průmyslového výzkumu, které souvisí s přichystáním programů a návrhů k dané 

problematice. Je mu přisuzován „titul“ nositele myšlenky, že regionální rozvoj je závislý na 

přítomnosti klastrů. Prováděním a uskutečňováním klastrové politiky pověřuje MPO 

Agenturu CzechInvest. Důležitou roli hrají nástroje, kterými MPO ovlivňuje vytváření a 

rozkvět klastrů. Patří mezi ně (Stejskal, 2011): 
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• internetová stránka sloužící pro poskytování informací, 

• vzdělávání osob, které jsou zapojené do klastrů, např. vládní činitelé, pracovníci 

v terciálním sektoru, facilitátoři apod., 

• peněžní prostředky jakožto nejdůležitější prostředek klastrové politiky, které jsou 

určené pro založení klastrů, podporu projektů klastrů atd., 

• vznik klastrů pomoci metody shora dolů, 

• prostřednictvím certifikací, školení atd. pomoci facilitátorům a manažerům klastrů. 

Agentura CzechTrade je podřízena MPO. Podnikům je nápomocna ve všech směrech, 

které se týkají jejich rozvoje a vývozu na zahraniční trhy. Vizí CzechTrade je, aby byli pro 

české podniky jasnou volbou, která jim pomůže uspět v globalizovaném světě (CzechTrade, 

2013).  

CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic je zodpovědná za 

poskytování vhodných nástrojů a realizaci opatření klastrové politiky. Tím se myslí 

administrativa spojená s programem Spolupráce – Klastry. Poskytuje zejména konzultační 

a informační servis příjemcům a žadatelům dotace. Další snahou CzechInvestu je rozvoj 

samotného podnikatelského prostředí a připravit tak půdu pro vznik nových klastrů. Agentura 

také zprostředkovává kontakty pro vznik klastrů v příhraničním měřítku včetně propagace 

českých klastrů na mezinárodních setkáních (Stejskal, 2011). 

Ministerstvo pro místní rozvoj je dalším hlavním orgánem státní správy. Má a co do 

široké kompetence, pravomoc a odpovědnost. Bylo založeno 1. 11. 1996. V souvislosti s 

regionální politikou a naplňováním cílů EU je Národním koordinačním orgánem pro řízení 

pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Zabezpečuje činnost v souvislosti s 

kohezní politikou, zajišťuje činnosti spojené se zapojením územních celků do evropských 

struktur. Dále ve vztahu k evropským dotacím je ústředním orgánem vydávající příslušné 

dokumenty, které stanovují priority pro následná finanční období a určují jim konkrétní 

finanční alokace pro dané oblasti. Což úzce souvisí i s alokací právě pro klastry v ČR 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014a). 

 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)se také dotýká oblasti 

klastrů. ČMZRB vznikla v roce 1992, kdy akcionářem banky je ČR, kterou zastupuje MPO, 

MMR a MF. Banka poskytuje zvýhodněné úvěry včetně záruk MSP a obcím ze strukturálních 

fondů, krajů a státního rozpočtu (Českomoravská záruční a rozvojová banka, 2004).  
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 Národní klastrová asociace (NKA)se zaměřuje na rozvoj klastrové politiky v České 

republice, sídlo má v Ostravě. Slučuje jednotlivce i subjekty, mezi kterými se snaží rozvíjet 

klastrové iniciativy. Pozitiva NKA spočívají: 

• rychlejší vznik a rozvoj technologických odvětví na základě slučování podniků – 

klastrů, 

• lepší kvalita a výkon při řízení klastrů, 

• podpora klastrů prostřednictvím zakomponování problematiky do strategií a 

inovačních procesů v rámci celé České republiky, 

• organizační podpora klastrových iniciativ a klastrů, 

• pozitiva plynoucí se sdílení dovedností a znalostí v podobě efektivnější využitelnosti.  

Mezi partnery a sítě Národní klastrové asociace patří CzechInvest, Technologické 

centrum Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Evropská platforma pro 

klastrovou spolupráci a Evropská klastrová aliance. NKA má několik členů, mezi které 

převážná část spadá do Moravskoslezského kraje. Zástupci za kraj jsou Bezpečnostně 

technologický klastr, Klastr alternativních zdrojů energie, IT Cluster, Moravskoslezský klastr 

cestovního ruchu, Moravskoslezský lesnický klastr a Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

(Národní klastrová asociace, 2011).  

Důležitou roli na rozvoj klastrů mají také některé rozvojové agentury. V České 

republice existuje Česká asociace rozvojových agentur (ČARA), která sdružuje veškeré 

agentury s krajskou působností. ČARA byla založena 19. 2. 1997, jejímž posláním je 

podporovat aktivity vedoucí k rozvoji krajů v České republice. Jednotlivé členy zobrazuje 

obrázek 3.3 (Česká asociace rozvojových agentur, 2012b). 

Jako příklad můžeme uvést Agenturu pro regionální rozvoj, a.s. (ARR), která má sídlo 

v Moravskoslezském kraji, na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava. Jediným akcionářem ARR je 

Moravskoslezský kraj. ARR se zaměřuje na marketing a cestovní ruch, inovace a podniká a 

také na vzdělávání, a to vše za účelem zvýšení prosperity kraje. Je členem již zmíněné ČARA 

a Národní klastrové asociace, ale i Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Evropské asociace rozvojových agentur. ARR 

podporuje klastry prostřednictvím konzultací pro dotace, poskytuje jim informační servis a 

organizuje setkání klastrů Klastrnet. Intenzivně zapojuje klastry a členské firmy do přípravy a 

realizace krajské regionální inovační strategie (Agentura pro regionální rozvoj, 2011c).  
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Obrázek 3.3: Členové ČARA 
 

Zdroj: Česká asociace rozvojových agentur, 2012a 

 

Z obrázku 3.3 tak vyplývá, že ČARA má celkem 13 členů, mezi které patří Agentura 

pro regionální rozvoj, a. s. – Ostrava, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. -

Ústí nad Labem,Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, z. s. p. o. – Olomouc, 

Regionální rozvojová agentura Jižní Čechy, a. s. –České Budějovice,Agentura regionálního 

rozvoje, s. r. o. - Liberec,Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. -  Jihlava, 

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, z. s. p. o. – Brno,Regionální rozvojová agentura 

Východní Moravy, z. s. p. o. – Zlín,Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, z. s. p. 

o. – Pardubice,Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, z. s. p. o. - Plzeň,Regionální 

rozvojová agentura Střední Čechy, z. s. p. o. – Kladno, Centrum investic, rozvoje a inovací - 

Hradec Králové,Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. - Karlovy Vary. 

3.3 Podpora klastrů v ČR prostřednictvím evropských fondů 

Pro ČR jsou nezbytnou složkou financování klastrových iniciativ peněžní prostředky 

ze strukturálních fondů Evropské unie. Prostředky je možné čerpat na základě schváleného 

projektu vztahujícího se k vyhlášené výzvě, která odpovídá prioritní ose operačního programu 

zaměřeného na klastry. Vedle evropských zdrojů jsou zdrojem financování klastrů prostředky 

ze státního rozpočtu.  
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Strukturální fondy EU a prostředky státního rozpočtu ČR nejsou jediným zdrojem 

financování klastrů. Dalšími možnosti financování klastrů plynou také z prostředků Evropské 

komise prostřednictvím tzv. rámcových programů. Prostředky z rámcových programů jsou 

poskytovány především na projekty vytváření sítí a na projekty v oblasti výzkumu a vývoje 

(Pavelková el al., 2009). Programy podporují mezinárodní spolupráci, ale i mobilitu 

pracovníků. Česká republika se účastnila 7. rámcového programu EU pro výzkum, 

technologický rozvoj a demonstraci (2007-2013). V současném programovém období 2014-

2020 se program na podporu financování výzkumu a vývoje nazývá Horizont 2020 a od  

předchozího se liší tím, že podporuje investice MSP a zavádí nové úvěrové nástroje (Národní 

portál pro evropský výzkum, 2014). 

Dále byla možnost zapojit se do programu „Regiony znalostí“ nebo čerpat prostředky 

z programů Evropské územní spolupráce, kde se klastry také mohly zapojit. Regiony ČR se 

taktéž na financování mohou podílet, a to z obecních, krajských či městských rozpočtů. Tím, 

že se zapojí do financování, vyjadřují snahu o podporu a porozumění s plánovanými záměry 

regionu. Ministerstva, jako je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu rovněž mohou finančně podpořit problematiku klastrů ze svých 

programů.  

Veřejný sektor projeví zájem o poskytnutí prostředků pro klastry tehdy, pokud v nich 

vnímá prostředek rozvoje regionu. Klastry financované pouze z prostředků veřejné sektoru 

jsou ojedinělé, jsou spojeny např. s podporou biotechnologie, životního prostředí apod. 

(Pavelková el al., 2009).  

3.3.1 Podpora klastrů v ČR prostřednictvím evropských fondů v letech 2004-2006 

Důležitým dokumentem pro oblast podpory klastrů byl v programovém období 

regionální politiky EU 2004–2006 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP). Hlavním 

cílem operačního programu bylo zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských služeb 

včetně průmyslu. Řídícím orgánem OPPP bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Operační 

program Průmysl a podnikání obsahoval tři prioritní osy, které podporovalo devět opatření 

včetně programů podpory. Programů podpory bylo celkem 11, přičemž jedním z nich byl 

program Klastry. Tabulka 3.2 znázorňuje alokaci prostředků včetně struktury Operačního 

programu Průmysl a podnikání (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008a).   
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Tabulka 3.2: Alokace a struktura OPPP (v mil. EUR) 
 
Priorita Opatření Program Alokace  

1. Rozvoj  

podnikatelského  

prostředí  

1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj 

a inovace PROSPERITA 

173,9 

1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury  REALITY  

1.3 Infrastruktura pro RLZ v průmyslu a  

podnikání  ŠKOLICÍ STŘEDISKA  

1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb KLASTRY 

2. Rozvoj  

konkurenceschopnosti 

podniků  2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních  

podniků  

START 

159,9 

KREDIT 

ROZVOJ 

MARKETING 

2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb INOVACE 

2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší 

využití obnovitelných zdrojů energie  

OBNOVITELNÉ ZDROJE 

 ENERGIE 

ÚSPORNÉ ENERGIE 

3. Technická pomoc  3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci 

programu   

13,9 3.2 Ostatní technická pomoc   

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008, vlastní zpracování 

 

Z tabulky 3.2 jednoznačně vyplývá, že největší alokace byla určena pro Prioritní osu 1 

Rozvoj podnikatelského prostředí, které mají napomoci čtyři programy. Každý z programů se 

zaměřuje na jiné opatření. Jedním z programů je právě program Klastry. 

Program KLASTRY si kladl za cíl podporovat klastry v rámci dvou etap. První 

etapa spočívala v nalezení podniků, které jsou vhodné pro klastrování. Maximální subvence 

do této etapy byla ve výši 75 % uznatelných výdajů. Adresátem mohla být výzkumná 

instituce, kraj nebo krajem určená instituce. Byl zde předpoklad, že dotace bude uznána tehdy, 

pokud bude projeven zájem o vypracování studie minimálně od 10 podniků a od 

vysokoškolských institucí.  

Druhá etapa se zaměřovala na vznik a rozmach klastrů prostřednictvím financování 

činností a provozu klastrů po dobu 3 let. Příkladem podporovaných činností bylo 

zdokonalovat způsobilost pracovníků, propagace, šetření trhu apod. 1. rok byla subvence 

maximálně ve výši 75 %, 2. rok činila 65 % a třetí rok 55 % uznatelných nákladů.  Adresátem 

podpory mohla být právnická osoba zaměřená na inovace. Předpoklad pro čerpání dotace byl 
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takový, že člen klastru musel být výzkumným ústavem nebo vysokoškolskou institucí, 

členové klastru museli být tvořeni z 60 % MSP a rovněž také to, že klastr musel být složen 

z 15 organizací. 

V letech 2004–2006 bylo možné využít prostředky na rozmach a vznik klastrů z jiných 

programů, jako byl Rozvoj, Školicí střediska, Prosperita, Inovace, Rozvoj a Reality. Celkovou 

alokaci programu KLASTRY uvádí tabulka 3.3 (Pavelková et al., 2009).  

Tabulka 3.3: Podpořené projekty z programu KLASTRY a jejich dotace (v tis. Kč) 
 

KLASTRY Počet projektů Celková dotace 

1. etapa 42 32 584 000  

2. etapa 12 199 124 000  

Celkem 54 231 708 000  

Zdroj: CzechInvest, 2008, vlastní zpracování 

 

 Z tabulky 3.3 výše vyplývá, že celkem bylo podpořeno 54 projektů o objemu 231 708 

mil. Kč. Celkovou dotací se myslím prostředky EU včetně prostředků národních. V první 

etapě bylo předloženo 65 žádostí, z nichž u 42 bylo rozhodnuto o udělení dotace, a to 

v celkové výši 32 584 mil. Kč. Ve druhé etapě bylo odevzdáno 17 žádostí, ze kterých bylo 

uznáno 12 projektů. Celková výše dotace na etapu vyhledávání činila 199 124 mil. Kč 

(CzechInvest, 2008). 

3.3.2 Podpora klastrů v ČR prostřednictvím evropských fondů v letech 2007-2013 

V programovém období regionální politiky EU 2007–2013 byl na podporu klastrů 

zaměřen Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Hlavním cílem OPPI bylo, aby se 

Česká republika dostala na úroveň vyspělých průmyslových zemí v Evropě, a to jak ve 

službách, tak i v průmyslu. OPPI měl sedm prioritních os, 14 oblastí podpory a 15 programů. 

Řídícím orgánem bylo MPO a zprostředkujícím subjektem pro implementaci byla Agentura 

pro podporu podnikání a investic.  

Rozdělení alokace na OPPI podléhalo usnesení vlády č. 494 ze dne 10. 5. 2006 a  

NSRR 2007–2013. Výše alokace OPPI činila 11,75 % celkových evropských prostředků 

určených pro Českou republiku v rámci cíle Konvergence. Konečná částka dosáhla 3 041 312 

546 EUR. Evropská komise v roce 2010 rozhodla, že ČR navýší alokaci 237,046 mil. EUR. 

Z této částky bylo pro OPPI určeno 32 %, čili 75 854 656 EUR. Nejednalo se o poslední 

změnu. Vláda České republiky odsouhlasila v roce 2011 změnu týkající se Operačního 

programu Podnikání a inovace. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo realokaci prostředků 
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do Technické pomoci – Prioritní osy 7 v hodnotě 3 523 462 EUR. Konečná výše prostředků, 

která plynula z Evropského fondu regionální rozvoje do OPPI byla po jejím zvýšení 3 120 

690 664 EUR (CzechInvest, 2012). 

Tabulka 3.4: Alokace a struktura OPPI (v mil. EUR) 

Priorita Opatření Program Alokace  

1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům 

START 15,7 1.2 Využití nových finančních nástrojů 

2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES 

ZÁRUKA 

ROZVOJ 

ICT V PODNICÍCH 

IC A STATEG.SLUŽ. 918,7 

2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a 

vybraných strategických služeb 

3. Efektivní 

 energie 3.1 Úspory energie a obnov. zdroje energie EKOENERGIE 418,2 

4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků POTENCIÁL 

INOVACE 922 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj 

5. Prostředí pro  

podnikání a 

inovace 

5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE 

PROSPERITA 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

NEMOVITOSTI 1090,8 

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

5.3 Infrastruktura pro podnikání 

6. Služby pro  

rozvoj podnikání 

6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ 

MARKETING 116,9 6.2 Podpora marketingových služeb 

7. Technická  

pomoc 

7.1 Technická pomoc při řízení a implem. OPPI 

  105,4 7.2 Ostatní technická pomoc 

Zdroj: CzechInvest, 2012, vlastní zpracování 

 

Z tabulky 3.4 je možné usoudit, že nejvíce finančně podporovanou prioritní osou bylo 

Prostředí pro podnikání a inovace. Do této oblasti spadala podpora klastrů, a to program 

Spolupráce.  

Program SPOLUPRÁCE – Klastry byl nástrojem pro vznik a rozvoj klastrů, 

spolupráci projektů od regionální úrovně po mezinárodní, zakládání nových technologických 

platforem, a to vše za účelem zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti České republiky. 

Program chtěl dále zdokonalit podmínky pro inovace a podnikání, budovat vhodné 

podnikatelské zázemí a vytvářet vazby mezi vysokými školami, podnikateli a výzkumem. 

Technologická platforma sdružovala peněžní a výzkumné instituce, orgány veřejné správy, 

firmy orientované na průmysl, jejich cílem bylo podílet se na plnění dlouhodobějších cílů ČR.  
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Výše dotace byla specifikována v jednotlivých výzvách, avšak do maximální výše 75 

% způsobilých nákladů. Existovala výjimka, a to dotace ve výši 100 % uznatelných výdajů, 

kterou tvořily aktivity související s realizací projektů a studií, mapováním klastrů apod. 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008b).  

V rámci Programu byly vyhlášeny celkem tři výzvy. Na základě každé výzvy byl 

podpořen rozvoj několika klastrů v celé České republice. Srovnáním úspěšnosti tvorby 

klastrů v jednotlivých krajích ČR se bude zabývat kapitola 4.  

 První výzva v rámci programu Spolupráce – Klastry byla vyhlášena MPO 1. 10. 2008. 

Byla finančně i časově omezena. Poslední elektronická žádost musela být odevzdána do 28. 2. 

2009 a celková alokace činila 1 mld. Kč. V rámci výzvy bylo podpořeno celkem 17 klastrů, 

které zobrazuje obrázek 3.4 (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2010a). 

Obrázek 3.4: Podporované klastry v ČR na základě Výzvy I. 

 
Zdroj: CzechInvest, 2014d 
 

Druhá výzva v rámci programu Spolupráce – Klastry byla vyhlášena MPO11. 1. 

2010. Opět byla finančně i časově omezena. Zahájení začalo 1. 3. 2010 a poslední 

elektronická žádost musela být odevzdána do 30. 5. 2010. Činnosti Rozvoje klastru pro 

subjekty, které vznikly podporou v rámci I. výzvy byla registrace žádostí ukončena 30. 3. 

2010. Celková alokace činila 750 mil. Kč. V rámci této výzvy bylo podpořeno celkem 9 

klastrů, jež zobrazuje obrázek 3.5 (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2010b). 
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Obrázek 3.5: Podporované klastry v ČR na základě Výzvy II. 

 
Zdroj: CzechInvest, 2014e 
 

Třetí výzva v rámci programu Spolupráce – Klastry byla vyhlášena MPO 20. 1. 2012 

a nesla název Výzva II. - pokračování. Opět byla finančně i časově omezena. Poslední 

elektronická žádost musela být odevzdána do 30. 3. 2012. Celková alokace činila 500 mil. Kč. 

V rámci této výzvy bylo podpořeno 15 klastrů, které znázorňuje obrázek 3.6 (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 2010b). 

Obrázek 3.6: Podporované klastry v ČR na základě Výzvy II. - pokračování 

 
Zdroj: CzechInvest, 2014f 
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Co se týká celkového zhodnocení úspěšnosti čerpání prostředků z Evropské unie 

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, tak k 3. 4. 2014 byla dotace přiznána 

celkem  10 237 projektům. Jedná se o projekty, ke kterým bylo vystaveno Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Celková hodnota k přiznaným projektům činila přibližně 88 156 mil. Kč. A 

alokace, která byla přidělena na jednotlivé výzvy v rámci programu Spolupráce – Klastry, 

uvádí tabulka č. 3.5 (CzechInvest, 2014c).  

Tabulka 3.5: Podpořené projekty z programu Spolupráce-Klastry a jejich dotace (v Kč) 

Klastry Alokace výzvy Počet schválených projektů Dotace z EU 

I. Výzva 1 000 000 000 17 486 770 350 

II. Výzva 750 000 000 9 201 565 600 

III. Výzva 500 000 000 15 453 921 800 

Celkem 2 250 000 000 41 1 142 257 750 

Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.5 ukazuje čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU k 3. 4. 2014 na 

jednotlivé výzvy k programu Spolupráce – Klastry. Dohromady bylo podáno 94 žádostí, 

z nichž 53 bylo zamítnuto, a 41 byla přiznána dotace (CzechInvest, 2014c).  

Celková výše podpory pro první výzvu činila 486 770 350 Kč, z níž bylo podpořeno 

celkem 17 projektů. Devět projektů se realizovalo z Výzvy II. Klastry tak obdržely 

z evropských prostředků 201 565 600 Kč. Poslední výzva podpořila rozvoj 15 klastrů, na 

které Evropská unie vyčlenila 453 921 800 Kč. Celková dotace z Operačního programu 

Podnikání a inovace na podporu klastrů byla ve výši 1 142 257 750 Kč. A alokací do 

jednotlivých krajů v České republice se bude zabývat kapitola 4.  

3.3.3 Podpora klastrů v ČR prostřednictvím evropských fondů v letech 2014-2020 

V nadcházejícím programovém období 2014–2020 bude podpora klastrů soustředěna 

vOperační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program by měl 

být ve své definitivní podobě schválen vládou ČR v červnu 2014.  Částka určená na realizaci 

operačního programu činí přibližně 114 004 mil. Kč.  
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Cílem OPPIK je udržitelná a konkurenceschopná ekonomika, která bude vybudována 

na inovacích a vědomostech. K dílčím cílům patří zakládání výzkumných podniků, posílit 

spolupráci klastrů, modernizace infrastruktury apod. Na to navazují prioritní osy, kterých je 

pět (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2013): 

1. Rozvoj podnikání na základě výzkumu a vývoje 

2. Rozvoj konkurenceschopnosti MSP a podnikání 

3. Účinné nakládání energií, rozvoj využívání energie z obnovitelných zdrojů, zahájit nové 

technologie v oblasti energetických surovin 

4. Rozvoj sítí k informačním a komunikačním technologiím a internetu 

5. Technická pomoc. 
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4 Vyhodnocení úspěšnosti klastrů při získávání finančních prostředků 

pro jejich rozvoj 

Vyhodnocení úspěšnosti klastrů při získávání finančních prostředků pro jejich rozvoj 

navazuje na kapitolu předchozí, kde byly zmíněny operační programy, ze kterých bylo možné 

čerpat podporu pro rozvoj klastrů.  

V této části bude analyzováno, jak klastry v České republice využívaly možnost 

čerpání z evropských prostředků v letech 2007-2013 z OPPI dle jednotlivých krajů, a to od 

nejméně úspěšných po nejúspěšnější. Součástí bude seznam všech klastrů v rámci daného 

kraje včetně jejich zaměření, sídla a roku založení. Nakonec bude následovat celkové 

vyhodnocení, jehož cílem bude získat údaje o počtech klastrů v jednotlivých krajích, ve 

kterých krajích klastry realizovaly nejvíce projektů a kde čerpaly nejvíce prostředků. Výše 

finančních prostředků, jež klastry na své projekty získaly, budou hodnoceny z pohledu výzvy, 

dotace z EU, z národních prostředků a příspěvku samotných klastrů.  

4.1 Vyhodnocení úspěšnosti klastrů při získávání finančních prostředků dle 
jednotlivých krajů v letech 2007-2013 

Tato podkapitola popisuje přítomnost klastrů v ČR v jednotlivých krajích a analyzuje 

čerpání finančních prostředků daných klastrů na jejich rozvoj. Vyhodnocení vychází k datu 

duben 2014. Dotací celkem se myslí prostředky z EU včetně prostředků národních.  

V kraji hlavní město Praha byl identifikován pouze jeden klastr, Český vědomostní 

klastr, o. s., který se zabývá problematikou kulturního dědictví, sídlo má v Praze a byl založen 

v roce 2011. Český vědomostní klastr, o. s. v minulém programovém období nerealizoval 

žádný projekt spolufinancovaný z EU. 

V Plzeňském kraji byl také identifikován pouze jeden klast, a to Klastr 

MECHATRONIKA, o. s. Sdružuje podniky z oboru mechatroniky, sídlí v Plzni a vznikl v roce 

2011. Klastr MECHATRONIKA, o. s. v programovém období 2007-2013 nerealizoval žádný 

projekt, který by byl podpořen ze zdrojů EU. 

V Karlovarském kraji existují dva klastry. První z nich, Klastr ENWIWA, se zabývá 

problematikou vodního hospodářství, sídlí v Karlových Varech a byl založen v roce 2008. 

Druhý klastr, Klastr NetPro Group, z. s. p. o., sdružuje firmy z oboru vývoje systémů pro 

inteligentní řízení, sídlí taktéž v Karlových Varech a vznikl v roce 2009. Klastry v minulém 

programovém období nerealizovaly žádné projekty v rámci podpory z EU. 
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V Ústeckém kraji vznikly tři klastry. KLASTR AQUARIUS, o. p. s. zabývající se 

problematikou vodohospodářství, sídlí v Ústí nad Labem a vznikl v roce 2005. Klastr 

BIOTECHNOLOGIÍ, o. s., který sdružuje firmy z oboru vědy a výzkumu přírodních věd, sídlo 

má v Bílině a byl založen v roce 2009. Třetí, Technologicko-strojírenský klastr, o. s., se 

zabývá problematikou strojírenských technologií, sídlí ve Varnsdorfu a vznikl v roce 2012. 

Ani jeden z klastrů v programovém období 2007-2013 nerealizovaly žádné projekty 

spolufinancované Evropskou unií.  

V Pardubickém kraji působí čtyři klastry. Prvním je Klastr povrchové úpravy, a. s., 

jenž sdružuje firmy z oboru povrchové úpravy, sídlí v Pardubicích a vznikl v roce 2009. 

Druhým je Klastr SPIN-ENERGETIKA CZ, o. s., který se zabývá problematikou speciálního 

elektrického zařízení, sídlo má v Moravské Třebové a byl založen v roce 2008. Třetím 

klastrem je klastr Nanomedic, a. s., který sdružuje firmy z oboru medicíny-farmakologie, sídlí 

v Dolní Dobrouči a vznikl v roce 2006. Čtvrtým klastrem je NANOPROGRES, z. s. p. o., jenž 

se zabývá problematikou nanotechnologií, sídlí v Pardubicích a byl založen v roce 2009. 

Tabulka 4.1: Finanční podpora klastrů v Pardubickém kraji (v Kč) 

Název projektu / 
Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky 
EU 

Národní 
prostředky 

Prostředky 
žadatele 

Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektu 
celkem 

NANOPROGRES II. 47 921 300 8 456 700 38 966 000 56 378 000 95 344 000 

NANOPROGRES II. III. 26 970 500 4 759 500 24 490 000 31 730 000 56 220 000 

NANOPROGRES, z. s. p. o. 
(celkem) 74 891 800 13 216 200 63 456 000 88 108 000 151 564 000 
CELKEM za Pardubický 
kraj 74 891 800 13 216 200 63 456 000 88 108 000 151 564 000 

Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

V letech 2007–2013 čerpal podporu z fondů EU pouze jeden klastr, a to klastr 

NANOPROGRES, z. s. p. o. Klastry zaměřující se na povrchovou úpravu, speciální elektrické 

zařízení a farmakologii nerealizovaly žádné projekty, které by byly podpořené ze zdrojů EU.   

Jak ukazuje tabulka 4.1, NANOPROGRES, z. s. p. o. čerpal finanční podporu na 2 

projekty. První projekt byl realizován na základě Výzvy II., a to s názvem NANOPROGRES. 

Příspěvek z EU byl ve výši 47 921 300 Kč. Podíl národních prostředků na projektu činil 

8 456 700 Kč, takže celková podpora, kterou klastr na projekt získal, byla v hodnotě 56 378 

tis. Kč. Druhý projekt v rámci Výzvy III., NANOPROGRES II., získal alokaci z EU 

26 970 500 Kč a z národních zdrojů 4 759 500 Kč, což bylo v konečném součtu 31 730 tis. 

Kč.  
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Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do Pardubického kraje plynula 

ve výši 88 108 tis. Kč. Z evropských prostředků bylo financováno 74 891 800 Kč a 

z národních zdrojů 13 216 200 Kč.  

V Libereckém kraji vznikly celkem čtyři klastry. CGC-Czech Glass Cluster, 

družstvo, sdružuje firmy z oboru sklenářství, sídlí v Liberci a vznikl v roce 2006. CLUTEX - 

klastr technické textilie, o. s., který se zabývá problematikou textilního průmyslu, sídlí 

v Liberci a byl založen v roce 2006. Třetím je klastr Český řemeslný klastr, o. s., jenž sdružuje 

firmy z oboru bižuterie, sídlí v Jablonci nad Nisou a vznikl v roce 2012. Poslední je Klastr 

zpracovatelů odpadů, družstvo zabývající se problematikou úpravy odpadů k dalšímu využití, 

sídlí v Chrastavě a byl založen v roce 2012.                     

Tabulka 4.2: Finanční podpora klastrů v Libereckém kraji (v Kč) 

Název projektu / 
Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky 
EU 

Národní 
prostředky 

Prostředky 
žadatele 

Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektu 
celkem 

CLUTEX - klastr technické  
textilie I. 22 882 000 4 038 000 19 708 000 26 920 000 46 628 000 

CORNET - antidekubity II. 6 365 650 1 123 350 3 211 000 7 489 000 10 700 000 

CLUTEX - realizace 
vybraných částí IAP TOP ČR III. 45 367 900 8 006 100 41 978 000 53 374 000 95 352 000 

CLUTEX (celkem) 74 615 550 13 167 450 64 897 000 87 783 000 152 680 000 

CELKEM za Liberecký kraj 74 615 550 13 167 450 64 897 000 87 783 000 152 680 000 
Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

V letech 2007–2013 čerpal podporu z fondů EU pouze jeden klastr, a to CLUTEX-

klastr technické textilie, o. s. Klastry, které se zaměřují na sklenářství, bižuterii a úpravu 

odpadů k dalšímu využití nerealizovaly žádné projekty spolufinancované z Evropské unie. 

Jak naznačuje tabulka 4.2, CLUTEX-klastr technické textilie, o. s. čerpal prostředky na 

3 projekty. První projekt byl realizován na základě Výzvy I., a to s názvem CLUTEX-klastr 

technické textilie. Příspěvek z EU byl ve výši 22 882 tis. Kč. Podíl národních prostředků na 

projektu činil 4 038 tis. Kč, takže celková podpora, kterou klastr na projekt získal, byla 

26 920 tis. Kč. Druhý projekt se uskutečnil v rámci Výzvy II., CORNET – antidekubity, 

získal alokaci z EU 6 365 650 Kč a z národních zdrojů 1 123 350 Kč, což bylo dohromady 

7 489 tis. Kč. Klastr čerpal prostředky i na základě třetí výzvy, a to z EU 45 367 900 Kč, 

z národních zdrojů 8 006 100 Kč. Společně se jednalo o alokaci 53 374 tis. Kč.  
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Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do Libereckého kraje dosáhla 

výše 87 783 tis. Kč, přičemž z evropských prostředků bylo financováno 74 615 550 Kč a 

z národních zdrojů 13 167 450 Kč.  

V kraji Vysočina byly vytvořeny čtyři klastry. CZECH IT CLUSTER, družstvo, který 

sdružuje firmy z oboru informačních technologií, sídlí v Jihlavě a vznikl v roce 2010. Druhý, 

Klastr inovativních technologií, o. s., se zabývá problematikou technologií, sídlo má v Třebíči 

a byl založen v roce 2011. Klastr přesného strojírenství Vysočina, jenž sdružuje firmy z oboru 

strojírenství, sídlí v Moravských Budějovicích a vznikl v roce 2007. Poslední je Klastr 

výrobců potravinářských technologií, družstvo, který se zabývá problematikou výroby 

potravinářských strojů, sídlo má ve Ždírci nad Doubravou a byl založen v roce 2009. 

Tabulka 4.3: Finanční podpora klastrů v kraji Vysočina (v Kč) 

Název projektu / 
Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky  
EU 

Národní 
prostředky 

Prostředky 
žadatele 

Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektu 
celkem 

Rozvoj klastru přesného 
strojírenství Vysočina I. 21 609 550 3 813 450 20 397 000 25 423 000 45 820 000 

Klastr přesného strojírenství 
Vysočina (celkem) 21 609 550 3 813 450 20 397 000 25 423 000 45 820 000 

Czech IT Cluster II. 56 312 500 9 937 500 44 908 000 66 250 000 111 158 000 

Rozvoj CZECH IT CLUSTER III. 29 864 750 5 270 250 28 516 000 35 135 000 63 651 000 

CZECH IT CLUSTER,     
družstvo (celkem) 86 177 250 15 207 750 73 424 000 101 385 000 174 809 000 

CELKEM za kraj Vysočina   107 786 800 19 021 200 93 821 000 126 808 000 220 629 000 
Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.3 naznačuje, že v letech 2007–2013 čerpaly podporu z fondů EU dva 

klastry. Klastry, které se zaměřují na technologie a strojírenství nerealizovaly žádné projekty, 

které by byly podpořeny z evropských prostředků.   

Klastry v kraji Vysočina obdržely prostředky na tři projekty. Klastr přesného 

strojírenství Vysočina čerpal prostředky na projekt v rámci výzvy I. Příspěvek z EU byl ve 

výši 21 609 550 Kč. Výše národních prostředků činila 3 813 450 Kč, takže celková podpora, 

kterou klastr na projekt získal, byla 25 423 tis. Kč. Druhý klastr, CZECH IT CLUSTER, 

družstvo, získal prostředky na dva projekty. V rámci Výzvy II. realizoval projekt Czech IT 

Cluster, na který byla získána dotace ve výši 56 312 500 Kč a podíl národních zdrojů 9 

937 500 Kč, což činilo dohromady 66 250 tis. Kč. Druhý projekt, Rozvoj CZECH IT 

CLUSTER, byl podpořen z Výzvy III. Jednalo se o částku 29 864 750 Kč z EU a 5 270 250 
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Kč z národních prostředků. Klastr získal v minulém období celkem 101 385 tis. Kč, přičemž 

z evropských zdrojů bylo 86 177 250 Kč a z národních prostředků 15 207 750 Kč.  

Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do kraje Vysočina dosáhla 

výše 126 808 tis. Kč. Z evropských prostředků bylo financováno 107 786 800 Kč a 

z národních zdrojů 19 021 200 Kč.  

Ve Zlínském kraji bylo identifikováno pět klastrů. ABC WOOD, o. s., který sdružuje 

firmy z oboru dřevařství, sídlí ve Zlíně a byl založen v roce 2007. Druhým je ČESKO - 

SLOVENSKÝ PRŮMYSLOVÝ KLASTR, který se zabývá problematikou ostatního vzdělávání, 

sídlo má ve Slavičíně a vznikl v roce 2011. Třetí, Moravský letecký klastr, o. s., sdružuje 

firmy z oboru leteckého průmyslu, sídlí v Kunovicích a byl založen v roce 2010. Čtvrtý, 

Plastikářský klastr, se zabývá problematikou plastikářství, sídlí ve Zlíně a vznikl v roce 2006. 

Pátý klastr, Průmyslový klastr, sdružuje firmy z oboru zpracovatelského průmyslu, sídlo má 

ve Slavičíně a byl založen v roce 2009. 

Tabulka 4.4: Finanční podpora klastrů ve Zlínském kraji (v Kč) 

Název projektu / 

Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky  

EU 

Národní 

prostředky 

Prostředky 

žadatele 

Dotace 

celkem 

Rozpočet 

projektu 

celkem 

Plastikářský klastr I. 4 884 100 861 900 3 334 000 5 746 000 9 080 000 

Plastr 2012 III. 12 036 850 2 124 150 10 199 000 14 161 000 24 360 000 

Plastikářský klastr 

(celkem)   16 920 950 2 986 050 13 533 000 19 907 000 33 440 000 

CELKEM za Zlínský kraj   16 920 950 2 986 050 13 533 000 19 907 000 33 440 000 

Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

Jak napovídá tabulka 4.4, v letech 2007–2013 čerpal podporu z fondů EU pouze jeden 

klastr, a to Plastikářský klastr. Klastry zaměřující se na dřevařství, ostatní vzdělávání, letecký 

zpracovatelský průmysl nerealizovaly žádné projekty, které by byly podpořené z prostředků 

Evropské unie.   

Plastikářský klastr čerpal prostředky na dva projekty. První projekt byl realizován na 

základě Výzvy I., a to s názvem Plastikářský klastr. Příspěvek z EU byl ve výši 4 884 100 Kč. 

Výše národních prostředků na projektu činila 861 900 Kč, takže celková podpora, kterou 

klastr na projekt získal, byla v hodnotě 5 746 000 Kč. Druhý projekt v rámci Výzvy III., Plastr 

2012, získal alokaci z EU 12 036 850 Kč a z národních zdrojů 2 124 150 Kč, což činilo 

14 161 tis. Kč.  
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Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do Zlínského kraje byla ve 

výši 19 907 tis. Kč, z čehož z evropských prostředků bylo financováno 16 920 950 Kč a 

z národních zdrojů 2 986 050 Kč.  

V Olomouckém kraji působí šest klastrů. Český nanotechnologický klastr, družstvo 

se zabývá problematikou nanotechnologií, sídlí v Olomouci a byl založen v roce 2006. Energy 

Cluster, o. s., který sdružuje firmy z oboru energetiky a zaměstnávání, sídlí v Přerově a vznikl 

v roce 2011. Klastr průmyslu a výzkumu pro aktivní život, jenž se zabývá problematikou 

výzkumu a vývoje v oblasti společenských a humanitních věd, sídlí v Olomouci a byl založen 

v roce 2012. MedChemBio, který sdružuje firmy z oboru biomedicíny, sídlí v Olomouci a 

vznikl v roce 2009. NO DIG Klastr zabývající se problematikou bezvýkopových technologií, 

sídlí v Olomouci a byl založen v roce 2012. Poslední klastr, Olomoucký klastr inovací, 

družstvo, sdružuje firmy z oboru informačních technologií, sídlí v Olomouci a vznikl v roce 

2006. 

Tabulka 4.5: Finanční podpora klastrů v Olomouckém kraji (v Kč) 

Název projektu / 
Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky  
EU 

Národní 
prostředky 

Prostředky 
žadatele 

Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektu 
celkem 

Klastr MedChemBio I. 15 762 400 2 781 600 11 109 000 18 544 000 29 653 000 

Klastr MedChemBio II III. 15 932 400 2 811 600 12 559 000 18 744 000 31 303 000 

MedChemBio (celkem) 31 694 800 5 593 200 23 668 000 37 288 000 60 956 000 

CELKEM za Olomoucký kraj   31 694 800 5 593 200 23 668 000 37 288 000 60 956 000 
Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

V letech 2007–2013 čerpal podporu z fondů EU pouze jeden klastr, a toMedChemBio, 

jak ukazuje tabulka 4.5. Klastry, které se zaměřují na nanotechnologie, energetiku a 

zaměstnávání, výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd, bezvýkopové a 

informační technologie nerealizovaly žádné projekty v rámci podpory z Evropské unie.  

MedChemBio čerpal prostředky na dva projekty. První projekt byl realizován na 

základě Výzvy I., a to s názvem Klastr MedChemBio. Příspěvek z EU byl ve výši 15 762 400 

Kč. Výše národních prostředků činila 2 781 600 Kč, takže celková podpora, kterou klastr na 

projekt získal, byla v hodnotě 18 544 tis. Kč. Druhý projekt v rámci Výzvy III., Klastr 

MedChemBio II., získal alokaci z EU 15 932 400 Kč a z národních zdrojů 2 811 600 Kč, což 

bylo dohromady 18 744 tis. Kč.  

Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do Olomouckého kraje dosáhla 

37 288 tis. Kč. Z evropských prostředků bylo financováno 31 694 800Kč a z národních zdrojů 

5 593 200 Kč.  
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V Královehradeckém kraji vzniklo šest klastrů. První je CZECH STONE CLUSTER, 

družstvo, který se zabývá problematikou zpracováním nerudných surovin, sídlí v Lázních 

Bělohrad a byl založen v roce 2007. Druhý, Hradecký IT klastr, sdružuje firmy z oboru 

informačních technologií, sídlí v Hradci Králové a vznikl v roce 2008. Třetí se nazývá Klastr 

NUTRIPOL. Zabývá se problematikou potravinářství, sídlí taktéž v Hradci Králové a byl 

založen v roce 2009. Čtvrtý, Klastr technické plasty, družstvo, sdružuje firmy z oboru 

plastikářství, sídlí v Jaroměři a vznikl v roce 2006. Pátý je klastr OMNIPACK - klastr výrobců 

obalů, družstvo, jenž se zabývá problematikou na obalovou techniku, sídli v Jaroměři a byl 

založen v roce 2005. Šestý, Královéhradecký lesnicko-dřevařský klastr, o. s., sdružuje firmy z 

oboru dřevařství, sídlem je město Trutnov a vznikl v roce 2007. 

Tabulka 4.6: Finanční podpora klastrů v Královehradeckém kraji (v Kč) 

Název projektu / 
Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky  
EU 

Národní 
prostředky 

Prostředky 
žadatele 

Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektu 
celkem 

CZECH STONE CLUSTER -          
spojení vědy, školství a praxe  I. 8 761 800 1 546 200 5 277 000 10 308 000 15 585 000 

CZECH STONE 
CLUSTER, družstvo 
(celkem)  8 761 800 1 546 200 5 277 000 10 308 000 15 585 000 

Hradecký IT klastr  I. 23 790 650 4 198 350 14 234 000 27 989 000 42 223 000 

Hradecký IT klastr 
(celkem) 23 790 650 4 198 350 14 234 000 27 989 000 42 223 000 
Rozvoj inovačních aktivit  
Klastru OMNIPACK I. 67 995 750 11 999 250 62 773 000 79 995 000 142 768 000 

Klastr OMNIPACK III. 48 355 650 8 533 350 43 605 000 56 889 000 100 494 000 

OMNIPACK - klastr 
výrobců obalů, družstvo 
(celkem) 116 351 400 20 532 600 106 378 000 136 884 000 243 262 000 
CELKEM za  
Královehradecký kraj   148 903 850 26 277 150 125 889 000 175 181 000 301 070 000 

Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.6 ukazuje, že v letech 2007–2013 čerpaly podporu z fondů EU tři klastry. 

Klastry, které se zaměřují na potravinářství, plastikářství a dřevařství nerealizovaly žádné 

projekty spolufinancované z EU.  

Klastry v Královehradeckém kraji získaly prostředky na čtyři projekty. CZECH 

STONE CLUSTER, družstvo čerpal prostředky na projekt v rámci Výzvy I. Příspěvek z EU 

byl ve výši 8 761 800 Kč. Výše národních prostředků činila 1 546 200 Kč, takže celková 

podpora, kterou klastr na projekt získal, byla 10 308 tis. Kč. Druhý klastr, Hradecký IT klastr, 

získal prostředky také v rámci Výzvy I. Dotace z EU činila 23 790 650 Kč a podíl národních 
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zdrojů byl 4 198 350 Kč, což bylo dohromady 27 989 tis. Kč. Klastr specializující se na 

obalovou techniku realizoval dva projekty. První byl financován na základě Výzvy I. 

a nazýval se Rozvoj inovačních aktivit Klastru OMNIPACK. Získal celkovou dotaci 79 995 

tis. Kč, z čehož bylo 67 995 750 Kč z evropských prostředků a 11 999 250 Kč z národních 

zdrojů. Druhý projekty byl pod názvem Klastr OMNIPACK a byl předložen na základě 

Výzvy III. Dotace z evropských prostředků činila 48 355 650 Kč a z národních zdrojů 8 

533 350 Kč. Právě tento klastr, OMNIPACK - klastr výrobců obalů, družstvo, získal největší 

dotaci a naopak nejmenší obdržel CZECH STONE CLUSTER, družstvo. 

Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do Královehradeckého kraje 

dosáhla výše 175 181 tis. Kč, přičemž z evropských prostředků bylo financováno 148 903 

850 Kč a z národních zdrojů 26 277 150 Kč.  

Ve Středočeském kraji bylo založeno šest klastrů. ATOMEX GROUP, z. s. p. o., 

který se zabývá problematikou jaderné energetiky, sídlí v Benešově a vznikl v roce 2009. 

CzechBio–asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o. sdružuje firmy z oboru 

biotechnologie, sídlí v Jesenici u Prahy a byl založen v roce 2009. Třetí klastr, Česká peleta,  

z. s. p. o., zabývající se problematikou dřevařství, sídlí v Dobřichovicích a vznikl v roce 2010. 

ERGO-MED-KLASTR, o. s. sdružuje firmy z oboru ergonomie, protetiky a mediálních 

technologií, sídlí v Rakovníku a byl založen v roce 2011. KLASTR Bioplyn,  z. s. p. o., který 

se zabývá problematikou obnovitelných energií, sídlí v Červeném Újezdu a byl založen v roce 

2010. Šestý, Klastr obnovitelných zdrojů energie, z. s. p. o., sdružuje firmy z oboru výroby 

elektřiny, sídlí v městě Unhošť a vznikl v roce 2012. 

Tabulka 4.7: Finanční podpora klastrů ve Středočeském kraji (v Kč) 

Název projektu / 
Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky  
EU 

Národní 
prostředky 

Prostředky 
žadatele 

Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektu 
celkem 

CzechBio - klastr bio. společností I. 3 683 050 649 950 2 473 000 4 333 000 6 806 000 

CzechBio, z. s. p. o. (celkem) 3 683 050 649 950 2 473 000 4 333 000 6 806 000 

ATOMEX4ENERGY II. 20 256 350 3 574 650 17 973 000 23 831 000 41 804 000 

ATOMEX GROUP,                                 
z. s. p. o. (celkem) 20 256 350 3 574 650 17 973 000 23 831 000 41 804 000 

Klastr Česká peleta II. 6 286 600 1 109 400 5 054 000 7 396 000 12 450 000 

Česká peleta, z. s. p. o. (celkem) 6 286 600 1 109 400 5 054 000 7 396 000 12 450 000 

Klastr Bioplyn II. 18 153 450 3 203 550 14 247 000 21 357 000 35 604 000 

KLASTR Bioplyn,                                         
z. s. p. o. (celkem)   18 153 450 3 203 550 14 247 000 21 357 000 35 604 000 

CELKEM za Středočeský kraj   48 379 450 8 537 550 39 747 000 56 917 000 96 664 000 
Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 
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V letech 2007–2013 čerpaly podporu z fondů EU čtyři klastry. Klastry, které se 

zaměřují na ergonomii, vodohospodářství a výrobu elektřiny nerealizovaly žádné projekty, 

které by byly podpořené z evropských zdrojů.  

Jak ukazuje tabulka 4.7, klastry ve Středočeském kraji získaly prostředky na čtyři 

projekty.KlastrCzechBio–asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o. čerpal 

prostředky na projekt v rámci výzvy I. Příspěvek z EU byl ve výši 3 683 050 Kč. Výše 

národních prostředků činila 649 950 Kč, takže celková podpora, kterou klastr na projekt 

získal, byla 4 333 tis. Kč. Druhý klastr, ATOMEX GROUP, z. s. p. o.,  získal prostředky 

v rámci Výzvy II. Dotace z EU činila 20 256 350 Kč a podíl národních zdrojů 3 574 650 Kč, 

což bylo dohromady 23 831 tis. Kč. Klastr specializující se na dřevařství realizoval projekt 

s názvem Klastr Česká peleta a získal dotaci 7 396 000 Kč, z čehož bylo 6 286 600 Kč 

z evropských prostředků a 1 109 400 Kč z národních zdrojů. Poslední klastr, který v daném 

období čerpal, byl KLASTR Bioplyn,  z. s. p. o., který se zabývá obnovitelnými energiemi a 

obdržel druhou nevyšší dotaci. Projekt byl financován Evropskou unií ve výši 18 153 450 Kč 

a národními zdroji v hodnotě 3 203 550 Kč. Největší dotaci z EU a z národních zdrojů získal 

klastr ATOMEX GROUP, z. s. p. o. a naopak nejmenší získal CzechBio–asociace 

biotechnologických společností ČR, z. s. p. o. 

Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do Středočeského kraje 

dosáhla výše 56 917 tis. Kč. Z evropských prostředků bylo financováno 48 379 450 Kč a 

z národních zdrojů 8 537 550 Kč.  

V Jihočeském kraji působí jedenáct klastrů. CEVTECH, z. s. p. o., který se zabývá 

problematikou vodohospodářství, sídlo má ve městě Soběslavi a byl založen v roce 2006. 

Druhý, CGMC, družstvo, sdružuje firmy z oboru obecného strojírenství, sídlo je v Plané nad 

Lužnicí a vznikl v roce 2009. Czech Cloud Cluster se zabývá problematikou informačních 

technologií, sídlo má v Písku a byl založen v roce 2012. Čtvrtým klastrem je Český IT klastr, 

z. s. p. o., který sdružuje rovněž firmy z oboru informačních technologií, sídlí v Českých 

Budějovicích a vznikl v roce 2009. Český pivovarský klastr, z. s. p. o. se zabývá 

problematikou pivovarnictví, sídlí v Pelhřimově a byl založen v roce 2008. Klastr EKOGEN 

sdružuje firmy z oboru ekologického stavebnictví, sídlem jsou Strakonice a vznikl v roce 

2006. Sedmý, Jihočeský dřevařský klastr, z. s. p. o., se zabývá problematikou dřevařství, sídlí 

v Českých Budějovicích a byl založen v roce 2007. Klastr aplikovaných biotechnologií a 

nanotechnologií, z. s. p. o. sdružuje firmy z oboru vědy a výzkumu biotechnologií, sídlem 

jsou České Budějovice a vznikl v roce 2012. Klastr pro rozvoj vodního hospodářství, o. s. se 

zabývá problematikou zásobování vodou a odpadních vod, sídlem jsou také České Budějovice 
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a rok založení je 2012. Desátý, Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky, 

sdružuje firmy z oboru potravinářství, sídlí v Českých Budějovicích a vznikl v roce 2009. 

Poledním je Sdružení NIPAS, o. s. zabývající se problematikou nízkoenergetického a 

pasivního stavebnictví, sídlem jsou České Budějovice a byl založen v roce 2006. 

Tabulka 4.8: Finanční podpora klastrů v Jihočeském kraji (v Kč) 

Název projektu / 
Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky 
EU 

Národní 
prostředky 

Prostředky 
žadatele 

Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektu 
celkem 

Klastr obecného 
strojírenství I. 67 996 600 11 999 400 70 384 000 79 996 000 150 380 000 

Rozvoj Klastru obecného  
strojírenství III. 50 071 800 8 836 200 61 092 000 58 908 000 120 000 000 

CGMC, družstvo 
(celkem) 118 068 400 20 835 600 131 476 000 138 904 000 270 380 000 

Český pivovarský klastr II. 30 733 450 5 423 550 36 158 000 36 157 000 72 315 000 

Český pivovarský klastr,          
z. s. p. o. (celkem) 30 733 450 5 423 550 36 158 000 36 157 000 72 315 000 
Regionální potravinářský 
klastr - 
Chutná hezky. Jihočesky. III. 11 034 700 1 947 300 13 763 000 12 982 000 26 745 000 

Regionální potravinářský 
klastr (celkem) 11 034 700 1 947 300 13 763 000 12 982 000 26 745 000 
CELKEM za Jihočeský 
kraj   159 836 550 28 206 450 181 397 000 188 043 000 369 440 000 

Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 
 

V letech 2007–2013 čerpaly podporu z fondů EU tři klastry, jak dokazuje tabulka 4.8. 

Klastry, které se zaměřují na vodohospodářství, informační technologie, ekologické 

stavebnictví, dřevařství, vědu a výzkum biotechnologií, zásobování vodou a odpadní vody, 

nízkoenergetickým a pasivním stavebnictvím nerealizovaly žádné projekty, které by byly 

podpořené ze zdrojů EU.  

Klastry v Jihočeském kraji získaly prostředky na čtyři projekty.  CGMC, družstvo 

čerpal prostředky na dva projekty. První byl realizován na základě Výzvy I. a nazýval se 

Klastr obecného strojírenství. Příspěvek z EU činil 67 996 600 Kč. Výše národních prostředků 

byla 11 999 400 Kč, takže celková podpora, kterou klastr na projekt získal, byla 79 996 tis. 

Kč. Druhý projekt podléhal Výzvě III., Rozvoj Klastru obecného strojírenství, kdy celková 

alokace byla 58 908 tis. Kč. Druhý klastr, Český pivovarský klastr, z. s. p. o., získal prostředky 

také v rámci Výzvy II. Dotace z EU činila 30 733 450 Kč a podíl národních zdrojů byl 5 

423 550 Kč, což bylo dohromady 36 157 tis. Kč. Klastr specializující se na potravinářství 

realizoval jeden projekt. Byl financován na základě Výzvy III. a nazýval se Regionální 
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potravinářský klastr – Chutná hezky. Jihočesky. Získal celkovou dotaci 12 982 tis. Kč, 

z čehož bylo 11 034 700 Kč z evropských prostředků a 1 947 300 Kč z národních zdrojů. 

Právě tento klastr, Regionální potravinářský klastr, získal nejmenší dotaci a naopak největší 

obdržel CGMC, družstvo. 

Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do Jihočeského kraje činila 

188 043 tis. Kč, přičemž z evropských prostředků bylo financováno 159 836 550 Kč a 

z národních zdrojů 28 206 450 Kč.  

V Jihomoravském kraji bylo identifikováno dvanáct klastrů se sídlem v Brně. 

CEITEC Cluster- bioinformatics, z. s. p. o. se zabývá problematikou bioinformatiky a vznikl 

v roce 2006 jako jedno z velkých výzkumných center. CREA Hydro&Energy, o. s., který 

sdružuje firmy z oboru vodních děl a energetiky a byl založen v roce 2008. ENERGOKLASTR 

zabývající se problematikou energetiky a vznikl v roce 2008. Dalším je IQ Klastr, z. s. p. o., 

který sdružuje firmy z oboru informačních technologií a byl založen v roce 2010. Pátý, 

Jihomoravský stavební klastr, o. s. se zabývá problematikou stavebnictví a vznikl v roce 2012. 

Klastr českých nábytkářů, družstvo sdružuje firmy z oboru nábytkářství a návazných sektorů, 

byl založen v roce 2006. KLASTR KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ, družstvo se zabývá 

problematikou kompozitních materiálů a vznikl v roce 2008. Klastr průmyslové inovace v 

dopravě, z. s. p. o. sdružuje firmy z oboru dopravy a byl založen v roce 2012. Network 

Security Monitoring Cluster, družstvo se zabývá problematikou informačních technologií a 

byl založen v roce 2010. Desátý, NutriKlastr, o. s., sdružuje firmy z oboru farmaceutiky a 

potravinářské přípravky a potraviny a vznikl v roce 2011. Slévárenský klastr, o. s. se zabývá 

problematikou slévárenství a byl založen v roce 2008. Dvanáctý klastr, 

WaterTreatmentAlliance, z. s. p. o., sdružuje firmy z oboru vodohospodářství a vznikl v roce 

2006. 
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Tabulka 4.9: Finanční podpora klastrů v Jihomoravském kraji (v Kč) 

Název projektu / 
Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky 
EU 

Národní 
prostředky 

Prostředky 
žadatele 

Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektu 
celkem 

CREA Hydro&Energy I. 38 960 600 6 875 400 32 149 000 45 836 000 77 985 000 

CREA Hydro&Energy II II. 5 845 450 1 031 550 2 949 000 6 877 000 9 826 000 

CREA Hydro&Energy II a III. 23 392 850 4 128 150 21 454 000 27 521 000 48 975 000 

CREA Hydro&Energy, o. 
s. (celkem) 68 198 900 12 035 100 56 552 000 80 234 000 136 786 000 

ENERGOKLASTR I. 43 952 650 7 756 350 32 849 000 51 709 000 84 558 000 

Centrum Energoklastru Brno III. 49 243 900 8 690 100 42 199 000 57 934 000 100 133 000 

ENERGOKLASTR 
(celkem) 93 196 550 16 446 450 75 048 000 109 643 000 184 691 000 

Klastr českých nábytkářů II I. 33 236 700 5 865 300 30 493 000 39 102 000 69 595 000 

Klastr českých nábytkářů III III. 50 983 000 8 997 000 49 242 000 59 980 000 109 222 000 

Klastr českých nábytkářů, 
družstvo (celkem) 84 219 700 14 862 300 79 735 000 99 082 000 178 817 000 
CELKEM za 
Jihomoravský kraj 245 615 150 43 343 850 211 335 000 288 959 000 500 294 000 
Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

Z tabulky 4.9 je dokázáno, že v letech 2007–2013 čerpaly podporu z fondů EU tři 

klastry. Klastry, které se zaměřují na bioinformatiku, informační technologie, stavebnictví, 

kompozitní materiály, dopravu, farmaceutické a potravinářské přípravky, slévárenství a 

vodohospodářství nerealizovaly žádné projekty spolufinancované z evropských prostředků.  

Klastry v Jihomoravském kraji získaly prostředky na sedm projektů.  CREA 

Hydro&Energy, o. s. čerpal prostředky na tři projekty. První byl realizován na základě Výzvy 

I. a nazýval se CREA Hydro&Energy. Příspěvek z EU činil 38 960 600 Kč. Výše národních 

prostředků byla 6 875 400 Kč, takže celková podpora, kterou klastr na projekt získal, byla 

45 836 tis. Kč. Druhý projekt podléhal Výzvě II., CREA Hydro&Energy II, kdy celková 

alokace byla 6 877 tis. Kč. Poslední projekt byl uskutečněn z Výzvy III., kdy celková podpora 

činila 27 521 tis. Kč, z čehož z národních zdrojů bylo poskytnuto 4 128 150 Kč a 

z evropských prostředků 23 392 850 Kč. Klastr za celé období získal celkovou dotaci 80 234 

tis. Kč. Druhý klastr, ENERGOKLASTR, získal prostředky také v rámci Výzvy I a III. Dotace 

z EU na první projekt činila 43 952 650 Kč a podíl národních zdrojů byl 7 756 350 Kč, což 

činilo dohromady 51 709 tis. Kč. Druhý projekt získal výši prostředků z EU 49 243 900 Kč a 

8 690 100 Kč z národních zdrojů. Klastr získal celkovou dotaci 109 643 tis. Kč.Klastr 

specializující se na nábytkářství realizoval dva projekty, které byly financovány na základě 

Výzvy I. a III. První projekt nesl název Klastr českých nábytkářů II. Získal celkovou dotaci 
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39 102 tis. Kč, z čehož bylo 33 236 700 Kč z evropských prostředků a 5 865 300 Kč 

z národních zdrojů. Druhý projekt, Klastr českých nábytkářů III., obdržel celkovou alokaci 

59 980 tis. Kč. Klastr českých nábytkářů, družstvo získal celkovou alokaci99 082 tis. Kč. 

CREA Hydro&Energy, o. s. získal nejmenší celkovou dotaci a naopak největší obdržel 

ENERGOKLASTR. 

Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do Jihomoravského kraje 

plynula ve výši 288 959 tis. Kč. Z evropských prostředků bylo financováno 245 615 150 Kč a 

z národních zdrojů 43 343 850 Kč.  

V Moravskoslezském kraji vzniklo čtrnáct klastrů, s výjimkou jednoho všechny sídlí 

v Ostravě. Bezpečnostně technologický klastr, o. s. se zabývá problematikou bezpečnostních 

technologií a byl založen v roce 2010. Český telekomunikační klastr, o. s. sdružuje firmy z 

oboru mobilních sítí a vznikl v roce 2010. Třetí klastr, ENVICRACK, družstvo, se zabývá 

problematikou alternativních zdrojů energie a byl založen v roce 2006. Dalším je IT Cluster, 

o. s., který sdružuje firmy z oboru informačních technologií a vznikl v roce 2006. KLACR se 

zabývá problematikou cestovního ruchu a byl založen v roce 2008. Klastr HYDROGEN-CZ, 

o. s. sdružuje firmy z oboru vodíkové technologie a vznikl v roce 2006. Klastr obnovitelných 

energetických zdrojů v MSK se zabývá problematikou výroby elektřiny, sídlí v Třanovicích a 

byl založen v roce 2005. Dalším je Klastr Zelený Horizont, o. s., jenž sdružuje firmy z oboru 

úpravy odpadů k dalšímu využití a vznikl v roce 2011. Knowledge Management Cluster, o. s. 

se zabývá problematikou podnikání a byl založen v roce 2006. Moravskoslezský automobilový 

klastr, o. s. sdružuje firmy z oboru automobilového průmyslu a vznikl v roce 2006. 

Moravskoslezský dřevařský klastr, o. s. se zabývá problematikou dřevozpracujícího průmyslu 

a byl založen v roce 2005. Moravskoslezský energetický klastr, o. s. sdružuje firmy z oboru 

energetiky a vznikl v roce 2008. Třináctý, Moravský lesnický klastr, o. s., se zabývá 

problematikou lesnictví a těžbou dřeva a byl založen v roce 2010. Poslední, Národní 

strojírenský klastr, o. s., sdružuje firmy z oboru strojírenství a vznikl v roce 2003. Detailnější 

popis vybraných klastrů Moravskoslezského kraje naleznete v příloze č. 2. 
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Tabulka 4.10: Finanční podpora klastrů v Moravskoslezském kraji (v Kč) 

Název projektu / 
Název klastru (celkem) Výzva 

Prostředky  
EU 

Národní 
prostředky 

Prostředky 
žadatele 

Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektu 
celkem 

Rozvoj inovací a posilování 
konkurencesch. v Klastru 
ENVICRACK I. 38 091 050 6 721 950 28 757 000 44 813 000 73 570 000 

Rozvoj inovací v Klastru 
ENVICRACK - 2 etapa III. 26 818 350 4 732 650 22 651 000 31 551 000 54 202 000 

ENVICRACK, družstvo 
(celkem)  64 909 400 11 454 600 51 408 000 76 364 000 127 772 000 

Rozvoj IT Cluster 2009-2012 I. 64 381 550 11 361 450 43 696 000 75 743 000 119 439 000 

IT Cluster, o. s. (celkem) 64 381 550 11 361 450 43 696 000 75 743 000 119 439 000 
Rozvoj inovačního potenciálu 
Moravskoslezského 
automobilového kl. I. 10 601 200 1 870 800 8 131 000 12 472 000 20 603 000 

Klastr - integrátor V&V III. 19 259 000 3 405 000 17 835 000 22 664 000 40 499 000 

Moravskoslezský automobilový 
klastr, o. s. (celkem) 29 860 200 5 275 800 25 966 000 35 136 000 61 102 000 
Rozvoj činností dřevařského 
klastru a zkvalitnění vazeb mezi 
VŠ a podnikatelskousférou I. 9 533 600 1 682 400 7 329 000 11 216 000 18 545 000 

Moravskoslezský dřevařský 
klastr, o. s. (celkem) 9 533 600 1 682 400 7 329 000 11 216 000 18 545 000 
Rozšíření činností energetického 
klastru a posílení spolupráce 
mezi firemním sektorem, VaV a 
VŠ institucemi I. 10 647 100 1 878 900 7 233 000 12 526 000 19 759 000 

Rozvoj činností 
Moravskoslezského 
energetického klastru a posílení 
jeho výzkumných aktivit III. 12 174 550 2 148 450 10 774 000 14 323 000 25 097 000 

Moravskoslezský energetický 
klastr, o. s. (celkem) 22 821 650 4 027 350 18 007 000 26 849 000 44 856 000 
Podpora vědy, výzkumu a 
inovací pro rozvoj bezpečnosti 
průmyslu v ČR II. 9 690 850 1 710 150 7 602 000 11 401 000 19 003 000 
Podpora výzkumu v bezpečnosti 
pro BTKlastr III. 32 415 600 5 720 400 31 359 000 38 136 000 69 495 000 

Bezpečnostně technologický 
klastr, o. s. (celkem)   42 106 450 7 430 550 38 961 000 49 537 000 88 498 000 
CELKEM za Moravskoslezský 
kraj   233 612 850 39 549 750 185 367 000 274 845 000 460 212 000 

Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

Jak tabulka 4.10 naznačuje, v letech 2007–2013 čerpalo podporu z fondů EU šest 

klastrů. Klastry, které se zaměřují na mobilní sítě, vodíkové technologie, cestovní ruch, 
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výrobu elektřiny, úpravu odpadů, podnikání a strojírenství nerealizovaly žádné projekty, které 

by byly podpořeny ze zdrojů Evropské unie.  

Klastry v Moravskoslezském kraji získaly prostředky v minulém období na deset 

projektů.  ENVICRACK, družstvo čerpal prostředky na dva projekty. První byl realizován na 

základě Výzvy I. a nazýval se Rozvoj inovací a posilování konkurenceschopnosti v Klastru 

ENVICRACK. Příspěvek z EU činil 38 091 050 Kč. Výše národních prostředků byla 6 

721 950 Kč, takže celková podpora, kterou klastr na projekt získal, byla celkem 44 813 tis. 

Kč. Druhý projekt byl předložen prostřednictvím Výzvy III., Rozvoj inovací v Klastru 

ENVICRACK - 2 etapa, kdy celková alokace byla 31 551 tis. Kč. Klastr celkově získal 

alokaci ve výši 76 364 tis. Kč. Druhý klastr, IT Cluster, o. s., získal prostředky v rámci Výzvy 

I. Dotace z EU na projekt činila 64 381 550 Kč a podíl národních zdrojů byl 11 361 450 Kč, 

což bylo dohromady 75 743 tis. Kč. Klastr specializující se na automobilový průmysl 

realizoval dva projekty, které byly financovány na základě Výzvy I. a III. První projekt nesl 

název Rozvoj inovačního potenciálu Moravskoslezského automobilového klastru. Získal 

celkovou dotaci 12 472 tis. Kč, z čehož bylo 10 601 200 Kč z evropských prostředků a 1 

870 800 Kč z národních zdrojů. Druhý projekt, Klastr - integrátor V&V, obdržel celkovou 

alokaci 22 664 tis. Kč. Moravskoslezský dřevařský klastr, o. s. realizoval jeden projekt a 

získal tak celkovou alokaci11 216 tis. Kč. Moravskoslezský energetický klastr, o. s. čerpal 

prostředky na dva projekty. První byl realizován na základě Výzvy I. a nazýval se Rozšíření 

činností energetického klastru a posílení spolupráce mezi firemním sektorem, V a V a VŠ 

institucemi. Příspěvek z EU činil 10 647 100 Kč. Podíl národních prostředků na projekt byl 1 

878 900 Kč, takže celková podpora, kterou klastr na projekt získal, byla celkem 12 526 tis. 

Kč. Druhý projekt podléhal Výzvě III., Rozvoj činností Moravskoslezského energetického 

klastru a posílení jeho výzkumných aktivit, kdy celková dotace byla 14 323 tis. Kč. Klastr 

celkově získal alokaci ve výši 49 537 tis. Kč. Poslední klastr, který v minulém programovém 

období čerpal prostředky na rozvoj, byl Bezpečnostně technologický klastr, o. s. Realizoval 

dva projekty v celkové alokaci 49 537 tis. Kč, z které činila podpora z EU 42 106 450 Kč, a 

z národních prostředků bylo vyčleněno 7 430 550 Kč. ENVICRACK, družstvo získal největší 

celkovou dotaci a naopak nejmenší obdržel Moravskoslezský dřevařský klastr, o. s. 

Celková dotace na podporu klastrů v letech 2007–2013 do Moravskoslezského kraje 

plynula ve výši 274 845 tis. Kč, přičemž z evropských prostředků bylo financováno 233 

612 850 Kč a z národních zdrojů 39 549 750 Kč. 
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4.2 Celkové vyhodnocení úspěšnosti klastrů při získávání finančních prostředků 
dle jednotlivých krajů v letech 2007-2013 

Z grafu 4.1 vyplývá, že v České republice existuje celkem 79 klastrů v různém stupni 

rozvoje. Pokud se podíváme na jejich rozdělení dle krajů, dojdeme k závěru, že nejvíce jich 

bylo založeno v Moravskoslezském kraji. Právě v tomto kraji vznikl v roce 2003 první klastr, 

Národní strojírenský klastr, o. s. 

Graf 4.1: Počet klastrů v jednotlivých krajích v ČR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 
 

  Jak uvádí graf 4.2, v letech 2007-2013 bylo spolufinancováno celkem 41 projektů z 

OPPI, které získaly dotaci z evropských prostředků, díky kterým se klastry mohly dále 

rozvíjet. Nejvíce schválených projektů realizovaly klastry v kraji Moravskoslezském. Na 

druhém místě byly klastry v kraji Jihomoravském. Na třetím místě se stejným počtem 

projektů byly klastry v krajích Jihočeském, Královehradeckém a Středočeském. Průměrně na 

každý kraj za minulé období připadly 2-3 podpořené projekty. Klastry v hlavním městě Praha, 

Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém kraji nerealizovaly v letech 2007-2013 žádné projekty 

spolufinancované ze zdrojů OPPI. 
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Graf 4.2: Počet podpořených projektů z OPPI v jednotlivých krajích v ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 
 

V minulém programovém období 2007-2013 bylo na 41 realizovaných projektů 

vyčleněno z evropských prostředků 1 142 257 750 Kč.  

Z grafu 4.3 můžeme na první pohled usoudit, že největší dotaci z EU z OPPI získaly 

klastry v kraji Jihomoravském, a to ve výši 246 mil. Kč rozdělených do sedmi projektů. 

Klastry Moravskoslezského kraje realizovaly nejvíce projektů, deset, a získaly druhou 

největší dotaci, která přibližně činila 234 mil. Kč. Nejnižší příspěvek z prostředků EU získaly 

klastry ve Zlínském kraji. Prostředky dosáhly výše přibližně 17 mil. Kč, ale kraj realizoval 

pouze dva projekty, takže se dalo předpokládat, že alokace mezi nevyšší patřit nebude. Za 

zmínku stojí Olomoucký a Pardubický kraj. Klastry v obou krajích realizovaly dva projekty, 

ale dotace do kraje Pardubického byla více než dvojnásobná. Pokud se podíváme na klastry ve 

Středočeském kraji, tak ty realizovaly 4 projekty a získaly dotaci z EU ve výši 48 mil. Kč, což 

bylo o necelou polovinu méně, než získaly klastry v kraji Pardubickém na pouhé dva 

projekty. Z toho lze usoudit, že projekty jsou vzájemně nesrovnatelné, jelikož výše dotace na 

projekty se liší dle obsahové náplně projektu, např. projekt zaměřený na vzdělávání a na 

nákup nových technologií. 
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Graf 4.3: Prostředky z EU v rámci OPPI na realizované projekty v jednotlivých krajích 
v ČR 

 

 
Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 
 

Z tabulky 4.11 vyplývá, že v letech 2007-2013 získalo dotaci z fondů EU v rámci 

OPPI a národních zdrojů celkem 25 klastrů. Pokud srovnáme počet žadatelů a počet 

existujících klastrů, jedná se o nízké číslo. Z toho lze usoudit, že přibližně dvě třetiny klastrů 

nebylo aktivních. Nejvíce aktivních klastrů má vzhledem k jejich počtu Středočeský kraj, 

protože z 6 klastrů, které mají v kraji sídlo, 4 z nich žádaly o dotaci.  

Celková dotace z evropských i národních prostředků, kterou klastry na 41 projektů 

získaly, byla ve výši 1 343 839 tis. Kč. Rozpočet všech projektů činil 2 346 949 tis. Kč.  
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Tabulka 4.11: Celkové srovnání čerpání finanční podpory klastrů z OPPI v jednotlivých 

krajích v ČR (v Kč) 

Kraj 
Počet  

klastrů 
Počet  

žadatelů 

Počet 
realizovaných  

projektů 
Dotace 
celkem 

Rozpočet 
projektů 
celkem 

Hlavní město Praha 1 0 0 0 0 

Jihočeský 11 3 4 188 043 000 369 440 000 

Jihomoravský 12 3 7 288 959 000 500 294 000 

Karlovarský 2 0 0 0 0 

Královehradecký 6 3 4 175 181 000 301 070 000 

Liberecký 4 1 3 87 783 000 152 680 000 

Moravskoslezský 14 6 10 274 845 000 460 212 000 

Olomoucký 6 1 2 37 288 000 60 956 000 

Pardubický 4 1 2 88 108 000 151 564 000 

Plzeňský 1 0 0 0 0 

Středočeský 6 4 4 56 917 000 96 664 000 

Ústecký 3 0 0 0 0 

Vysočina 4 2 3 126 808 000 220 629 000 

Zlínský 5 1 2 19 907 000 33 440 000 

CELKEM 79 25 41 1 343 839 000 2 346 949 000 
Zdroj: CzechInvest, 2014c, Regionální informační servis, 2014, vlastní zpracování 

 

Klastry z Moravskoslezského kraje byly v oblasti čerpání prostředků z OPPI velmi 

aktivní, což dosvědčuje největší počet uskutečněných projektů a druhý největší úhrn dotací 

z fondů EU za programové období 2007-2013. Jednak to bylo proto, že se jedná o kraj 

s širokou základnou firem v různých oborech, který tak má vysoký potenciál pro vytváření 

klastrů, tak i tím, že Moravskoslezský kraj podporoval vznik klastrů, včetně podpory finanční. 

V současné době je tato podpora především v oblasti informační a vzdělávací. Klastry a jejich 

prostřednictvím i členské firmy, jsou navíc v kraji intenzivně zapojovány do aktivit v rámci 

regionálního inovačního systému, včetně například přípravy krajských dotačních programů 

podpory podnikání a inovací.  

Podmínky pro vznik klastrů v jednotlivých krajích jsou rozdílné. Na jedné straně 

existují kraje, které mají vhodné podmínky pro vytváření a rozvoj klastrů (např. zmíněný 

Moravskoslezský kraj), tak na druhé straně existují kraje (např. Vysočina) s nízkým 

potenciálem pro vznik klastrů.  

Klastry vznikají především v regionech, jež bojují s vyšší nezaměstnaností, horší 

dopravní dostupností, ve městech s průmyslovou základnou apod. Hledají totiž cestu, jak být 

lepší. Setkáme se s kraji, např. hlavní město Praha, která má dostatek zahraničních investic, 

infrastrukturu, příjem z cestovního ruchu apod. a motivace pro vytváření klastrů zde není 
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silná. O tom svědčí to, že v Praze byl identifikován pouze jeden klastr. Klastry by se měly 

vytvářet proto, aby prohlubovaly spolupráci, získaly lepší postavení na trhu a aby pro ně 

zapojení do klastru znamenalo přínosy a nikoliv jen proto, aby mohly realizovat projekty, 

které jsou spolufinancované ze zdrojů Evropské unie.  

Podpora, která směřovala z prostředků Evropské unie v letech 2007-2013 na 

problematiku klastrů do krajů v ČR byla relativně nízká. Na základě tří výzev byla na 

program Spolupráce-Klastry vyčleněna celková dotace z EU ve výši 2 250 mil. Kč a dotace, 

která byla klastrům ve skutečnosti poskytnuta, činila 1 142 257 750 Kč. Přibližně 50 % 

evropských prostředků nebylo vyčerpáno.  
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5 Závěr 

Přínosy plynoucí z efektivního fungování klastrů mají různou podobu a někdy se 

projeví až v delším časovém období. Mezi pozitivní externality klastru se například řadí 

urbanizační externalita v podobě nižších nákladů díky lepší dostupnosti obchodních i 

veřejných služeb. K dalším patří lokalizační externalita, úspory (výnosy) z rozšíření 

obchodních transakcí, existence důvěry apod. Fungování klastrů má také kladný efekt na 

firmy, regiony a tím na konkurenceschopnost celého státu. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a vyhodnotit úspěšnost klastrů při čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007–2013 se zaměřením na 

jednotlivé kraje České republiky.  

 V České republice existuje celkem 79 klastrů. Pokud se podíváme na jejich 

rozdělení dle krajů, nejvíce jich bylo založeno v Moravskoslezském kraji. Právě v tomto kraji 

v roce 2003 vznikl první klastr, Národní strojírenský klastr, o. s. V letech 2007-2013 bylo 

z evropských prostředků spolufinancováno celkem 41 projektů, díky kterým se klastry 

mohly dále rozvíjet. Nejvíce schválených projektů realizovaly klastry v 

kraji Moravskoslezském. Na druhém místě byly klastry v kraji Jihomoravském. Na třetím 

místě se stejným počtem projektů byly klastry v krajích Jihočeském, Královehradeckém a 

Středočeském.  

V minulém programovém období bylo na 41 realizovaných projektů vyčleněno 

z evropských prostředků 1 142 257 750 Kč. Největší dotaci z EU získaly klastry v kraji 

Jihomoravském, a to přibližně 246 mil. Kč na sedm realizovaných projektů. Klastry 

Moravskoslezského kraje realizovaly nejvíce projektů, deset, a získaly druhou největší 

celkovou dotaci, která přibližně činila 234 mil. Kč. Nejnižší příspěvek z prostředků EU 

získaly klastry v kraji Zlínském. Prostředky dosáhly výše necelých 17 mil. Kč, ale kraj 

realizoval pouze dva projekty, takže se dalo předpokládat, že alokace mezi nevyšší patřit 

nebude. Za zmínku stojí Olomoucký a Pardubický kraj. Klastry v obou krajích realizovaly dva 

projekty, ale dotace do kraje Pardubického byla více jak dvojnásobná. Pokud se podíváme na 

klastry ve Středočeském kraji, tak ty realizovaly 4 projekty a získaly dotaci z EU ve výši 48 

mil. Kč, což bylo o necelou polovinu méně, než získaly klastry v kraji Pardubickém na pouhé 

dva projekty. Z toho vyplývá, že projekty jsou vzájemně nesrovnatelné, jelikož výše dotace na 

projekty se liší dle obsahové náplně projektu, např. projekt zaměřený na vzdělávání a na 

nákup nových technologií.  
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V letech 2007-2013 získalo dotaci z fondů EU v rámci OPPI a národních zdrojů 

celkem 25 klastrů. Pokud srovnáme počet žadatelů a počet existujících klastrů, jedná se o 

nízké číslo. Lze usoudit, že přibližně dvě třetiny klastrů v krajích ČR nebylo aktivních. 

Nejvíce aktivních klastrů se nachází ve Středočeském kraji, protože z 6 klastrů, které mají 

v kraji sídlo, 4 z nich žádaly o dotaci. Celkovou dotaci z evropských a národních prostředků, 

kterou klastry na všechny realizované projekty získaly, byla ve výši 1 343 839 tis. Kč. 

Rozpočet všech projektů činil 2 346 949 tis. Kč.  

Klastry z Moravskoslezského kraje byly v oblasti čerpání prostředků z OPPI velmi 

aktivní, což dosvědčuje největší počet uskutečněných projektů a druhý největší úhrn dotací 

z fondů EU za programové období 2007-2013. Jedná se o kraj s širokou základnou firem 

v různých oborech, má tak potenciál pro vytváření klastrů. Moravskoslezský kraj rovněž 

podporoval vznik klastrů, včetně podpory finanční. Podmínky pro vznik klastrů 

v jednotlivých krajích jsou rozdílné. Klastry vznikají v regionech s vyšší nezaměstnaností, 

horší dopravní dostupností, ve městech se silnou průmyslovou základnou apod.  

Dle mého názoru jsou klastry důležitým prvkem regionálního rozvoje. Podporují 

inovace, posilují spolupráci, zvyšují konkurenceschopnost celé ČR, zvyšují specializaci 

podniků zapojených do klastrování, snižují náklady.  

Podpora, která směřovala z prostředků Evropské unie v letech 2007-2013 na 

problematiku klastrů do krajů v ČR byla relativně nízká, jelikož na základě tří výzev byla na 

program Spolupráce-Klastry vyčleněna alokace ve výši 2 250 mil. Kč a dotace, která byla 

klastrům ve skutečnosti poskytnuta, činila 1 142 257 750 Kč. Přibližně 50 % evropských 

prostředků nebylo vyčerpáno.  
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