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1 Úvod 

Klastrová politika je v České republice realizována od vstupu České republiky do 

Evropské unie. Efektivnost klastrování je v zahraničí deklarována již několik desetiletí, neboť 

samotný proces zakládání a rozvoj klastrů slouží ke zvyšování konkurenceschopnosti na 

národní, regionální a lokální úrovni. Působení klastrů je jeden nejvýznamnějších konceptů 

regionálního rozvoje a má značný vliv na zaměstnanost, zvyšování kvalifikace lidského 

kapitálu. Významně se podílí na utváření výzkumných a inovačních technologií.     

Cílem diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit klastrovou politiku v České 

republice a její vliv na regionální rozvoj a také zhodnotit nejvýznamnější klastry 

Moravskoslezského kraje, které se aktivně podílí na procesu klastrování.  Hypotézou práce je 

tedy tvrzení, že Moravskoslezský kraj se aktivně podílí na provádění klastrové politiky 

v České republice.  

Práce je systematicky členěna do pěti částí. Obsahuje úvod, tři hlavní kapitoly a závěr. 

Druhá kapitola se věnuje vymezení úlohy klastrů v regionálním rozvoji. Vymezuje základní 

termíny regionálního rozvoje, představuje přístupy regionálního rozvoje a regionální politiky 

v souvislosti s ekonomickou situací národního hospodářství a v neposlední řadě klastry 

a proces klastrování. Kapitola je členěna do dvou dílčích kapitol, které obsahují souhrnné 

informace o regionálním rozvoji, provádění regionální politiky a dále popisují klastry 

a klastrové iniciativy. V kapitole je přiblížen proces vzniku klastrů včetně jejich typologie 

a jsou představeny instituce zabývající se podporou klastrování.   

Třetí kapitola se zabývá hodnocením klastrové politiky v  České republice. 

Prostřednictvím dílčí kapitoly hodnotí práce podporu klastrů v programovacích 

a strategických dokumentech v ČR. Další dvě dílčí kapitoly se zabývají financováním klastrů 

v rámci jednotlivých programovacích období (2004 – 2006 a 2007 – 2013). Podpora klastrů 

v minulém programovacím období probíhala prostřednictvím programu Klastry a Operačního 

programu průmysl a podnikání. Současné období nabízí možnost podpory klastrů programem 

Spolupráce v rámci Operačního programu podnikání a inovace. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na odvětvovou strukturu klastrů v Moravskoslezském 

kraji. Cílem této kapitoly je analyzovat odvětvové zaměření všech klastrů 

v Moravskoslezském kraji. Analýza je provedena metodou internetového šetření, osobního 

dotazování zástupců klastrů, čerpání statistických dat z Českého statistického úřadu 
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a z Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Cílem první podkapitoly je 

představit všech deset klastrů působících v Moravskoslezském kraji a jednotlivě je popsat. 

Druhá dílčí kapitola se zabývá finanční podporou klastrů v minulém programovacím období 

2004-2006 a současném programovacím období a 2007-2013. 
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2 Úloha klastrů v regionálním rozvoji 

Regionální rozvoj je souhrn procesů, jehož cílem je snížení regionálních disparit 

a zvýšení životní úrovně obyvatel daného regionu. Může být chápán hned z několika hledisek, 

jako je například hledisko ekonomické, sociální, environmentální aj. Rozvoj na regionální 

úrovni je základním prvkem regionální politiky, která byla ve světě realizována již od 50. let 

minulého století, zejména ve Velké Británii, Francii a Itálii. Cílem regionální politiky je 

vyvážený hospodářský rozvoj regionů, který je podpořen strukturální politikou Evropské unie 

(EU), respektive jejími operačními programy, určenými pro víceleté financování rozvojových 

programů strukturálních fondů Evropské unie v jednotlivých obdobích (v letech 2004 – 2006 

a v letech 2007 – 2013). Regionální rozvoj tak zahrnuje rozsáhlé spektrum činností. 

Regionální rozvoj ovlivňuje mnoho faktorů, které mohou působit jak pozitivně, tak 

negativně. Faktory ovlivňující regionální rozvoj jsou přírodní podmínky, dostupnost 

výrobních faktorů, dostupnost vstupních zdrojů, alokace vstupů a dopravní infrastruktura, 

stupeň technického a technologického pokroku, existence velkých národních a nadnárodních 

firem, existence kvalifikované pracovní síly, sítě dodavatelů a služeb, regionální prostředí, 

nehmotné lokalizační prostředí, tj. sociální prostředí, podmínky pro bydlení, aktivity volného 

času (Blažek, 2011). 

2.1 Regionální rozvoj a regionální politika  

Regionální rozvoj v novém pojetí se v České republice uplatňuje od 90. let minulého 

století na základě liberálního a keynesiánského paradigmatu, viz tabulka 2-1. V té době se 

bývalé Československo rozdělilo na dva nezávislé státy, a to na Českou republiku 

a Slovenskou republiku. Regionální rozvoj v ČR nabyl nových rozměrů poté, kdy bylo 

1. listopadu 1996 založeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a byly vydány první 

strategické dokumenty k regionálnímu rozvoji spolu s indikátory regionálního rozvoje.  

Podle Skokana (2004) je regionální rozvoj představován komplexem procesů 

probíhajících v složitém systému regionu. Pro ovlivňování a řízení těchto procesů je nezbytný 

systémový přístup. Jak uvádějí Stejskal a Kovárník (2009), je nutno podotknout, že v obdobné 

literatuře i v praxi bývají často zaměňovány pojmy regionální rozvoj a regionální politika. 
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Tabulka 2-1: Paradigma regionálního rozvoje 

Obecné paradigma Charakteristické rysy 

liberální/neintervencionistické/endogenně 

rozvojové 

Prostorový vývoj tenduje k rovnováze, není 

nutno zasahovat do tržních procesů. 

Neintervencionistický přístup. 

keynesiánské/intervencionistické/exogenně 

rozvojové 

Prostorový vývoj tenduje k nerovnováze, 

zásahy do tržních procesů jsou nutné. 

Intervencionistický přístup. 

marxisticko-socialistické/extrémně 

intervencionistické 

Vývoj tenduje k regionální nerovnováze, 

nutnost plánování a řízení prostorového 

vývoje. Intervencionistický přístup. 

moderní/“transformovaný“ neoendogenní 

rozvoj/vytváření rámcových podmínek pro 

endogenní iniciativy 

Vývoj tenduje k regionální nerovnováze, je 

nutno využít regionální potenciál. 

Spíše neintervencionistický přístup. 

Zdroj: Blažek, 2011. 

 

Přístupy k regionálnímu rozvoji jsou děleny na intervencionistické 

a neintervencionistické, jak vyplývá z tabulky 2-1. Alternativně je možno hovořit 

o stanoviscích, která zdůrazňují vnitřní potenciál a vnitřní rozvojové možnosti regionů 

v rámci přístupu zdola nahoru, resp. "bottom-up" přístupu (liberální a moderní) či naopak 

o koncepcích spoléhajících na intervence shora dolů, resp. "top-down" přístupy (DHV, 2006). 

Regionální rozvoj probíhá v regionech, které jsou vytvářeny v různých zemích na 

různých úrovních. EU používá klasifikaci NUTS
1
. Klasifikace NUTS byla zavedena 

Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostat) pro potřeby jednotného klasifikování 

struktury územních jednotek. Systém územněsprávního členění v ČR se skládal z úrovně 

krajů, okresů a obcí. Vstupem ČR do EU se institucionální zabezpečení zavedlo dělení NUTS, 

které regionálně rozdělilo územní členění, jak je uvedeno níže v tabulce 2-2.  

Klasifikace CZ – NUTS je určena pro statistické a analytické účely, pro potřeby 

poskytování údajů ve vztahu k EU, ale především pro úkoly spojené s čerpáním 

z tzv. Strukturálních fondů. Z hlediska přísunu financí je rozhodující rozdělení do tzv. regionů 

soudržnosti (NUTS II).  

                                                 
1
 Nomenklatura územních statistických jednotek NUTS. 
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Tabulka 2-2: Územní členění ČR 

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I území České republiky 1 

NUTS II sdružené kraje (vyšší územně samosprávné celky) 8 

NUTS III kraje (nižší územně samosprávné celky) 14 

LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Zdroj: ČSÚ 2012; vlastní úprava. 

 

Podle Wokouna (2011) jsou účastníky regionálního rozvoje zákonodárné složky státu, 

výkonné složky státu, regionální rady pro provádění politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, orgány samosprávy, poradní a koordinační orgány, rozvojové agentury, 

hospodářské a agrární komory, zájmová sdružení, agentury, instituce veřejného sektoru, 

nestátní neziskové organizace, subjekty soukromého sektoru. Každá z výše vyjmenovaných 

složek se svým způsobem podílí na provádění regionálního rozvoje, resp. regionální politiky. 

Regionální politika se zabývá vytyčením hlavních směrů regionálního rozvoje, 

vytváření metod a postupů, které jsou prováděny koncepčními a výkonnými činnostmi 

příslušných institucí. Podle Novotné (2007) je regionální politika nejen součástí hospodářské 

politiky každé země, ale i součástí národní politiky ovlivňující rozmístění hlavních 

ekonomických nástrojů a aktivit na celém území či jeho části. Zahrnuje opatření, která 

napomáhají růstu ekonomické aktivity na území s vysokou nezaměstnaností a malým 

ekonomickým růstem. Představuje ale i veřejné intervence vedoucí ke zlepšení geografického 

rozdělení ekonomických činností, které vedou k ekonomickému růstu. Regionální politika 

také představuje soubor opatření a nástrojů, jejichž působením dochází ke zmírnění 

a odstranění disparit v hospodářském rozvoji regionů. 

Vláda ČR v roce 1998 přijala usnesení Zásady regionální politiky, což vyvolalo 

důležitou změnu v chápání regionální politiky. Tyto Zásady vymezily všeobecné předpisy pro 

provádění regionální politiky v ČR a také určily dva základní typy podporovaných regionů,  
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a to strukturálně postižené regiony a hospodářsky slabé regiony (Stejskal, 2011). Národní 

rozvojový plán ČR 2007 – 2013 (2005) striktně vymezil základní cíle regionální politiky: 

 posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky,  

 rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti,  

 životní prostředí a dostupnost,  

 vyvážený a harmonický rozvoj území ČR. 

 

Klíčovým dokumentem pro provádění regionální politiky v ČR je Strategie 

regionálního rozvoje České republiky (2006), která obsahuje: 

 analýzu stavu regionálního rozvoje, 

 charakteristiku silných a slabých stránek v rozvoji jednotlivých krajů a okresů, 

 strategické cíle regionálního rozvoje v ČR, 

 vymezení státem podporovaných regionů, 

 doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje 

odvětví spadajících do jejich působnosti. 

 

Strategie regionálního rozvoje České republiky (2006) navazuje na „Strategii 

udržitelného rozvoje České republiky“ (usnesení vlády č. 1242/2004), která prezentuje 

dlouhodobý rámec pro udržení základních civilizačních hodnot a kvality života společnosti 

a podklad pro zpracování dalších dokumentů koncepčního povahy. 

Podle Novotné (2007) jsou nástroje regionální politiky definovány na třech základních 

úrovních, a to jsou makroekonomické nástroje, mikroekonomické nástroje a ostatní. Mezi 

nástroje makroekonomické řadíme fiskální politiku (přerozdělování finančních prostředků ze 

státního rozpočtu), politiku zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti, snížená sazba daní) 

a protekcionismus (například uvalení dovozních limitů, cla, odvetná opatření).  

Rozhodování firem o jejich prostorové lokalizaci je začleněno do skupiny 

mikroekonomických nástrojů, která následně vyčleňuje nástroje na realokaci pracovních sil 

(například pořízení bytu) a nástroje na realokaci kapitálu (např. investiční pobídky). Poslední 

skupina, ostatní nástroje, obsahuje nástroje administrativní a institucionální povahy. 
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Konkrétními finančními nástroji regionální politiky jsou strukturální fondy EU. 

Evropský sociální fond (ESF), jako jeden z hlavních finančních nástrojů, se již od roku 1960 

zaměřuje na oblast lidských zdrojů a zaměstnanosti. Podle Novotné (2007) je podpora 

zaměřena na oblasti integrace nezaměstnaných, mladých lidí, lidí hrozícím sociální exkluze či 

oblast posílení systému vzdělávání, kvalifikace a lidského potenciálu. Druhým hlavním 

finančním nástrojem je Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), jehož cílem je podle 

Novotné (2007) podporovat regiony EU, zejména ty zaostávající, pomáhat jejich rozvoji. 

ERDF slouží například k podpoře rozvoje infrastruktury, podnikání v oblasti malých 

a středních podniků, inovací, výzkumu a vývoje apod.  

Vývoj regionální politiky determinoval podle Novotné (2007) dva přístupy 

v regionální politice, resp. v regionálním rozvoji, které lze rozlišit z časového hlediska. 

Exogenní teorie
2
 regionální politiky dominovala v 70. letech minulého století. Jedná se 

o politiku zaměřenou na nové vnější impulzy, které mají povahu rozvoje. Tento přístup 

používal nástroje v podobě kapitálových a investičních grantů, daňových úlev či podpory 

pracovní síly.  

Druhým přístupem je tzv. endogenní teorie (Skokan, 2004), dle které vycházejí 

podněty podpory z metropolitních center k periferiím. Tato teorie spoléhá na vnitřní 

regionální integraci a na využívání vnitřního potenciálu regionů.    

Skokan (2004) uvádí jako další variantu teorie regionálního rozvoje, tzv. asociativní 

model. Model je založen na společenské a komunikativní dimenzi ekonomického rozvoje. 

Příkladem modelu je existence klastrů, podnikových sítí a iniciativ pro růst inovací, které 

podporuje Evropská unie.
3
 Klíčovými postupy tohoto modelu jsou například procesy 

spolupráce, budování důvěry nebo změna místních struktur vládnutí.  

Podle Pavelkové a kol. (2009) totiž klastry dokážou stimulovat hospodářský růst 

ekonomik prostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti a výkonnosti firem, zaměřují se 

také na oblast inovací, včetně využití výzkumu a vývoje, přilákání zahraničních investic 

a ovlivňují zaměstnanost v daném regionu. Regionální politika v novém pojetí vytváří rámec 

pro vztahy mezi podniky, organizacemi a veřejnými institucemi, které nachází společná 

řešení, nalézají možnost využití regionálních výhod, vzájemně si vyměňují informace. 

Všechny tyto aspekty se mohou uplatnit a rozvíjet v klastrech.  

                                                 
2
 Též známá jako přístup „shora – dolů“.  

3
 Příkladem jsou například regionální inovační strategie (RIS). 
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2.2 Klastry a klastrové iniciativy 

Vzájemné otevření evropských trhů prostřednictvím globalizace otevřelo nové 

možnosti vývoje a rozvoje inovací v průmyslových oblastech v tzv. klastrech.  

Vzhledem k různým pojetím světových autorů se definice klastru může 

terminologicky rozcházet, ačkoli se pojem klastr stal celosvětově uznávaným a zkoumaným 

termínem. Existuje mnoho různých a odborných definic, které ve své podstatě říkají to  

samé – klastry jsou geograficky soustředěné ekonomické subjekty, jako jsou například firmy, 

jejich dodavatelé a odběratelé a další instituce a organizace, které spolu spolupracují, ale 

zároveň si konkurují. Jejich cílem je zlepšení ekonomické situace zainteresovaných subjektů 

a poskytnutí široké škály výrobků či služeb ve prospěch spotřebitele (odběratele). 

Klastry představují v současnosti jeden z nejpopulárnějších konceptů regionálního 

rozvoje, navíc s velmi výraznými dopady pro koncepci podpůrných politik. Klastry jsou 

v řadě vyspělých států součástí průmyslových politik. Také v ČR se stala podpora klastrů 

součástí průmyslové, regionální a inovační politiky, a to zejména v souvislosti se vstupem do 

EU a s následnou podporou z evropských strukturálních fondů. Odborníci tvrdí, že se jedná 

o nejkontroverznější z konceptů regionálního rozvoje (Blažek, Uhlíř, 2011). 

Odborná literatura uvádí, že členské firmy klastrů se realizují v různých odvětvích. 

Často je uváděno, že jsou definovány pro potřeby podpory programů financovaných ze 

strukturálních fondů Evropské unie (Blažek, 2011). Klastr tvoří skupina podobných subjektů, 

vznikajících společně, které představují jak funkční koncept, tak popis procesu shlukování 

(aglomerace). Termín klastr je definován pro oblast průmyslových odvětví regionu a inovací 

aj. (Pavelková a kol., 2009). K tomu, aby vznikl klastr, je nutný podnět. V tomto případě se 

hovoří o klastrové iniciativě, která uvozuje proces klastrování. 

 „Průmyslový klastr je geografické soustředění vzájemně provázaných firem, 

specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných odvětvích 

a v přidružených institucích, jako jsou univerzity, agentury a obchodní asociace různých 

směrů, které soutěží, ale také spolupracují (Porter, 1990).“ 

Další definicí používanou OECD (2005) je klastr definován jako „seskupení 

horizontálně nebo vertikálně propojených firem z příbuzných oborů spolupracujících 

s podpůrnými organizacemi“. 
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Podle Pavelkové a kol. (2009) CzechInvest definuje klastr jako „soubor regionálně 

propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací – zejména 

institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) – jejichž vazby mají 

potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.“  

Stejskal (2011) uvádí, že Roelandt a Hertog v roce 1998 definovali klastr jako 

„výrobní sítě silně vzájemně závislých firem propojené mezi sebou v rámci výrobního řetězce, 

vytvářejícího přidanou hodnotu. V některých případech zahrnují klastry také strategické 

aliance s univerzitami, výzkumnými ústavy, intenzivními znalostními službami pro podmínky, 

zprostředkujícími organizacemi a zákazníky.“  

Významnou osobností v oblasti klastrování je americký expert na firemní strategii 

Michael Porter, který se dlouhodobě věnoval otázce konkurenčních výhod na úrovni 

národních ekonomik. Konkurenceschopnost chápal jako exportní úspěšnost firem závisející 

na čtyřech hlavních faktorech (Blažek, 2011).  

Porter determinoval model známý též jako Porterův diamant, který znázorňuje 

4 základní faktory, díky nimž se stávají ekonomické subjekty dynamičtější 

a konkurenceschopné. Mezi faktory Porter podle Skokana (2004) zařadil: 

 Strategie firmy, struktura a konkurenti - Patří zde strategie a způsoby řízení inovací, 

individuální a firemní cíle, které podporují trvalé investice a silné soupeření mezi 

skupinami místních konkurentů. 

 Podmínky faktorů - Zahrnují faktory kvantitativní a administrativní, informační, 

vědecké a technické infrastruktury přizpůsobené potřebám jednotlivých odvětví, 

dále faktory kvality a faktory specializace.  

 Podmínky poptávky - Patří k nim přítomnost sofistikovaných a poptávajících místních 

zákazníků, kteří tlačí firmy do inovací a jejichž potřeby přitahují další firmy; možnost 

uspokojení potřeb i mimo dané území a mimořádná místní poptávka 

ve specializovaných segmentech, která může být obsloužena také z globálních trhů. 

 Příbuzná a podpůrná odvětví - Jedná se o kritické množství schopných místních 

dodavatelů, jejichž specializované vstupy jsou integrujícími podmínkami pro inovace 

v daném odvětví; dále konkurenceschopné místní firmy v odvětvích příbuzných svojí 

technologií; požadavky na speciální znalosti pracovní síly nebo zákazníky. 
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Obrázek 2-1: Porterův diamant 

 

Zdroj: Pavelková, 2009. 

 

Obrázek 2-1 znázorňuje podmínky podnikatelského prostředí, které působí na 

konkurenceschopnost regionů a tedy i na rozvoj klastrů. Model Porterova diamantu podle 

Skokana (2004) vyzdvihuje blízkost, která vyplývá ze společné alokace zainteresovaných 

ekonomických subjektů, kteří posilují tlak na inovace.  Klastr je ovlivněn čtyřmi skupinami 

výše uvedených faktorů, které jej determinují. Kromě nich působí na rozvoj klastrů i další 

vlivy. Vláda přizpůsobuje podnikatelské podmínky, poskytuje legislativu a provádí intervence 

prostřednictví koordinovaných politik.  Přímé zahraniční investice (FDI) jsou také zdrojem 

konkurenceschopnosti, neboť sehrávají důležitou roli v podkapitalizovaných ekonomikách. 

Dalším faktorem je náhoda, která může narušit kontinuitu a představují ji například rychlé 

změny na finančních trzích či technologické změny.  

Jak uvádí Skokan (2004), klastry podporují vznik základních podmínek pro inovace. 

Podporují vzdělanostní růst pracovních sil v daných odvětvích. Výsledkem vývoje klastru je 

nejen export výrobků a služeb, ale i růst intelektuálního kapitálů a rozvoj technologií.  

Klastrové iniciativy jsou organizované regionální sektorové sítě mezi ekonomickými 

partnery, které jsou zaměřené na zlepšení inovačního úsilí a mezinárodní 

konkurenceschopnosti, které se staly ústředním prvkem zvyšování růstu  
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a konkurenceschopnosti klastrů. Představují nástroj ke vzniku, rozvíjení a posilování klastrů 

(CLOE, 2006). Klastrové iniciativy tak vyjadřují úsilí státu, regionu, specializovaných 

organizací či dalších ekonomických jednotek, které se snaží dosáhnout takové ekonomické 

síly, díky které dojde ke zvýšení dynamiky klastrů a nabídne prostředí pro vytvoření nových 

klastrů.  

Podle Zelené knihy klastrových iniciativ může být klastrovou iniciativou označováno 

„organizované úsilí zaměřené na zvýšení růstu a konkurenceschopnosti klastru v regionu 

za účasti klastrových firem, vlády a/nebo výzkumné komunity (GCI, 2006).“ Podle definice 

může být za klastrovou iniciativu považována jen aktivita, které se současně účastní firmy 

a alespoň jedna další strana z „trojité šroubovice“ (Triple Helix), která představuje vzájemnou 

spolupráci univerzit, vlády a podnikatelů v rámci životního cyklu klastru, jak ukazuje 

obrázek 2-2.  

Obrázek 2-2: Triple helix 

 

Zdroj: Blažek, 2011. 

 

Podle Blažka (2011) je trojitá šroubovice chápána jako analytický nástroj třech 

dimenzí. První dimenzí je vnitřní transformace v rámci jednotlivých šroubovic, (tj. vytváření 

intenzivních a nových typů vazeb mezi firmami), například strategické aliance firem 

zaměřené na společný výzkum a vývoj nebo vnitřní transformace hodnot univerzit, které více 

oceňují i ekonomický přínos vytvořený poznatků. Druhou dimenzí je vzájemné ovlivňování 

zbývajících aktérů (například změna legislativy v oblasti duševního vlastnictví, financování 

výzkumu, podpora mobility vědeckých pracovníků apod.). Třetí dimenzí je pak vytvoření 

nové sítě vztahů a organizací, a to i trojstranných, s cílem podnítit vznik nových myšlenek 

a technologií.   

Průmysl 

Výzkumná 
komunita 

Stát 
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Klastrová iniciativa se orientuje na rozvoj klastrů. U takovéto iniciativy je nutné 

dodržet pomyslné etapy při postupu klastrové iniciativy podle časového rozmezí, jak uvádí 

Skokan (2004): 

1. Analýza místní/regionální ekonomiky. Identifikace potenciálních klastrů. 

2. Vstupní analýza klastrů. Seznámení účastníků s procesem klastrování. 

3. Vznik manažerské skupiny pro soulad činnosti klastru. 

4. Vize klastru a strategie rozvoje. 

5. Postup realizace vize. 

6. Plán společných akcí a řešení problémů klastru. 

7. Vytvoření institucionální podpory klastru. 

8. Posouzení plánu činností a následná revize.  

 

Jednotlivé fáze počínaje iniciací až po konečné hodnocení mají podpořit propojenost 

a spolupráci mezi členy klastru a podpořit přenos dovedností a znalostí do klastrových 

uskupení.   

V klastrové politice existují dva přístupy při vzniku klastru. Prvním z nich je přístup 

„zdola nahoru“ (angl. bottom-up), tento směr je též zvaný jako vznikající přirozený klastr, 

a dále přístup „shora dolů“ (angl. top to bottom), zvaný jako konstruovaný klastr. Na rozdíl od 

konstruovaného klastru vzniká přirozený klastr ze spontánní možnosti spolupráce 

zainteresovaných ekonomických subjektů, které spolu chtějí blíže a vzájemně spolupracovat, 

chtějí dosáhnout společných cílů, využívat společných strategií a dosáhnout lepší pozice než 

samostatná organizace. V případě, že je spolupráce navázána, dochází k přijetí strategií 

a dalšímu rozvíjení spojitosti subjektů. Výsledkem je iniciace potřeb v podobě vzniku klastru 

a následném prohlubování vztahů v nově vzniklém klastru.  

Přístup „shora dolů“ je opačný jev oproti přirozenému vzniku a vývoji klastru. Ten 

často bývá „konstruován“ reprezentanty samosprávy a není tedy podnícen z podnikatelského 

(vnitřního) prostředí. V praxi je často představována asi nejvíce efektivní valence, která 

vzniká kombinací obou zmíněných přístupů. 



17 

 

2.2.1 Vznik klastru 

Životní cyklus klastru je dělen do několika fází, které nemusí být vždy všechny 

naplněny. Základní stadia se dělí do šesti etap – embryo, růst, rozvoj, vrchol, pokles a úpadek, 

jak je znázorněno v následujícím obrázku 2-3.     

Obrázek 2-3: Životní cyklus klastru 

 

Zdroj: European Commission, 2002; vlastní úprava 

 

Pavelková a kol. (2009) uvádí, že klastry jsou dynamické a mají svůj životní cyklus. 

Bílá kniha (2004) však popisuje vývoj klastrů takto:  

 Shlukování firem a dalších členů. 

 Vznik jádra klastru. 

 Rozvoj klastru. 

 Zralost.  

 Transformace nebo zánik klastru.  

Pokud je rozvoj klastru spjat s určitým organizovaným úsilím například regionální 

instituce či vlády na národní úrovni, je vhodné v různých stadiích životního cyklu klastru 

využívat různých způsobů podpor a intervencí (Pavelková a kol., 2009).  

Role univerzit v klastru je nepostradatelná, neboť představuje vědeckou základnu, 

která je přizpůsobitelná širokému spektru požadavků (znalosti, dovednosti, výzkum) ze strany 

klastru. Přínosy zaznamenávají i univerzity v podobě zvýšení znalostí a přiblížení se 

Embryo 

Růst 

Rozvoj 

Vrchol 

Pokles 

Úpadek 
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k podnikatelskému myšlení a potřebám. Zapojení univerzity do klastrové iniciativy může 

v konečném důsledku vést ke zlepšení infrastruktury, technologickým pokrokům či přilákat 

odborníky z praxe. Pro stát jako účastníka „triple helix“ mohou být přínosy zaznamenány 

v podobě regionálního růstu, přilákání investic a blahobyt regionu. Efektivní užší spolupráce 

všech subjektů trojité šroubovice (veřejný i soukromý sektor) napomáhají podle MPO (2012) 

k úsporným vládním nákupům a zjištění potřeb soukromého sektoru.  

2.2.2 Typologie klastrů 

Klasifikace klastrů je často pojímána z mnoha různých pohledů. Pavelková a kol. 

(2009) uvádí, že Enright popisuje typologii klastrů z hlediska následujících rozměrů: 

 Geografický rozsah: územní rozsáhlost podniků, zákazníků, dodavatelů, které jsou 

součástí společných aktivit klastru. Podle geografické dimenze jsou definovány na 

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

 Hustota: determinována počtem a ekonomickou silou klastru, resp. firem v klastru. 

 Šíře klastru: horizontální rozsah odvětví v klastru. 

 Hloubka klastru: vertikální rozsah odvětví v klastru, konkrétně, zda klastr obsahuje 

všechny nebo některé části dodavatelského řetězce. 

 Základna aktivit: počet a cíle činností klastru, které vykonává klastr společně 

s regionem.  

 Geografické rozpětí prodeje: značí velikost rozpětí klastru podle geografického 

průniku napříč obchodními činnostmi. 

 Síla konkurenční pozice: může nabývat od globálního rozměru po supranacionální, 

národní úroveň, kde se vyskytuje silná konkurence, středně schopná konkurence 

a slabí konkurenti.  

 Stupeň rozvoje: může být embryonický, rostoucí nebo zralý, dále stagnující nebo 

upadající. 

 Technologické aktivity v klastru: v tomto pohledu lze klastry vymezit jako tvůrce 

technologií těmi, kdo technologie přizpůsobují nebo uživateli technologií. 
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 Inovační kapacita: jedná se o schopnost klastru vytvářet nové inovace, významné vůči 

konkurenční výhodě v odvětvích, které jsou předmětem prospěchu klastru. 

 Vlastnická struktura: záleží, zda se klastr skládá z místně vlastněných firem, 

zahraničních vlastníků nebo seskupení obou možností. 

 

Jedním z pohledů je určení úrovně klastru v procesu.  Podle Stejskala (2011) je 

vytváření takových sítí podniků velké pozitivum, neboť dochází k přenosu doplňujících 

informacím, dovedností a trhům.  Klastry se pak člení podle odvětvové struktury na 

horizontální, vertikální a laterální klastry.  

 

Obrázek 2-4: Horizontální síť klastrů 

 

Zdroj: KlastrControl, 2012.  

 

Pro horizontální klastry na obrázku 2-4 je charakteristická jejich šířka a jsou tvořeny 

řadou výrobců, převážně stejné branže jako je například kožedělný nebo textilní průmysl 

(KlastrControl, 2012). Tento typ klastru pak představuje šířku provázaných odvětví.   

Obrázek 2-5: Vertikální klastr 

 

Zdroj: KlastrControl, 2012.  
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Vertikální klastry znázorněné na obrázku 2-5 jsou naopak determinovány jejich 

hloubkou. Oproti horizontálním klastrům nejsou vertikální klastry závislé na dodávání 

vstupních zdrojů z okolí (Pavelková a kol., 2009). Vertikální klastry znázorňují rozsah 

provázanosti odvětví. Podle Stejskala (2011) existuje v rámci řetězce firma na „vrcholu“, 

která je hlavním výrobcem či distributorem produktu nebo služby. Tato firma přirozeně 

přebírá strategické rozhodování, čímž se jí přizpůsobují dodávky. 

Obrázek 2-6: Laterální síť klastru 

 

Zdroj: KlastrControl, 2012. 

 

Klastry laterální neboli boční klastry (viz obrázek 2-6) jsou podle Pavelkové (2009) 

typické pro automobilové odvětví. Smyslem tohoto typu uspořádání klastru je životnost 

shluku firem, které mají za cíl doplnit a upravit finální výrobek velkých společností. Stejskal 

(2004) doplňuje, že v případě laterální sítě klastru dochází k modifikaci běžných produktů  

a služeb ke specifickým požadavkům spotřebitele.  

Podle Skokana (2004) jsou klastry dále děleny na: 

 Fungující klastry – jedná se o seskupení, která byla identifikována a jsou produktivně 

aktivní. 

 Latentní klastry – ekonomické subjekty, které nebyly zapojeny, nejsou dosud 

využívány a představují příležitost do budoucna.  

 Potenciální klastry – poukazují na vhodné prostředí pro vytvoření klastrů v podobě 

splnění zásadních podmínek své existence, nicméně postrádají určité potřebné 

faktory. 
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Stejskal (2011) dále rozlišuje klastry na měkké sítě a tvrdé sítě. Měkké sítě nabízí 

potenciálním členům otevřenost a nenáročné podmínky členství. Tvrdé sítě klastrů jsou 

naopak náročné na právní závaznost a spolupráce bývá mnohdy dohodnuta na stanovené 

časové období.  

Geografické hledisko vyčleňuje další skupinu klastrů, a to klastry na národní, 

regionální a lokální úrovni. Na národní úrovni pokrývá klastr území státu jako celku. Na 

regionální úrovni je klastr aplikován na daný region (např. Moravskoslezsko) a na nejnižší 

úrovni je z geografického pohledu místní rovina, která znázorňuje danou lokalitu klastru. 

Klastry je možné dále rozdělit také podle typu založení, tj. zda byly založeny na 

hodnotovém řetězci nebo na kompetencích (Průvodce klastrem, 2006). Klastry založené na 

hodnotovém řetězci jsou obecně definovány sítí dodavatelských vazeb, mezi nimiž existuje 

lineární propojení od surovin po finální výrobek. Jako příklad je uváděn automobilový klastr, 

který je budován kolem páteře hodnotového řetězce spojujícího výrobce automobilů s jeho 

dodavateli, kteří mohou být dále spojeni s výrobci specializovaných průmyslových zařízení, 

elektroniky, plastů, gumy a textilu. Podpora tohoto druhu klastrů se zaměřuje na sektory 

a jejich nižší úrovně podél celého hodnotového řetězce v závislosti na jejich konkrétních 

potřebách. 

Klastr založený na kompetencích se soustředí na konkrétní oblast technické expertízy 

nebo kompetence v regionu, jako jsou například výzkumné nebo vzdělávací dovednosti. 

V tomto typu klastru se nejedná o klíčové dodavatelské vazby v rámci daného sektoru, 

ale o aplikaci samotných znalostí a expertízy často napříč velmi odlišnými hospodářskými 

aktivitami (Průvodce klastrem, 2006). 

2.2.3 Instituce podporující proces klastrování  

Podporou klastrů se zabývají různé instituce a organizace na evropské a národní 

úrovni. Na evropské scéně zahrnující oblast klastrů působí mnoho odborných institucí 

a organizací, které se snaží o snížení regionálních disparit, zvýšení blahobytu země, zajištění 

nové inovační technologie a přilákání investorů do země. Mezi subjekty podporující proces 

klastrování patří Evropská klastrová aliance a Evropská klastrová observatoř. Významnou roli 

sehrál i unijní strategický dokument Evropské klastrové memorandum.   
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Evropská klastrová aliance (dále jen ECA) je otevřeným politickým dialogem 

sloužícím pro udržení rozvoje klastrové politiky na úrovni EU a národních a regionálních 

orgánů, které se díky zvyšování technologických postupů a inovací stávají více 

konkurenceschopné. ECA byla založena roku 2006 jako projekt v rámci iniciativy PRO INNO 

Europe (PRO INNO, 2012).  

ECA je zastřešující iniciativou postavenou na čtyřech probíhajících sítích klastrové 

politiky (INNO-Nets) podporovaných iniciativou PRO INNO Europe. INNO-nets zahrnuje 

sítě BSR-INNOnet, CEE-ClusterNetwork, CLUNET, INNET, které jsou znázorněny 

v následujícím obrázku 2-7 (Pavelková a kol., 2009). 

Obrázek 2-7: Evropský prostor klastrových aktivit 

 

Zdroj: Pavelková a kol., 2009. 

 

Evropské klastrové memorandum je strategický dokument, který uznává důležitou 

úlohu klastrů v oblasti inovací a globální konkurenceschopnosti (Evropská komise, 2012). 

Signatáři tohoto memoranda zastupují názor, že klastry jsou hnací silou inovací a blahobytu, 

která je schopná zajistit regionům pomoc k vybudování unikátních profilů odborných 

schopností a nabízí tak možnost stát se atraktivními partnery světového obchodu (ECM, 

2007). Memorandum je určeno orgánům státní moci a regionálním agenturám. Tento 

dokument slouží jako podklad pro stanovení společných zásad rozvoje klastrů. 
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Evropská klastrová observatoř je elektronická platforma poskytující informace 

a analýzy klastrů a konkurenceschopnosti a klastrové politiky v Evropě již od roku 2007. 

Observatoř je zaměřena na tři hlavní cílové skupiny, a to na politiky, Cluster Management 

zaměstnanců a akademických a vědeckých pracovníků (Clusterobservatory, 2012). 

Na národní úrovni působí mnoho institucí, organizací a agentur, které se zasluhují 

o provádění klastrové politiky v podmínkách  České republiky. Jedná se zejména 

o Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Národní klastrovou asociaci a regionální 

rozvojové agentury (například Agentura pro regionální rozvoj v Ostravě). 

Na úrovni státní podpory klastrů působí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 

které provádí průmyslovou, energetickou, obchodní politiku v kontextu Jednotného vnitřního 

trhu Evropské unie (JVT EU), podporu podnikání a investování apod. Jedná se o řídicí orgán 

operačních programů poskytovaných Evropskou unií.  

Pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky podléhá Ministerstvu průmyslu 

a obchodu Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CzechInvest). 

CzechInvest je v přeneseném slova smyslu komunikačním kanálem mezi Evropskou unií 

a Českou republikou. Jedná se o implementační subjekt operačních programů dotovaných 

z EU a státního rozpočtu ČR, který přijímá žádosti o poskytnutí dotací v rámci projektového 

řízení. 

CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro 

umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům 

předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se 

do dodavatelských řetězců nadnárodních společností (CzechInvest, 2012). CzechInvest 

poskytuje tyto služby: 

 posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých 

a středních podnikatelů,  

 zastřešuje celou oblast podpory zpracovatelského průmyslu, 

 propaguje ČR v zahraničí jako vhodnou lokalitu pro příchozí investice, 

 díky svým programům přispívá k rozvoji domácích firem. 
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V oblasti klastrů představuje CzechInvest implementační agenturu, která koordinuje 

finanční pomoc ze strukturálních fondů EU. Nabízí spolupráci podnikatelským subjektům, 

jakož i klastrům, veřejným institucím a vědecké komunitě za účelem vytváření příznivých 

podnikatelských podmínek v daném regionu.  

Mezi další instituci, která působí v oblasti klastrů, patří Národní klastrová asociace 

(NCA, 2012), která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem rozvoje klastrových iniciativ 

a rozvíjení klastrové politiky v ČR. K přínosům NCA můžeme zařadit: 

 posílení funkce klastrů v inovačních procesech a rozvojových strategiích ČR, 

 dynamičtější rozvoj klíčových a vznikajících technologických sektorů na bázi klastrů, 

 institucionální podpora klastrových organizací a iniciativ, 

 vyšší výkonnost a kvalita řízení klastrů, 

 vyšší využitelnost sociálního kapitálu a inovačního potenciálu založeného na sdílení 

znalostí, 

 efektivnější přenos osvědčených řešení v mezinárodním měřítku podle NCA (2012). 

 

V neposlední řadě je nutné zařadit do skupiny klastrových subjektů podporujících 

rozvoj klastrů také regionální agentury pro regionální rozvoj (ARR, 2012). Agentura 

v Ostravě například realizuje strategické cíle Moravskoslezského kraje a napomáhá 

ekonomickému rozvoji regionu prostřednictvím celé řady aktivit. Činnosti, které poskytuje 

ARR pro Moravskoslezský kraj, zahrnují:  

 podporu rozvoje podnikatelských nemovitostí (databáze nevyužívaných, 

deprivovaných území – brownfields),  

 podporu investičních příležitostí (jednání se zájemci o investování v kraji, nabídky 

volných nemovitostí, informace o průmyslových zónách),  

 podporu v oblasti podnikání (klastry, veletrhy, workshopy, semináře, vzdělávání), 
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 podporu využívání fondů Evropské unie (marketingové aktivity, zpracování 

strategických dokumentů, konzultace, informační akce) podle ARR (2012).  

ARR, jako organizace Moravskoslezského kraje, podporuje oblast podnikání a inovací 

prostřednictvím klastrů. Prostřednictvím iniciativy ClusterNet ARR poskytuje klastrům 

informační služby, poradenskou činnost v oblasti financování projektů ze strukturálních fondů 

EU a pořádá setkání klastrů.  
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3 Hodnocení klastrové politiky v České republice 

Klastrová politika v České republice se začala rozvíjet po roce 2000 v souvislosti 

s přípravou operačních programů financovaných ze strukturálních fondů. Podporuje 

shlukování podniků, znalostních platforem s cílem zvýšit konkurenceschopnost regionů 

a míru inovací či posílení výzkumu a vývoje, průmyslu, obchodu a národní ekonomické 

výkonnosti. Klastrová politika využívá regionální rozvojové programy zaměřené na jednotlivé 

podniky moderní komplexní nástroje, které jsou schopny vytvořit podmínky pro klastry 

(Stejskal, 2011). Existence klastrových iniciativ v České republice vytváří prostředí pro 

realizaci klastrové politiky.  

Jedním z problémů českého podnikatelského prostředí je přetrvávající izolace firem. 

Podpora klastrů z evropských fondů se proto zaměřuje na zakládání a rozvoj klastrů. Úspěšné 

klastry celosvětově dokazují, že i malé regiony si dokázaly vytvořit a udržet světové prvenství 

v klíčových sektorech navzdory rostoucí globální konkurenci (BusinessInfo, 2010). Přínosy 

pak mohou být dvojího pohledu:  

 přínosy pro zainteresované subjekty, 

 přínosy jako nástroj regionálního rozvoje.  

 

Pro firmy, které jsou členy klastru, je poskytován nespočet výhod, mezi které můžeme 

například zařadit úspory z rozsahu, rozvoj specializace, rychlost přenosu informací, zvýšení 

moci a hlasu menších firem, investice do specializované infrastruktury, dále pak umožnění 

efektivních propojení a partnerství apod. (Průvodce klastrem, 2007). 

Přínosy regionálního typu jsou prezentovány jako zvyšování ekonomického rozvoje 

a regionální konkurenceschopnosti, produktivity firem a odvětví, zvyšování inovací, 

blahobytu daného území, zvýšení zaměstnanosti obyvatel apod. 

Podpora klastrů je zakotvena v mnoha rozvojových dokumentech na národní 

a regionální úrovni. V následujících dílčích kapitolách jsou představeny strategické 

a programové dokumenty zaměřené na podporu rozvoje klastrů. Využívají zejména 

strukturální fondy EU pro financování klastrových organizací a jejich aktivit.   
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3.1 Podpora klastrů v programovacích a strategických dokumentech v ČR 

Podpora klastrů je deklarována v řadě národních a regionálních strategických 

dokumentech, které jsou orientované jak na využívání strukturálních fondů z EU, tak i na 

rozvoj států a regionů z domácích zdrojů. V letech 2005 – 2008 byly zpracovány samostatné 

dokumenty pro rozvoj klastrové politiky v České republice. Podpora klastrů je obsažena jak 

ve strategických programech, tak v dokumentech zaměřujících se na podporu inovací nebo 

v dokumentech, které se zaměřují na využití strukturálních fondů EU. Přehled těchto 

dokumentů uvádí obrázek 3-1. 

Obrázek 3-1: Systematické členění dokumentů týkajících se klastrů a klastrové politiky 

 

Zdroj: Pavelková a kol., 2009; vlastní úprava 

 

Jedním z důležitých strategických dokumentů byla Národní inovační strategie ČR, 

kterou vláda ČR schválila v roce 2004. Jednalo se především o reakci ČR, která se připojila 

k závazkům plynoucím z Lisabonského procesu. Cílem této strategie bylo přijetí společné 

definice termínu inovace, vytvoření inovačního prostředí a inovační infrastruktury.  

Oficiálním národním dokumentem, který podporuje rozvoj klastrů je tzv. Národní 

klastrová strategie (NKS), která byla schválena usnesením vlády č. 883/2005 Sb. Jejím 

cílem je shrnout obecné zásady, pravidla, opatření pro klastry v ČR. NKS (2005) si kladla za 

cíl „zajistit identifikaci a podporu odvětví a oborů s potřebným růstovým potenciálem a vůlí 

zvyšovat konkurenceschopnost cestou spolupráce a inovací, a to zejména v krajích, které 

demonstrují rozhodnutí podporovat inovační klastry“.  
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Na Národní inovační strategii z roku 2004 kontinuálně navázala Národní inovační 

politika České republiky na léta 2005 – 2010 (Pavelková a kol., 2009). Dne 27. září 2011 byla 

schválena Národní inovační strategie České republiky na léta 2009 – 2015 a stala se tak 

aktuální strategií pro rozvoj Národní inovační politiky, tedy vědy, výzkumu a inovací. 

Hlavní dokumenty, které specifikují rozvoj klastrů a které souvisí s využitím 

strukturálních fondů EU, jsou Operační program průmysl a podnikání (OPPP) a Operační 

program podnikání a inovace (OPPI).  

Hlavním cílem programu OPPP byla podpora malého a středního podnikaní v rámci 

programovacího období 2004 – 2006. V OPPP (2003) bylo jasně definováno Opatření 1.4 – 

Rozvoj informačních a poradenských služeb, jehož cílem bylo „posilování rámce 

institucionální podpory pro český podnikatelský sektor prostřednictvím budování sítí pro 

spolupráci mezi podniky a inovativními klastry v rámci sektorů a regionů“. OPPP byl 

financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). 

OPPI z období 2007 – 2013 je tematický operační program, který podporuje klastry 

prostřednictvím prioritní osy 5 – Prostředí pro podnikání a inovace. Jeho cílem je „podpora 

vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – klastrů“. I tento operační program je 

financován z ERDF.  

3.2 Podpora klastrů v České republice v období 2004 - 2006 

Ačkoli jsou klastry národním a regionálním fenoménem, EU se snaží přispívat k jejich 

úspěšnému zakládání, rozvoji a vzájemné spolupráci. Česká republika se připojila k zemím, 

které podporují vznik a rozvoj klastrů politicky i prostřednictvím finančních schémat. 

K zařazení klastrové problematiky do rozvojových dokumentů v ČR přispěl jednak vstup ČR 

do EU a přebírání zkušeností z praxe členských států při podpoře inovací (Pavelková a kol., 

2009). Podpora klastrů v období 2004 – 2006 byla podložena strategickými programovými 

dokumenty. Jednalo se zejména o národní Plán rozvoje, Rámec podpory Společenství 

a jednotlivé operační programy se svými prioritami a opatřeními.  

Následující kapitoly představují popis jednotlivých programů podpory v rámci dvou 

programovacích období, ve kterých se Česká republika zapojila aktivně do klastrové politiky.  
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3.2.1 Operační program Průmysl a podnikání  

Operační program průmysl a podnikání (OPPP) byl jedním ze sektorových operačních 

programů z období 2004 – 2006. Podle OPPP (2003) bylo hlavním cílem programu přispívat 

ke zvýšení konkurenceschopnosti českého podnikatelského sektoru na evropské úrovni 

s vysokou produktivitou práce a efektivní výrobou. Program podporoval podnikatelské 

prostředí, podnikatelské činnosti v oblasti průmyslu, národní konkurenceschopnost a výzkum 

a vývoj. Globální cíl podle OPPP (2003) byl vymezen jako „optimální vývoj českého 

průmyslu a dosažení jeho úrovně srovnatelné s evropskými zeměmi“ nebo jako „zvýšení 

hospodářské výkonnosti za současného zvýšení zaměstnanosti a sociální soudržnosti 

a dosažení 75 % průměru HDP EU do konce roku 2013“.  

Řídicím orgánem OPPP bylo Ministerstvo průmyslu o obchodu (Odbor strukturálních 

fondů). Na řízení programu se také podílel CzechInvest, který zastával funkci administrátora 

OPPP (příjem žádostí). Platebním orgánem bylo Ministerstvo financí (Odbor Národní fond) 

a platební jednotkou, která poskytovala platby žadatelům, bylo Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Ve zkráceném programovacím období 2004 – 2006 byl OPPP založen na třech 

prioritách, které jsou dále členěny do jednotlivých opatření. Přehled priorit a opatření z OPPP 

je znázorněn v tabulce 3-1, včetně jednotlivých finančních alokací. 

Tabulka 3-1: Přehled priorit a opatření z OPPP 

Priorita Opatření Program podpory Finanční alokace 

Priorita 1  

Rozvoj podnikatelského prostředí 

Opatření 1.1 - Infrastruktura pro 

průmyslový výzkum, vývoj a 

inovace 

Opatření 1.2 - Rozvoj 

podnikatelské infrastruktury 

Opatření 1.3 - Infrastruktura pro 

rozvoj lidských zdrojů v průmyslu 

Opatření 1.4 - Rozvoj 

informačních a poradenských 

služeb 

PROSPERITA 

 

REALITY 

 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

 

KLASTRY 

173,9 mil. € 

Priorita 2  

Rozvoj konkurenceschopnosti 

podniků 

Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj 

malých a středních podniků 

Opatření 2.2 - Podpora inovací 

výrobků, technologií a služeb 

Opatření 2.3 - Snižování 

energetické náročnosti a využití 

obnovitelných zdrojů 

START, KREDIT, 

MARKTEING, ROZVOJ 

INOVACE 

 

OBNOVITELNÉ ZDROJE 

ENERGIE, ÚSPORY 

ENERGIE 

160 mil. € 
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Priorita 3  

Technická pomoc 

Opatření 3.1 - Technická pomoc 

při řízení implementačního 

programu 

Opatření 3.2 – Ostatní technická 

pomoc 

 13,9 mil. € 

Celkem OPPP 347,8 mil. € 

Zdroj: Průvodce podnikatelem OPPP; vlastní zpracování. 

 

Jak výše uvedená tabulka 3-1 uvádí, Operační program průmysl a podnikání se opíral 

o tři priority, které byly tematicky členěny celkem do 7 opatření. Celková alokace OPPP byla 

alokována ve výši 347,8 mil. eur, což proklamuje velký záběr tohoto programu. Největší 

objem finančních prostředků byl soustředěn v prioritní ose 1 (173,9 mil. eur), do které byl 

začleněn i program podpory s názvem Klastry. 

3.2.2 Program Klastry 

Vláda ČR schválila program Klastry svým usnesením č. 414/2004, ze dne 28. 4. 2004. 

Program vstoupil v platnost dne 19. prosince 2005, čili již v průběhu prvního programovacího 

období 2004 – 2006.  

Cíl programu Klastry (Program Klastry, 2004) byl zaměřen na podporu ekonomického 

růstu, posílení konkurenceschopnosti národního i regionálního hospodaření prostřednictvím 

klastrů. Program umožnil podporu klastrů dvěma způsoby. První způsob podpory spočíval ve  

vyhledávání klastrů a druhý v založení nebo rozvoji již existujícího klastru.  

Oficiálním poskytovatelem podpory bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které 

zastávalo nejvyšší pozici z pohledu hierarchie zodpovědných institucí. Implementační 

orgánem byla pro programovací období 2004 – 2006 Agentura pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest, která je odpovědná Ministerstvu průmyslu a obchodu.  

V rámci projektů, které sloužily pro identifikaci (vyhledávání) potenciálních klastrů, 

byli příjemci podpory podle programu Klastry (2004): 

 kraje nebo jimi určené organizace,  

 instituce terciárního vzdělávání, včetně středních škol,  

 výzkumné organizace.  
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Pro způsob vyhledávání klastrů byly nastaveny specifické podmínky v podobě 

realizace projektu na území České republiky, spolupráce v rámci klastru s 10 členy, včetně 

zástupce akademické obce, či předložení studie proveditelnosti. V druhém způsobu (založení 

nebo rozvoj klastru) byli žadateli obdobné subjekty jako u prvního způsobu, nicméně museli 

splňovat další podmínky, jako je například právní forma právnické osoby, registrace na 

finančních úřadech jako poplatník daně z příjmů, nebo oprávnění k podnikání. Další 

podmínky byly například vymezeny realizací projektů v České republice, členstvím 15 

subjektů nebo organizací, včetně zástupce vědecké komunity, nebo prokázáním udržitelnosti 

klastru. Poskytnutí finančních prostředků probíhalo maximálně do výše 75 % uznatelných 

nákladů, přičemž dotace mohla činit 0,2 – 1 mil. Kč. Regionální pobočka agentury 

CzechInvest
4
 přijala a vyhodnotila žádost projektu na základní úrovni, kterou dále předložila 

Hodnotitelské komisi pro konečné vyhodnocení. V případě, že Řídící orgán neshledal žádné 

důvody k zamítnutí, udělil Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Na výzvu Klastry reagovalo prostřednictvím podání projektových podkladů celkem 

85 žádostí, z nichž bylo při kontrole žádostí vyřazeno 32 žádostí z důvodu nepřesností, 

nesplnění podmínek, odstoupení žadatele apod. V období 2004 – 2006 bylo realizováno 

53 projektů, kterým byla přiznána dotace, což představuje zhruba 62 - procentní úspěšnost 

žádostí, jak znázorňuje tabulka 3-2.  

Tabulka 3-2: Přehled stavu žádostí z OPPP 

 

Kraj / program 

Celkový počet podaných 

žádostí 

Počet zamítnutých 

(vyřazených) žádostí 
Počet přiznaných dotací 

Jihočeský kraj 12 5 7 

Jihomoravský kraj 13 5 8 

Karlovarský kraj 5 1 4 

Královéhradecký kraj 5 0 5 

Liberecký kraj 3 0 3 

Moravskoslezský kraj 17 5 12 

Olomoucký kraj 5 3 2 

Pardubický kraj 8 5 3 

Plzeňský kraj 1 0 1 

Středočeský kraj 5 3 2 

Ústecký kraj 4 4 0 

Vysočina 3 1 2 

Zlínský kraj 4 0 4 

Celkem 85 32 53 

Zdroj: CzechInvest, 2012. 

                                                 
4
 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Implementační subjekt OPPP. 
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Jak znázorňuje tabulka 3-2, nejvyšší počet přiznaných žádostí z OPPP bylo schváleno 

Moravskoslezskému kraji (12 dotací). Druhým nejčastějším příjemcem podpory byl 

Jihomoravský kraj s 8 schválenými žádostmi. Ústeckému kraji nebyla schválena žádná ze čtyř 

žádostí, kterou tento kraj do OPPP kraj podal.  

Odvětvové vymezení 

Programový doplněk k operačnímu programu Průmysl a podnikání (2004) stanovil 

tři oblasti podpory pro odvětvové vymezení: 

 154 – služby pro různé skupiny se společnými zájmy (bezpečnost a zdraví, péče 

o závislé osoby),  

 164 – sdílené podnikatelské služby (pozemky, podnikatelské inkubátory, stimulace, 

propagační služby, propojování, konference, oborové veletrhy), 

 182 – inovace a transfer technologií, zakládání sítí a partnerství mezi podniky anebo 

výzkumnými ústavy.   

 

Žadateli finanční podpory byly ekonomické subjekty České republiky, které působí 

v různých odvětvových strukturách a v různých krajích ČR, jsou odlišně velké a objemné, 

a mají rozdílné právní formy.  
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Graf 3-1: Čerpání z OPPP (2004 - 2006) 

 

Zdroj: CzechInvest 2012; vlastní zpracování. 

 

Graf 3-1 znázorňuje nejvyšší čerpání dotací z operačního programu Průmysl 

a podnikaní, který nabízel možnost využití programů podpory ve zkráceném programovacím 

období 2004 – 2006. Největším příjemcem podpory se stal Klastr výrobců obalů, který čerpal 

dotaci ve výši 43 376 000 Kč v Královéhradeckém kraji. Hranici 23 000 000 Kč překročily 

z hlediska úspěšného čerpání klastry Clutex, Klastr českých nábytkářů a Nanomedic. 

Nejmenší dotace tohoto programu byla vyplacena klastru Grantech, a to ve výši 300 000 Kč, 

viz Příloha č. 1. 

Mezi klastry, které realizovaly své projektové činnosti v rámci programu Klastry 

a využily nejméně finančních prostředků a zároveň nepřekročily finanční hranici 600 000 Kč, 

jsou řazeny ekonomické subjekty Grantech, Agentura regionálního rozvoje (Liberecký kraj), 

AB-AKCIMA, Technologické inovační centrum a RPIC-EKONOMSERVIS (viz Příloha 

č. 1). 
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Do výzev operačního programu Podnikání a průmysl se také zapojily vysoké a vyšší 

školy, jako je například Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava a Vyšší odborná škola České Budějovice. 

3.3 Podpora rozvoje klastrů v programovacím období 2007 – 2013 

Současné programovací období kontinuálně navazuje na programovací období 2004 - 

2006. Programování strukturální pomoci v podobě podpory rozvoje klastrů bylo z hlediska 

programových dokumentů zachyceno ve Strategických obecných zásadách Společenství, 

Národním strategickém referenčním rámci a jednotlivými operačními programy, které mají 

stanoveny jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory.   

Aktuální možnosti čerpání finančních prostředků na podporu rozvoje klastrů nabízí 

Evropská unie prostřednictvím několika programů. Prvním takovýmto finančním nástrojem je 

Operační program Podnikání a Inovace (OPPI), jehož hlavní cíl spočívá ve zvýšení 

konkurenceschopnosti české ekonomiky a přiblížení inovační výkonnosti sektoru průmyslu 

a služeb v ČR k úrovni předních průmyslových zemí Evropy (zejména sektory průmyslu, 

inovací, podnikání). 

Podle MPO (2012) je globálním cílem zvýšení konkurenceschopnosti sektoru 

průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti ČR, regionů a měst pro investory, 

podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, komercializace 

výsledků výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného 

na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií, včetně nových informačních 

a komunikačních technologií.  

3.3.1 Operační program podnikání a inovace 

Hlavním finančním nástrojem klastrové politiky v období 2007 - 2013 je Operační 

program Podnikání a inovace (OPPI)
5
, který navazuje na OPPP a zároveň je v souladu 

s Národním strategickým referenčním rámcem (NSRR), se Strategií hospodářského růstu ČR 

a Národní inovační politikou. OPPI byl vládou ČR schválen 15. listopadu 2006, usnesením 

č. 1302/2006. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které dále 

                                                 
5
 Tematický operační program zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
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spolupracuje s agenturou jako je například CzechInvest a CzechTrade. Program je financován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Pro dosažení hlavního cíle byl program rozpracován do 7 prioritních os, které obsahují 

specifické cíle programu, tzv. programy podpory, kterých bylo 15, jak dokazuje následující 

tabulka 3-3.  V rámci OPPI byly vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na podporu klastrů.  

Tabulka 3-3: Přehled prioritních os z OPPI 

Prioritní osa Oblast podpory Program podpory Finanční alokace 

1. Vznik firem 
1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 

15,7 mil. € 
1.2 Využití nových finančních nástrojů  

2. Rozvoj firem 

2.1 Bankovní nástroje podpory malých a 

středních podniků 

PROGRES 

ZÁRUKA 

ROZVOJ 

ICT V PODNICÍCH 

ICT A STRATEG. SLUŽBY 

918,7 mil. € 2.2 Podpora nových výrobních 

technologií, ICT a vybraných 

strategických služeb 

3. Efektivní energie 
3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje 

energie 

EKOENERGIE 
418,2 mil. € 

4. Inovace 

 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti 

podniků 

INOVACE, 

 

POTENCIÁL 
922,0 mil. € 

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a 

vývoj 

5. Prostředí pro podnikání 

a inovace 

5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE 

PROSPERITA 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

NEMOVITOSTI 

1 080,9 mil. € 
5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských 

zdrojů 

5.3 Infrastruktura pro podnikání 

6. Služby pro rozvoj 

podnikání 

6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVI 
116,9 mil. € 

6.2 Podpora marketingových služeb  MARKETING 

7. Technická pomoc 

7.1 Technická pomoc při řízení a 

implementaci OPPI 

- 

105,4 mil. € 

7.2 Ostatní technická pomoc  

Celkem  3,04 mld. €6 

Zdroj: Průvodce podnikatelem OPPI; vlastní úprava. 

 

I v tomto období je největší objem finančních prostředků (1 080,9 mil. eur) směřován 

do prioritní osy 5 – Prostředí pro podnikání a inovace, která mimo jiné nabízí možnost 

financování oblastí klastrů prostřednictvím programu podpory Spolupráce. Celková alokace 

OPPI v současném programovacím období je ve výši 3,04 mld. eur, což je desetkrát větší 

                                                 
6
 Částka bude navýšena o 0,54 mld. €, kterou poskytne Česká republika.  
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objem finančních prostředků oproti minulému programovacímu období a představuje 

významný posun v podpoře rozvoje klastrů. 

3.3.2 Program Spolupráce 

Program Spolupráce představuje pro současné programovací období 2007 – 2013 

možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU zaměřené na podporu 

a rozvoj podnikatelského klima v oblasti podnikání, inovací, rozvoje konkurenční výhody ve 

spolupráci s výzkumnou komunitou a podnikatelskou sférou (Spolupráce, 2008). Řídicím 

orgánem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které spolu se 

zprostředkujícím orgánem (Agenturou pro podporu podnikání a investic – CzechInvest) 

realizují podporu podnikání a inovací v rámci tohoto programu.  

Oproti programu Klastry se program Spolupráce zaměřuje zejména na podporu klastrů 

a technologických platforem. Program Spolupráce (2008) definuje technologické platformy 

jako oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, sdružení, svazy a další výzkumné 

instituce, které dlouhodobě podporují technologický vývoj v souvislosti s hospodářským 

růstem, konkurenceschopností a udržitelným rozvojem ČR. 

Žadateli finanční podpory v současném programovacím období mohou být 

podnikatelé, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací 

instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované 

a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade a další (MPO, 2012). 

Dne 1. října 2008 vydalo MPO první výzvu k předkládání žádostí o podporu 

prostřednictvím programu Spolupráce – Klastry. Příjem žádostí probíhal prostřednictvím 

elektronické aplikace e-Account. Pro tuto výzvu bylo realokováno 1 mld. Kč. Ukončení 

příjmu registračních žádostí proběhlo 6. 3. 2009. Na první výzvu navázala výzva II. 

Spolupráce – Klastry, která byla vyhlášena dne 11. ledna 2010. Příjem registračních žádostí 

byl realizován prostřednictvím e-Account v období 1. 3. – 30. 5. 2010. Pro výzvu II. bylo 

alokováno 750 mil. Kč. MPO dne 20. 1. 2012 prodloužilo vyhlášení výzvy II. Příjem 

registračních žádostí poté probíhal do 30. 3. 2012.  

Z programu Spolupráce (2008) vyplývá, že příjemci podpory mohou být právnické 

osoby anebo Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest, kteří musí splňovat 

dané podmínky programu. Pro přijatelnost projektu je nezbytné, aby byl projekt realizován na 
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území ČR, aby byla jasně vymezena vlastnická práva, aby byl projekt inovativního charakteru 

a v souladu s cíli programu a aby projekt byl v souladu s horizontálními tématy EU. Finanční 

podpora programu Spolupráce je poskytována formou dotace, přičemž její maximální výše je 

stanovena až na 75 % způsobilých výdajů.   

Česká republika je v souvislosti s klastrováním zahraničními odborníky hodnocena 

velmi pozitivně, neboť kontinuálně podporuje klastrové iniciativy a založení klastrů, jak je 

vidět na obrázku 3-2. 

3.3.3 Podporované klastry v České republice - Výzva I. 

Výzva k předkládání projektů Spolupráce byla vyhlášena 1. 10. 2008 do 28. 2. 2009, 

kdy probíhal příjem registračních žádostí. Finanční alokace na výzvu I. byla stanovena ve výši 

1 miliardy Kč. Cílem výzvy bylo podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových  

seskupení – klastrů na regionální a nadregionální úrovni jako nástroje rozvoje 

konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Obecným cílem bylo kontinuální 

vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a 

rozvoj konkurenční výhody zkvalitňováním vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou 

(Czechinvest, 2012).  

Obrázek 3-2: Podporované klastry v ČR výzva I. 

 

Zdroj: CzechInvest 2012. 
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Účastníci výzvy (17 subjektů): 

1. CGMC, družstvo, 

2. Klastr výrobců obalů, družstvo, 

3. IT Cluster, o. s., 

4. ENERGOKLASTR, 

5. Družstvo ENVICRACK, 

6. CREA Hydro&Energy, o. s., 

7. Klastr českých nábytkářů, družstvo, 

8. Klastr přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení, 

9. Hradecký IT klastr, 

10. CLUTEX - klastr technické textilie, o. s, 

11. MedChemBio, 

12. Moravskoslezský automobilový klastr, o. s., 

13. Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, 

14. Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, 

15. CZECH STONE CLUSTER, družstvo, 

16. Plastikářský klastr, 

17. CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o. (CzechInvest, 2012). 

 

Tabulka 3-4: Přehled stavu žádostí z OPPI - výzva I. 

Kraj / program 
Celkový počet podaných 

žádostí 

Počet zamítnutých 

(vyřazených) žádostí 
Počet přiznaných dotací 

Hlavní město Praha 0 0 0 

Jihočeský 7 4 2 

Jihomoravský 14 6 4 

Karlovarský 4 3 0 

Královéhradecký 5 1 3 

Liberecký 3 0 2 

Moravskoslezský 16 5 6 

Olomoucký 1 0 1 

Pardubický 3 1 2 

Plzeňský 0 0 0 

Středočeský 7 1 4 

Ústecký 0 0 0 

Vysočina 4 1 2 

Zlínský 3 2 1 

Celkem 67 24 27 

Zdroj: CzechInvest, 2012, vlastní úprava. 
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Tabulka 3-4 zobrazuje přehled žádostí podaných do OPPI – výzva I. Z tabulky 

vyplývá, že Moravskoslezský kraj podal nejvíce podaných žádostí v celkovém počtu 

16 žádostí, z nichž bylo vyřazeno 5 žádostí z důvodu nesplnění podmínek. I přesto byl 

Moravskoslezský kraj nejúspěšnější, neboť mu bylo přiznáno 6 dotací. Jihomoravský kraj 

podal 14 žádostí, přičemž mu byly přiznány 4 dotace. Středočeský kraj se zapojil do OPPI 

celkem 7 žádostmi a celkem čtyřem z nich byly dotace přiznány. Hlavní město Praha, 

Plzeňský kraj a Ústecký kraj se do výzvy I. vůbec nezapojili.  

Odvětvové vymezení 

Odvětvové vymezení, tzv. NACE slouží ke stanovení odvětví, pro které je možnost 

čerpání finančních prostředků připravena. Klasifikace NACE se používá pro mezinárodní 

srovnání statistických dat členů Evropské unie. CZ-NACE představuje odvětvovou klasifikaci 

ekonomických činností v České republice, která v roce 2008 nahradila tehdejší odvětvovou 

klasifikaci tzv. OKEČ. V této výzvě byly vyloučeny činnosti související s exportem. Program 

byl zaměřen na podporu odvětví: 

 zpracovatelský průmysl (CZ-NACE C 10, 11, 13-33), 

 zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi  

(CZ-NACE E 38.32), 

 informační a komunikační činnosti (CZ-NACE J 62, 63.1), 

 profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE M 71.2, 72), 

 ostatní činnosti (CZ-NACE S 95.1). 

Tabulka 3-5: Přehled odvětví v klastrech - výzva I. 

Ekonomický subjekt 
CZ-

NACE 
Sekce/obor Kategorie CZ-NACE 

CGMC, družstvo 28200 
C - zpracovatelský 

průmysl 

Výroba ostatních strojů a zařízení pro 

všeobecné účely 

CLUTEX - klastr technické 

textilie, o. s. 
13960 

C - zpracovatelský 

průmysl 

Výroba ostatních technických  

a průmyslových textilií 

CREA Hydro&Energy, o. s. 28000 
C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba strojů a zařízení j. n. 
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CZECH STONE CLUSTER, 

družstvo 
23700 

C - zpracovatelský 

průmysl 

Řezání, tvarování a konečná úprava 

kamenů  

CzechBio, z.s.p.o. 72110 
M - profesní, vědecké 

a technické činnosti  

Výzkum a vývoj v oblasti 

biotechnologie 

Družstvo ENVICRACK 72100 
M - profesní, vědecké 

a technické činnosti  

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních 

 a technických věd 

ENERGOKLASTR 27900 
C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba ostatních elektrických zařízení 

Hradecký IT klastr 62000 
J - informační a 

komunikační činnosti 

Činnosti v oblasti informačních 

technologií 

IT Cluster, o. s. 62000 
J - informační a 

komunikační činnosti 

Činnosti v oblasti informačních 

technologií 

Klastr českých nábytkářů, 

družstvo 
31000 

C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba nábytku 

Klastr přesného strojírenství  

Vysočina občanské sdružení 
25000 

C - zpracovatelský 

průmysl 

Výroba kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků, kromě strojů 

a zařízení 

Klastr výrobců obalů, družstvo 22200 
C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba plastových výrobků 

MedChemBio 20000 
C - zpracovatelský 

průmysl 

Výroba chemických látek a 

chemických přípravků 

Moravskoslezský 

automobilový klastr, o. s. 
29320 

C - zpracovatelský 

průmysl 

Výroba ostatních dílů a příslušenství 

pro motorová vozidla 

Moravskoslezský dřevařský 

klastr, občanské sdružení 
16000 

C - zpracovatelský 

průmysl 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, 

korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, kromě nábytku 

Moravskoslezský energetický 

klastr, občanské sdružení 
27000 

C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba elektrických zařízení 

Plastikářský klastr 22200 
C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba plastových výrobků 

Zdroj: ČSÚ 2012; vlastní zpracování. 

 

Uvedená tabulka 3-5 uvádí přehled odvětví v procesu klastrování. Nejčastěji se 

objevujícím odvětvím je zpracovatelský průmysl, který je podle CZ-NACE kategorizován do 

sekce C. Dva klastry (CzechBio, Envicrack) se zaměřují na profesní, vědecké a technické 

činnosti, zejména pak na výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie a výzkum a vývoj v oblasti 

přírodních a technických věd. Posledním, třetím odvětvím, které bylo podpořeno z OPPI ve 

výzvě I., byly informační a komunikační činnosti, především činnosti v oblasti informačních 

technologií u dvou klastrů – Hradecký IT klastr a IT cluster, o.s. 
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Graf 3-2: Čerpání z OPPI, Klastry - výzva I. 

 

Zdroj: CzechInvest, 2012; vlastní zpracování. 

 

Graf 3-2 znázorňuje čerpání finančních prostředků z operačního programu OPPI, který 

byl realizován v současném programovacím období 2007 – 2013 prostřednictvím programu 

Klastry - výzvy I. Do této výzvy se zapojilo celkem 17 klastrů napříč celou Českou 

republikou. Celková alokace podpořených projektů dosahovala výše 581 533 000 Kč. Téměř 

80 milionů Kč jako nejvyšší vyplacenou dotaci získaly klastry CGMC, Klastr výrobců obalů 

a IT Cluster. Klastry CzechBio a Plastikářský klastr čerpaly nejnižší finanční podpory, která 

byla vyčíslena do 6 000 000 Kč. Je nutno podotknout, že všechny finanční prostředky z OPPI 

byly schváleny a následně vypláceny formou dotace.  
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Graf 3-3: Čerpání dotací z OPPI - přehled krajů 

 

Zdroj: CzechInvest 2012, vlastní úprava. 

 

Nejúspěšnějším krajem se pro výzvu I. stal Moravskoslezský kraj, který se podílel na 

využívání programu podpory nejvíce, neboť právě moravskoslezským klastrům bylo 

schváleno 5 dotací. Jihomoravský a Královéhradecký kraj se aktivně zapojil do výzvy I. 

Těmto krajům byly schváleny 3 projekty na podporu podnikání a inovací.  

Graf 3-4: Přehled právních forem zapojených klastrů 

 

Zdroj: CzechInvest, 2012; vlastní zpracování. 
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Uvedený graf 3-4 vizualizuje přehled právních forem klastrů, které žádaly o čerpání 

dotací z OPPI. Nejčastější formou klastrů bylo sdružení (svaz, spolek, klub), a to 47 % 

z celkového počtu 17 klastrů. Druhou nejčastěji vyskytující se formou klastru bylo družstvo. 

Celkem 5 družstev zažádalo o finanční prostředky z výzvy I., což představuje 29 % 

z celkového počtu klastrů. Poslední, nejméně vyskytující se formou klastru, bylo zájmové 

sdružení právnických osob, které bylo v dané výzvě zjištěno ve čtyřech případech.    

 

3.3.4 Podporované klastry v České republice - Výzva II. 

Druhá výzva k předkládání projektů z programu podpory Spolupráce byla  

vyhlášena 11. 1. 2010. Projektové registrační žádosti byly přijímány v době mezi  

1. 3. 2010 – 30. 5. 2010. Finanční rámec výzvy II. byl stanoven ve výši 750 milionů Kč, tedy 

podstatně méně než ve výzvě I. Vzhledem k faktu, že se jedná o kontinuální výzvu, cíl výzvy 

zůstal stejný jako u výzvy I. Do této výzvy se zapojilo celkem 10 klastrů ze všech krajů ČR, 

jak je vidět z obrázku níže. 

Obrázek 3-3: Podporované klastry v ČR výzva II. 

 

Zdroj: CzechInvest, 2012.  
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Účastníci výzvy (10 subjektů): 

1. CZECH IT CLUSTER, družstvo, 

2. NANOPROGRES, z.s.p.o., 

3. Český pivovarský klastr, 

4. KLASTR Bioplyn, z.s.p.o., 

5. ATOMEX GROUP, zájmové sdružení právnických osob, 

6. Klastr povrchové úpravy a.s., 

7. Bezpečnostně technologický klastr, o. s., 

8. CLUTEX - Klastr Technické textilie,o.s., 

9. Česká peleta, z.s.p.o., 

10. CREA Hydro&Energy, o.s. (CzechInvest, 2012). 

Jednotlivé klastry se podílely na procesu klastrování i ve výzvě II. – Klastry. Každému 

z uvedených subjektů byly přiznány finanční prostředky formou dotace (žádná jiná forma 

podpory nebyla poskytnuta). Dotace byly poskytovány v odlišných objemech. Jak znázorňuje 

níže uvedený graf, nejvyšší dotaci z OPPI (výzvy II. – Klastry) čerpal Czech IT Cluster 

působící na Vysočině ve výši 66 250 000 Kč, pardubický Nanoprogres, z.s.p.o., jehož 

finanční podpora byla stanovena ve výši 57 202 000 Kč, a dále Český pivovarský klastr 

působící na jihu Čech, který získal dotaci ve výši 36 157 000 Kč. 

Graf 3-5: Čerpání z OPPI, Klastry - výzva II. 

 

Zdroj: CzechInvest, 2012; vlastní zpracování. 
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Nejnižší finanční prostředky čerpal z programu podpory Klastry (výzva II.) 

jihomoravský klastr Crea Hydro&Energy ve výši 6 877 000 Kč. Druhá nejnižší dotace ve výši 

7 470 000 Kč byla vyplacena ve Středočeském kraji zájmovému sdružení právnických osob 

Česká peleta, z.s.p.o. Žadatel libereckého sdružení Clutex – Klastr Technické textilie, o. s. 

získal třetí nejnižší podporu z výzvy II., a to ve výši 7 489 000 Kč. 

Odvětvové vymezení  

Odvětvové vymezení bylo stanoveno ve stejných podporovaných kategoriích  

CZ-NACE  jako u výzvy I. I v této výzvě se projevila různorodost odvětví klastrů v ČR. 

Jednalo se zejména o: 

 zpracovatelský průmysl (CZ-NACE C 10 – 11, 13 – 33),  

 činnosti v oblasti odpadních vod, odpadů a sanací (CZ-NACE E 38.32), 

 informační a komunikační činnosti (CZ-NACE J 62, 63.1), 

 profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE M 71.2, 72), 

 ostatní činnosti (CZ-NACE S 95.1). 

Tabulka 3-6: Přehled odvětví v klastrech - výzva II. 

Ekonomický subjekt 
CZ-

NACE 
Sekce/obor Kategorie CZ-NACE 

CZECH IT CLUSTER, družstvo 62000 
J - informační a 

komunikační činnosti 
Informační technologie 

NANOPROGRES, z.s.p.o. 13950 
C - zpracovatelský 

průmysl 

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, 

kromě oděvů 

Český pivovarský klastr 11050 
C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba piva  

KLASTR Bioplyn, z.s.p.o. 20110 
C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba technických plynů 

ATOMEX GROUP, zájmové 

sdružení právnických osob 
28290 

C - zpracovatelský 

průmysl 

Výroba ostatních strojů a zařízení pro 

všeobecné účely j. n. 

Klastr povrchové úpravy a.s. 25610 
C - zpracovatelský 

průmysl 
Povrchová úprava a zušlechťování kovů 

Bezpečnostně technologický 

klastr, o. s. 
28000 

C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba strojů a zařízení j. n. 

CLUTEX - Klastr Technické 

textilie, o. s. 
13900 

C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba ostatních textilií 

Česká peleta, z.s.p.o. 16000 
C - zpracovatelský 

průmysl 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, 

korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, kromě nábytku 

CREA Hydro&Energy, o. s. 28000 
C - zpracovatelský 

průmysl 
Výroba strojů a zařízení j. n. 

Zdroj: CzechInvest, 2012; vlastní zpracování. 
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Uvedená tabulka (tab. 3-6) zaznamenává fungování klastrů České republiky, a to 

zejména ve zpracovatelském průmyslu a dále pak v informačních a komunikačních aktivitách. 

Konkrétní kategorie lze vymezit na oblasti informačních technologií (IT), výrobu textilií, 

plynů, strojů a jiných zařízení, dále pak na pivařství, zpracování dřeva, úpravy kovů aj. Podle 

CZ-NACE se shodují činnosti dvou klastrů (28000 – výroba strojů a zařízení j. n.), a to klastru 

Crea Hydro&Energy, os. a Bezpečnostně technologického klastru o. s. 

Graf 3-6: Čerpání dotací z OPPI - přehled krajů 

 

Zdroj: CzechInvest, 2012; vlastní zpracování. 

 

Oproti výzvě I. se do čerpání dotací z OPPI nejvíce zapojil Středočeský kraj, kterému 

byly schváleny celkem 3 dotace. V Pardubickém kraji byly realizovány projekty podporované 

2 dotacemi. Kraje Vysočina, Jihočeský, Moravskoslezský, Liberecký a Jihomoravský se 

podílely na realizaci jedním schváleným projektem.   
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Graf 3-7: Přehled právních forem zapojených klastrů 

 

Zdroj: CzechInvest, 2012; vlastní zpracování. 

Oproti výzvě I. se do výzvy II. zapojilo 10 klastrů, jejichž složení z hlediska právních 

forem bylo odlišné. Nejvíce zapojených klastrů (5) se zařadilo do skupiny s právní formou 

zájmové sdružení právnických osob. Další významnou skupinou klastrů mělo právní formu 

sdružení (svaz, spolek, klub). Poslední 2 skupiny klastrů tvořily družstvo a akciová 

společnost, jak vyplývá z grafu.  

Pokračování výzvy II. – Klastry 

V rámci II. výzvy programu Klastry bylo dne 20. 1. 2012 zveřejněno pokračování této 

výzvy s tím, že příjem registračních žádostí byl ukončen až 30. 3. 2012 a finanční prostředky 

určené pro toto prodloužení jsou stanoveny v celkové výši 500 milionů Kč.  

Obrázek 3-4: Klastry v České republice podle výzvy I. a II. 

 

Zdroj: CzechInvest, 2012. 
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Obrázek 3-4 znázorňuje rozmístění všech klastrů v České republice, které byly 

podpořeny v rámci výzvy I. a II. Největší koncentrace klastrů se nachází v oblasti 

Moravskoslezského kraje. 
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4 Struktura klastrů v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj je jedním ze 14 samosprávných krajů v České republice. Tento 

kraj se nachází na východě území ČR. Kraj je známý svou tradicí v strojírenském, hornickém 

a zpracovatelském průmyslu. V roce 2002 byla pro rozvoj klastrů v Moravskoslezském kraji 

zpracována Studie proveditelnosti k identifikaci odvětvových seskupení (CzechInvest, 2012). 

Výsledkem této analýzy bylo zjištění strategického významu v oblasti strojírenství v tomto 

kraji. Studie následně doporučila zahájit proces strojírenského klastrování a v roce 2003 byl 

založen Moravskoslezský strojírenský klastr, který se později přejmenoval na Národní 

strojírenský klastr.  

Tabulka 4-1: Přehled klastrů v MSK 

Klastr Rok založení Odvětví 

Národní strojírenský klastr 2003 Strojírenství 

Moravskoslezský dřevařský klastr 2005 Dřevařství 

Envicrack 2005 Alternativní zdroje energie 

IT Cluster 2006 Informační technologie 

Klastr Hydrogen-CZ 2006 Vodíkové technologie 

Moravskoslezský automobilový klastr 2006 Automobilový průmysl 

Knowledge Management Cluster 2008 Informační technologie 

Klastr cestovního ruchu 2008 Cestovní ruch 

Moravskoslezský energetický klastr 2009 Energetika 

Bezpečnostně technologický klastr 2010 Bezpečnost 

 

Zdroj: NSK, 2012; vlastní zpracování. 

 

V současnosti funguje v Moravskoslezském kraji celkem 10 klastrů, které byly 

založeny v průběhu sedmi let, jak uvádí tabulka 4-1. Proces zakládání klastrů byl do jisté míry 

motivován realizací programů podpory z operačních programů. Všechny uvedené klastry byly 

podpořeny ze strukturálních fondů Evropské unie.  
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4.1 Odvětvové zaměření klastrů Moravskoslezského kraje 

V této kapitole jsou jednotlivě představeny klastry působící v Moravskoslezském 

kraji, které jsou řazeny podle data založení. Zjištěné informace byly získány na základě 

internetového šetření, které bylo doplněno osobním dotazováním.  

Národní strojírenský klastr 

Národní strojírenský klastr se jako první klastr zapojil do procesu klastrování 

v Moravskoslezském kraji (NSK, 2012). Tento klastr byl založen v roce 2003 se sídlem 

v Ostravě-Vítkovicích. V současné době tvoří členskou základnu celkem 62 členů. Součástí 

klastrů jsou dva zástupci vědecké komunity (VŠB-TU Ostrava, Vysoké učení technické 

v Brně) a tři střední školy.  

Graf 4-1: Přehled specializací/zastoupení členů Národního strojírenského klastru 

 

Zdroj: NSK, 2012; vlastní zpracování. 

 

Necelou polovinu členů klastru tvoří reprezentanti strojírenského odvětví, což 

dokazuje vysokou míru spolupráce v daném klastru. Pět členů klastru se zaměřuje na oblast 
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energetiky, další čtyři členové se zabývají hutnictvím a další tři zástupci klastru se specializují 

na obor inženýringu. Odvětvová struktura dalších členů úzce souvisí se strojírenstvím, jak 

z uvedeného názvu klastru vyplývá. Zaměřují se na výrobu armatur, nové technologie, 

ochranu a bezpečnost, stavebně-montážní činnosti či outsourcing. Překvapivým zaměřením 

jednoho člena jsou telekomunikační služby. I v tomto klastru se vyskytuje zástupce 

regionálního sdružení.  

Cílem klastru bylo vytvoření takového prostředí, které bude sloužit pro využívání 

vědeckých, výzkumných a výrobních kapacit ve strojírenském odvětví, a to i ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem (NSK, 2012).  

Moravskoslezský dřevařský klastr  

V roce 2005 bylo založeno občanské sdružení Moravskoslezský dřevařský klastr 

(MSDK) jako výsledek vyhledávací studie v rámci OPPP, která byla zaštítěna Sdružením pro 

rozvoj Moravskoslezského kraje.  

Velikost klastru je stanovena počtem 30 členů, kteří se zaměřují na dřevozpracující 

průmysl. Je nutno zmínit, že členem MSDK je i VŠB-TU Ostrava (Fakulta stavební) a tři 

střední školy (MSDK, 2012). 

Graf 4-2: Přehled specializací/zastoupení členů klastru MSDK 

 

Zdroj: MSDK, 2012; vlastní zpracování. 
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Graf 4-2 znázorňuje odvětvovou strukturu MSDK. Z grafu jsou evidentní dvě zásadní 

odvětví, na která se členové klastru specializují. Jedná se o odvětví specializované na 

dřevostavby, konstrukce, okna a odvětví specializované na zpracování materiálu a prodej 

dřeva. Další dva představitelé klastru se zaměřují na oblast lesnictví. Členem klastru je také 

zástupce pěstebních substrátů, jeden podnikatel (odvětví nebylo specifikováno), regionální 

sdružení a překvapivě i člen zabývající se software.  

Podle MSDK (2010) se členové klastru společně podílejí na spolupráci v oblasti 

inovací, vzdělávání, výzkumu a propagace. Hlavním cílem klastru však zůstává rozvíjení 

dřevařského průmyslu, zlepšování podnikatelského prostředí v této oblasti a posílení 

spolupráce v rámci trojité šroubovice.  

Envicrack 

Hlavní aktivity klastru Envicrack se začaly realizovat koncem roku 2005. Činnosti 

tohoto subjektu se zabývají alternativními a obnovitelnými zdroji energie, pyrolýzními 

technologiemi, solární energií a inovacemi v oblasti železniční dopravy. Počet členů klastru je 

28, spolupráce s akademickou obcí byla navázána s VŠB-TU Ostrava.  

Graf 4-3: Přehled členských specializací/zastoupení klastru Envicrack 

 

Zdroj: Envicrack, 2012; vlastní zpracování. 
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Na činnostech klastru se podílí 3 zástupci z oblasti energetiky, další 3 zaměřující se na 

nakládání s odpady a tři reprezentanti strojírenství. V rámci klastru spolupracují také subjekty 

zabývající se železniční technikou, automatizací, inženýringem a životním prostředím, což 

deklaruje různorodost klastru. Součástí klastru je také zástupce poradenství a regionálního 

sdružení.   

Cílem klastru je posilování spolupráce mezi členy klastru, posilování 

konkurenceschopnosti spolupracujících subjektů, spolupráce v oblasti vývoje nových 

technologií alternativních zdrojů a šetrnost k životnímu prostředí regionu MSK (Envicrack, 

2012).  

IT Cluster 

IT Cluster je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, 

zástupce vysokých a středních škol a další neméně významné subjekty za účelem podpory IT 

v Moravskoslezském kraji (IT Cluster, 2012). IT Cluster vznikl v roce 2006 a v současné 

době má 49 členů, z toho jako zástupci školství jsou dvě střední školy, Ekonomická fakulta 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava a Fakulta 

aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jak je uvedeno v grafu 4-4. Dalším 

významným členem tohoto klastru je i Mezinárodní laboratoř pro výzkum a vývoj RFID 

technologie, zabezpečující skutečné potřeby firem v oblasti radiofrekvenční identifikace 

(RFID).  
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Graf 4-4: Přehled členských specializací/zastoupení IT klastru 

 

Zdroj: IT Cluster, 2012; vlastní zpracování. 

K nejpočetnějším členům, kteří se podílí na spolupráci v IT Cluster, jsou zástupci 

informačních technologií a CRM systémů (10). Sedm dalších spolupracujících subjektů se 

zabývá telekomunikačním a zabezpečujícím odvětvím. Další významný podíl členů tvoří čtyři 

představitelé výpočetní techniky. K dalším reprezentantům řadíme mezinárodní laboratoř, 

oblast recyklace, zástupce médií a internetových obchodů, poradenství, zástupce soudního 

znalectví a další. Překvapivé je, že na činnosti klastru se podílí i reprezentant výroby papíru. 

I v tomto klastru působí jedna regionální instituce.  
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zástupce akademické obce.  

5 

4 

7 

10 1 

1 
1 

5 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 
1 

1 
1 1 

1 1 

Projekční činnosti, servis datových center 

Výpočetní technika 

Telekomunikace, zabezpečení 

Informační technologie, konzultace, CRM 

systémy 
Systémy pro zpracování obrazů a signálů 

Recyklace 

Marketing 

VŠ, SŠ 

Sběr dat 

Soudní znalectví 

Nespecifikováno 

Mezinárodní laboratoř 

Internetové obchody, Internet 

Média 

Advokátní kancelář 

Poradenství 

Regionální sdružení 

Výroba papíru 



55 

 

Graf 4-5: Přehled členských specializací/zastoupení klastru Hydrogen-CZ 

 

Zdroj: Hydrogen-CZ, 2012; vlastní zpracování. 

 

Graf 4-5 představuje odvětvovou strukturu členů klastru. Z grafu vyplývá, že největší 

zastoupení zde mají 3 členové zaměřující se na technické plyny. Další členové jsou 

reprezentanti odlišných odvětví jako je například pyrolýza, anorganická a organická chemie, 

ocelářství, energetika, inženýring. Zastoupení v tomto klastru má také regionální sdružení.  

Činnosti klastru se zaměřují na vědu a výzkum v oblasti vodíkových technologií, 

spolupráce se vzdělávacími institucemi, rozvoj zaměstnanců, podporu inovací a transfer 

technologií a využití synergického efektu (Hydrogen, 2012).  

Moravskoslezský automobilový klastr 

V Moravskoslezském kraji působí od roku 2006 Moravskoslezský automobilový klastr 

(MAK), jehož vizí je stát se autoritou v oblasti automobilového průmyslu, podpořit inovace 

v této oblasti a zároveň zvýšit vývoz zainteresovaných členů klastru. MAK se také hlásí 

k Etickému kodexu jednání, který je dodržován všemi členy klastru (MAK, 2012). 

Hlavním cílem je rozvoj regionálního automobilového odvětví, zvýšení regionální 

konkurenceschopnosti na národní a zahraniční úrovni ve spolupráci se členy klastru.  

Členská základna je tvořena 54 členy. Jedná se o zástupce firem, vysokých škol  

(VŠB-TU Ostrava, ČVUT Praha a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) a dále čtyřech zástupců 

středních odborných škol, jak znázorňuje graf 4-6 (7 zástupců v oblasti vzdělávání).  
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Graf 4-6: Přehled členských specializací/zastoupení klastru MAC 

 

Zdroj: MAK, 2012; vlastní zpracování. 

Graf 4-6 znázorňuje zastoupení členů MAK a jejich specializace. Celkem 17 % členů 

klastru se zaměřuje na oblast zpracování plastů. Další významnou skupinu tvoří firmy 

zabývající se výrobou vybavení pro automobily, což tvoří 15 % z celkového počtu členů. Šest 

společností MAK se zabývá povrchovými úpravami (zejména galvanickou).  

Podle výše uvedeného grafu lze konstatovat, že zastoupení a specializace v daném 

klastru je širokospektrální.  

Klastr cestovního ruchu  

V roce 2008 byl založen Klastr cestovního ruchu (KLACR), který působí v oblasti 

cestovního ruchu. Jako osmý klastr Moravskoslezského kraje spolupracuje se 32 členy. 

Členové jsou nejčastěji podnikatelskými subjekty zaměřenými na oblast cestovního ruchu 

(cestovní kanceláře, hotely, kulturní domy) a dále zástupci z oblasti vzdělávání (KLACR, 

2012). 
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Graf 4-7: Přehled členských specializací/zastoupení Klastru cestovního ruchu 

 

Zdroj: KLACR, 2012; vlastní zpracování. 

 

Jak už z názvu tohoto klastru vyplývá, KLACR působí v oblasti cestovního ruchu. 

Celkem 25 % klastru tvoří agentury a cestovní kanceláře. Významný podíl klastru tvoří také 

hotely, rekreační centra apod. Rozmanitost tohoto klastru tvoří všichni zapojení členové, 

neboť jejich specializace jsou poměrně odlišné. I v tomto případě je zde zastoupena oblast 

vzdělávání, a to Vyšší odbornou školou AHOL a Střední školou společného stravování 

v Ostravě. Zajímavostí je, že členem klastru je Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec.    

Hlavním cílem KLACR je zvýšení informovanosti o turistickém vyžití regionu, 

zároveň tak zvýšení konkurenceschopnosti a návštěvnosti MSK, dále pak rozšíření spolupráce 

subjektů v odvětví cestovního ruchu.  

Moravskoslezský energetický klastr  

V oblasti energetického průmyslu působí již od roku 2008 sdružení právnických 

a fyzických osob Moravskoslezský energetický klastr (MSEK). Podle MSEK (2012) patří 

mezi hlavní cíle klastru spolupráce na energetické koncepci na národní úrovni, podpora 
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implementace legislativních předpisů EU na státní úrovni a rozvoj obnovitelných zdrojů 

energie.  

MSEK má dvacetičlennou základnu, které se za školství účastní VŠB-TU Ostrava 

(Výzkumné energetické centrum a Fakulta stavební) a Ostravská univerzita. Dalšími členy 

jsou zástupci soukromého sektoru (právní formy a.s., s.r.o.), Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.  

Graf 4-8: Přehled členských specializací/zastoupení klastru MSEK 

 

Zdroj: MSEK, 2012; vlastní zpracování. 

 

Výhradním odvětvím MSEK je energetika, která je zastoupena 50 % subjektů členské 

základny. Další polovinu tvoří specializace na vytváření nových technologií, poskytování 

konzultačních služeb a stavebnictví. I v tomto klastru působí dvě regionální organizace, a to 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora 

Moravskoslezského kraje. Vědecká komunita je zde zastoupena VŠB-TU Ostrava, Fakultou 

strojní a VŠB-TU Ostrava, Výzkumným energetickým centrem.   

Knowledge Management Cluster 

Dalším poměrně nově vzniklým klastrem v Moravskoslezském kraji je občanské 

sdružení Knowledge Management Cluster, které bylo zřízeno v roce 2008. Klastr je složen 

z 32 členů a 5 čestných členů (zástupci regionálních institucí a honorární konzul Ruské 
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federace), kteří jsou z geografického hlediska umístěni ve Zlínském a Moravskoslezském 

kraji (ojedinělá meziregionální spolupráce).  

Graf 4-9: Přehled členských specializací/zastoupení klastru KMC 

 

Zdroj: KMC, 2012; vlastní zpracování. 

 

S uvedeným klastrem úzce spolupracuje Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská 

univerzita v Opavě a Krajská hospodářská komora v Ostravě. Největší zastoupení z hlediska 

odvětví tvoří z 19 % stavební činnost. Silné zastoupení má zde vědecká komunita, která je 

tvořena 4 zástupci (Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola 

podnikání, a.s. a Vysoká škola sociálně-právní, Havířov).  

Členové klastru podle KMC (2012) spolupracují na společných projektech v oblasti 

informačních a komunikačních technologií (ICT), lidských zdrojů, implementace 

strukturálních fondů EU, marketingu a podpory vývozu, spolupráce s dalšími klastry 

v zahraničí, průzkumů trhu a propagace klastru, jak znázorňuje uvedený graf.  

Z grafu 4-9 je zřejmé, že právě jedna třetina členů klastru se zaměřuje na stavební 

činnosti. Celkem 4 vysoké školy jsou členy klastru, což odpovídá naplnění principu triple 

helix. Dalšími významnými činnostmi, jsou projekční činnost, management 
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a malo/velkoobchod. V tomto občanském sdružení jsou zapojeny také dvě regionální 

organizace, a to Sdružení pro rozvoj MSK a Krajská hospodářská komora MSK. 

Bezpečnostně technologický klastr  

V roce 2010 vznikl v Moravskoslezském kraji dosud nejmladší klastr – Bezpečnostně 

technologický klastr (BTK), jež je občanským sdružením s hlavním cílem stát se 

konkurenceschopným subjektem na trhu v rámci regionu, docílit rozvoj vědomostní základny 

v MSK a stát se regionální autoritou v daném oboru (BTK, 2012).  

BTK čítá 26 členů, kteří jsou zástupci vědecké komunity (VŠB-TU Ostrava, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), malých a středních podniků, výzkumných pracovišť 

a jednotlivých sdružení.  BTK se zaměřuje na oblast bezpečnosti průmyslu, vědy a výzkumu 

v podnicích, jenž působí v rámci daného odvětví.  

Graf 4-10: Přehled členských specializací/zastoupení klastru BTK 

 

Zdroj: BTK, 2012; vlastní zpracování. 

 

Jak uvádí výše uvedený graf, 62 % členů se zaměřuje na specializaci v oblasti 

bezpečnosti. I v tomto klastru je zastoupení vědecké komunity v podobě 2 členů. Dalšími 

členy jsou například společnosti zaměřující se na ekologii, báňské záchranné služby, 
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elektrotechniku a jiné odvětví. Zajímavostí je, že členem tohoto klastru je Národní klastrová 

asociace, která zastává v tomto klastru funkci partnera. 

Podle popisu klastrů lze shrnout, že klastry vznikaly na základě vlastní iniciativy. 

Většina klastrů působí v tradičním odvětví, jak znázorňuje následující graf 4-11.  

Graf 4-11: Přehled odvětví v MSK

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4-11 představuje počet klastrů působících v daných odvětvích. Nejvíce klastrů je 

zaměřeno na tradiční průmysl (Moravskoslezský dřevařský klastr, Bezpečnostně 

technologický klastr, Moravskoslezský automobilový klastr, Národní strojírenský klastr 

a Klastr cestovního ruchu). Další skupinou odvětví v grafu jsou energie a technologie, kterou 

zastupují 3 klastry, a to Moravskoslezský energetický klastr, klastr Envicrack a klastr 

Hydrogen-CZ. Poslední skupinu tvoří IT Cluster a Knowledge Management Cluster, které se 

zaměřují na oblast informačních a komunikačních technologií.  

Je nutno zmínit, že působení klastrů v Moravskoslezském kraji má své specifikum, 

které spočívá ve spolupráci středních škol v rámci klastru. Vědecká komunita je zastoupena 

ve většině klastrů různými univerzitami, zejména pak VŠB-TU Ostrava, která je členem 

v 80 % z celkového počtu klastrů.  

Moravskoslezský kraj se do procesu klastrování aktivně zapojil v obou 

programovacích obdobích. Podle uvedených statistik je zřejmé, že v tomto kraji se stále 

provádí činnosti tradičních odvětví jako je například inženýring, strojírenství. Pozitivní je ta 

skutečnost, že své zastoupení zde mají i nová odvětví (informační technologie, alternativní 

zdroje energie aj.). Proces klastrování v tomto kraji je mladou disciplínou, avšak úspěšnou, 
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protože v rámci ČR získaly klastry působící v Moravskoslezském kraji poměrně vysoké 

finanční prostředky pro podporu a rozvoj a byly nejen aktivní, ale i úspěšné ve svých 

žádostech přidělením finančních dotací. 

4.1.1 Financování klastrů v Moravskoslezském kraji v letech 2004 - 2006 

Od roku 2004 se v ČR výrazně zvýšil počet klastrových iniciativ, a to vzhledem 

k realizaci programu Klastry (prostřednictvím Operačního programu podnikání a průmysl).  

Prostřednictvím programu Klastry byly vymezeny dvě základní etapy projektu, a to 

vyhledávání klastrů a rozvoj klastrů. Každá z etap měla svá specifika, zejména pak 

v maximálních finančních dotacích. Finanční alokace první etapy byla stanovena na 

1 milion Kč, finanční rozpočet u druhé etapy byl od 3 do 45 milionů Kč.  

Tabulka 4-2: Přehled podpořených klastrů z OPPP v MSK  

Příjemce podpory Právní forma 

Kraj 

realizace 

projektu 

Program 

Oblast 

projektu 

(OKEČ) 

Výše 

podpory 

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Sdružení MSK Klastry 25000 22 844 000 

Národní strojírenský klastr, o.s. Sdružení MSK Klastry 27000 16 251 000 

Družstvo ENVICRACK Družstvo MSK Klastry 23100 12 584 000 

Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. Sdružení MSK Klastry 20300 4 832 000 

VŠB-TU Ostrava VŠ MSK Klastry 37000 843 000 

VŠB - TU Ostrava VŠ MSK Klastry 23100 799 000 

VŠB-TU Ostrava VŠ MSK Klastry 45000 791 000 

Národní strojírenský klastr, o. s. Sdružení MSK Klastry 27000 750 000 

Sdružení pro rozvoj MSK Zájmové sdružení MSK Klastry 34300 750 000 

Sdružení pro rozvoj MSK Zájmové sdružení MSK Klastry 30000 750 000 

Sdružení pro rozvoj MSK Zájmové sdružení MSK Klastry 20000 750 000 

Sdružení pro rozvoj MSK Zájmové sdružení MSK Klastry 73100 750 000 

Celkem         62 694 000 

Zdroj: CzechInvest 2012; vlastní úprava. 
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Jak znázorňuje tabulka 4-2, do výzvy I. se aktivně zapojilo 7 subjektů, z čehož  

VŠB-TU Ostrava jako vědecká komunita se zapojila celkem se třemi projekty, Sdružení pro 

rozvoj MSK čtyřmi projekty. Všechny finanční prostředky byly vyplaceny formou dotace. 

Příjemci podpory se zavázali k řešení projektu v Moravskoslezském kraji. V uvedené tabulce 

je viditelně zřejmý finanční rozdíl mezi jednotlivými etapami výzvy (viz. Výše podpory). Je 

evidentní, že do procesu vyhledávání klastrů se zapojily celkem tři subjekty, neboť výše 

podpory nepřesahuje 1 milion Kč. Patří mezi ně VŠB-TU Ostrava, která celkem za tři 

projekty získala 2 433 000 Kč, dále Národní strojírenský klastr, který disponoval se 750 000 

Kč a v neposlední řadě Sdružení pro rozvoj MSK, kterému byly přijaty čtyři projekty 

v celkové sumě 3 miliony Kč. Do fáze rozvoj klastrů se zapojily čtyři klastry, kterým byla 

přiznána dotace v rozmezí od 4 832 000 do 22 844 000 Kč. Nejvyšší příjem dotace obdržel 

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. 

4.1.2 Financování klastrů v Moravskoslezském kraji v letech 2007-2013 

V současném programovacím období 2007 - 2013 se uskutečnily dvě výzvy v oblasti 

podpory klastrů. Klastry Moravskoslezského kraje reagovaly na tuto výzvu aktivním 

způsobem, neboť podané žádosti jim byly schváleny. Moravskoslezský kraj se v tomto 

programovacím období zapojil do obou výzev. V první výzvě se realizovalo pět projektů  

a do druhé výzvy se zapojil nejmladší regionální klastr – Bezpečnostně technologický klastr,  

jak demonstruje tabulka 4-3. 

Tabulka 4-3: Přehled podpořených klastrů v MSK (2007-2013) 

Příjemce podpory Právní forma 
Kraj 

realizace 

Program 

Spolupráce 

Výše 

podpory 

(v Kč) 

Hlavní 

NACE 

projektu 

Družstvo ENVICRACK Družstvo MSK 
Klastry - 

Výzva I 
49 360 000 72100 

IT Cluster, o.s. Sdružení  MSK 
Klastry - 

Výzva I 
75 754 000 62000 

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Sdružení  MSK 
Klastry - 

Výzva I 
13 442 000 29320 

Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. Sdružení  MSK 
Klastry - 

Výzva I 
11 216 000 16000 

Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sdružení  MSK 
Klastry - 

Výzva I 
12 527 000 27000 

Bezpečnostně technologický klastr, o.s. Sdružení  MSK 
Klastry - 

Výzva II 
11 401 000 28000 

Zdroj: CzechInvest 2012; vlastní úprava.  
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Tabulka 4-3 znázorňuje podpořené projekty, které byly realizovány v rámci programu 

Klastry. V současném programovacím období byly uskutečněny dvě výzvy. Moravskoslezský 

kraj se výrazně zapojil zejména ve výzvě I. V rámci výzvy I. bylo přijato celkem 5 projektů, 

které se vztahují na oblast Moravskoslezského kraje. Nejvyšší finanční prostředky v této 

výzvě získal IT Cluster, o.s., a to ve výši 75 754 000 Kč. Naopak nejnižší finanční dotaci 

obdržel Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. Výše jeho podpory byla stanovena na 

11 216 000 Kč.  

Jediným příjemcem podpory v Moravskoslezském kraji z výzvy II. (programu 

Klastry), který splnil všechny podmínky stanovené při příjmu žádostí, byl Bezpečnostně 

technologický klastr, o.s. Výše podpory činila 11 401 000 Kč.  

Rozdělení hlavních činností ekonomických subjektů do jednotlivých odvětví podle 

klasifikace CZ-NACE bylo v období 2007 – 2013 různorodé. Jednalo se o: 

 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (CZ-NACE 72100), 

 Činnosti v oblasti informačních technologií (CZ-NACE 62000), 

 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla (CZ-NACE 29320), 

 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, kromě nábytku (CZ-NACE 16000), 

 Výroba elektrických zařízení (CZ-NACE 27000), 

 Výroba strojů a zařízení j. n. (CZ-NACE 28000). 

 

Všechny ekonomické subjekty, které se zapojily do programu podpory Spolupráce, 

měly právní formu sdružení, pouze jeden příjemce podpory měl právní formu družstva. Jejich 

projekty byly realizovány v Moravskoslezském kraji.  
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Závěr 

Provádění klastrové politiky je v současnosti velmi efektivním způsobem vedoucím ke 

zvýšení konkurenceschopnosti na národní a regionální úrovni. Evropská unie nemá výlučnou 

kompetenci v provádění samotné klastrové politiky, a proto je tento fenomén zejména v rukou 

jednotlivých států. Je zřejmé, že podpora klastrů v České republice je zakotvena 

v programových dokumentech pro čerpání finanční pomoci Evropské unie. To umožňuje 

alokovat mnoho finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie na pomoc 

regionům soudržnosti NUTS II i při rozvoji klastrů. Česká republika uplatňuje klastrovou 

politiku již od 90. let a bylo vydáno mnoho programových a strategických dokumentů, které 

práce popisuje.  

Cílem této práce bylo analyzovat a vyhodnotit klastrovou politiku v České republice 

a její vliv na regionální rozvoj, dále pak zhodnotit všechny klastry Moravskoslezského kraje 

v rámci odvětvové struktury. Výsledkem práce bylo zjištění, že tento region nabízí vhodné 

podmínky pro podnikatelskou sféru, dostatek vědecko-výzkumné kapacity a aktivní 

spolupráci s veřejnými institucemi, což je základní podmínkou pro zakládání klastrů 

a následné vytváření nových inovačních a výzkumných technologií.  

Tvrzení základní hypotézy, že Moravskoslezský kraj se aktivně podílí na provádění 

klastrové politiky v České republice, bylo potvrzeno. Moravskoslezský kraj aktivně provádí 

politiku klastrování, což dokazuje existence deseti fungujících klastrů v tomto regionu. 

Klastry Moravskoslezského kraje postupně vznikaly již od roku 2003, kdy vznikl první klastr 

Moravskoslezský strojírenský klastr (následně přejmenován na Národní strojírenský klastr).  

Stěžejním úkolem třetí kapitoly bylo analyzovat odvětvovou strukturu jednotlivých 

klastrů Moravskoslezského kraje. Při analýze bylo zjištěno, že všechny klastry a většina jejich 

členů spolupracuje v buď v rámci jednoho, nebo více příbuzných odvětví. Jen v ojedinělých 

případech byli zjištěni členové, jejichž specializace byla v rámci zaměření klastru odlišná.  

Moravskoslezský kraj aktivně využívá podporu ze strukturálních fondů, a právě proto 

je tento kraj demonstrován jako ukázkový region v provádění klastrové politiky, neboť je zde 

nejvyšší koncentrace klastrů v České republice.  
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Přílohy 

Příloha 1 – Seznam příjemců podpory z OPPP 

Tabulka 1: Příjemci podpory z OPPP 

Příjemce podpory 
Právní 
forma 

Kraj realizace 
projektu 

Výše 
podpory 

Oblast 
projektu 
(OKEČ) 

Klastr výrobců obalů, družstvo Dru Královéhradecký kraj 43 376 000 25200 

CLUTEX - klastr technické textilie,o.s. Nad Královéhradecký kraj 23 908 000 17500 

Klastr českých nábytkářů, družstvo Dru Jihomoravský kraj 23 051 000 36100 

Nanomedic, a.s. AS Královéhradecký kraj 23 039 000 73100 

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Sdr Moravskoslezský kraj 22 844 000 25000 

Národní strojírenský klastr, o.s. Sdr Moravskoslezský kraj 16 251 000 27000 

Družstvo ENVICRACK Dru Moravskoslezský kraj 12 584 000 23100 

EKOGEN, o.s. neu Jihočeský kraj 9 540 000 37200 

CEITEC Cluster - bioinformatics z.s.p.o. ZáS Jihomoravský kraj 9 037 000 72300 

Water Treatment Alliance, z.s.p.o. ZáS Jihomoravský kraj 5 749 000 29200 

Plastikářský klastr, z.s.p.o. ZSO Zlínský kraj 4 913 000 25220 

Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. Sdr Moravskoslezský kraj 4 832 000 20300 

GIST, s.r.o. SRO Královéhradecký kraj 1 000 000 72000 

B.I.B.S., a.s. AS Jihomoravský kraj 967 000 33200 

B.I.B.S., a.s. AS Pardubický kraj 967 000 28000 

Potravinářská komora České republiky ZáS Jihočeský kraj 960 000 15900 

Svaz českých a moravských výrobních družstev ZáS Jihomoravský kraj 945 000 36100 

PolyPlasty s.r.o. SRO Královéhradecký kraj 900 000 25220 

Technická univerzita v Liberci VŠ Královéhradecký kraj 900 000 17000 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. AS Karlovarský kraj 900 000 25000 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ZáS Jihomoravský kraj 888 000 15930 

JIHOTVAR výrobní družstvo Veselí nad Lužnicí Dru Jihočeský kraj 885 000 26600 

KAMENOLOM JAVORKA, s.r.o. SRO Královéhradecký kraj 882 000 26700 

TESCO SW a.s. AS Olomoucký kraj 882 000 72000 

Technologické inovační centrum s.r.o. SRO Zlínský kraj 873 000 25000 

SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. OPS Jihočeský kraj 855 000 28100 

VŠB-TU OSTRAVA VŠ Moravskoslezský kraj 843 000 37000 

Centrum evropského projektování AS Královéhradecký kraj 825 000 24000 

České centrum pro vědu a společnost ZáS Vysočina 810 000 20000 

LesInfo s.r.o. SRO Jihočeský kraj 810 000 20000 

VŠB - TU OSTRAVA VŠ Moravskoslezský kraj 799 000 23100 

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Sdr Pardubický kraj 793 000 73100 

VŠB-TU OSTRAVA VŠ Moravskoslezský kraj 791 000 45000 

JIC, zájmové sdružení právnických osob ZáS Jihomoravský kraj 781 000 29200 

JIC, zájmové sdružení právnických osob ZáS Jihomoravský kraj 771 000 35300 



 

2 

 

Národní strojírenský klastr, o. s. Sdr Moravskoslezský kraj 750 000 27000 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ZáS Moravskoslezský kraj 750 000 73100 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ZáS Moravskoslezský kraj 750 000 20000 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ZáS Moravskoslezský kraj 750 000 30000 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ZáS Moravskoslezský kraj 750 000 34300 

Technologické inovační centrum s.r.o. SRO Zlínský kraj 750 000 19300 

UNIS - STROJ CZ a.s. AS Jihočeský kraj 750 000 28110 

Textilní zkušební ústav, s.p. SP Jihomoravský kraj 720 000 18000 

Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. SRO Plzeňský kraj 690 000 35000 

Regionální hospodářská komora Poohří OPS Karlovarský kraj 675 000 26210 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy neu Středočeský kraj 664 000 34300 

Vyšší odborná škola České Budějovice, Okružní 10 SŠ Jihočeský kraj 660 000 29500 

AB - AKCIMA, s.r.o. SRO Karlovarský kraj 611 000 20510 

RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. SRO Jihomoravský kraj 599 000 34200 

Technologické inovační centrum s.r.o. SRO Zlínský kraj 547 000 20000 

AB - AKCIMA, s.r.o. SRO Karlovarský kraj 510 000 36300 

ARR-Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. SRO Liberecký kraj 431 000 26100 

GRANTECH s.r.o. SRO Jihomoravský kraj 300 000 29000 

Zdroj: CzechInvest, 2012. 


