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Abstrakt: 

Disertační práce řeší rozvoj konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje klastrů 

v oblasti těţby a zpracování kamene v České republice a zemích Evropské unie. 

V současné době jsou klastry důleţitým prvkem tvorby průmyslových a regionálních 

inovačních politik v celém rozvinutém světě. Klastry postupně převzaly důleţitou úlohu 

nejen při oţivení stagnujících regionů, ale také při podpoře průmyslových odvětví 

zaloţených na nových vědeckých poznatcích v bohatších regionech. Je zde snaha o vyšší 

zaměření na mikroekonomické podnikatelské prostředí na rozdíl od tradičního 

makroekonomického pohledu, na zlepšování konkurenceschopnosti excelentních 

průmyslových odvětví nebo sektorů s důrazem na místní specifika. Klastry nabízí 

kombinaci konkurence a spolupráce, která vede k růstu vzdělávání, inovací 

a konkurenceschopnosti. Disertační práce řeší výzkum optimálních podmínek pro 

zakládání nových klastrů v oboru těţby a zpracování nerostných surovin a vede tak 

k rozvoji hornictví, vědního oboru důleţitého pro ekonomiku našeho státu i celé Evropské 

unie.  

Klíčová slova: hornictví, inovace, klastrová politika, klastry, konkurenceschopnost, 

spolupráce 



Abstract: 

The dissertation deals with development of competitiveness and economic 

development of clusters in the field of quarrying and stone processing in the Czech 

Republic and in the countries of the European Union. Presently the clusters are an 

important element in creating industrial and regional innovation policies in the entire 

advanced world. The clusters gradually took on an important role not only in revitalising 

the stagnating regions but also in supporting industrial branches based on new scientific 

knowledge in richer regions. There are efforts to achieve more intensive concentration on 

the microeconomic business environment, which is an approach different from the 

traditional macroeconomic one, and to improve the competitiveness of excellent industrial 

branches or sectors with an emphasis put on the local specifics. The clusters offer 

a combination of competition and cooperation resulting in a higher level of education, 

innovations and competitiveness. The dissertation deals with examination of the optimum 

conditions for establishing new clusters in the field of extraction and processing of mineral 

resources, which leads to development of mining as a science that is so important for the 

economy of our country and of the entire European Union. 

Key words: mining, innovation, cluster policy, clusters, competitiveness, 

cooperation 
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Motivace: Klastry ve významu seskupení firem za účelem dosaţení větší 

konkurenceschopnosti na trhu mají velký význam pro ekonomiku i pro jednotlivé sdruţené 

subjekty. Ekonomická situace v Evropě vytváří tlaky na sniţování nákladů při dosahování 

vyšších výnosů. A to je právě to, co klastry dokáţou nabídnout. Propojením 

podnikatelských subjektů s akademickými vzniká unikátní seskupení s velkým 

potenciálem pro základní a průmyslový výzkum důleţitým pro zavádění inovací. Inovace 

jsou pak nezbytnou podmínkou toho, aby Evropa neztratila krok s vyspělými světovými 

regiony. V této práci je podrobně analyzováno, na příkladech ze zahraničí, jak úzce jsou 

provázány investice do výzkumu a inovace s následným efektem konkurenceschopnosti. 

Do vazby mezi výzkumné organizace a průmyslové subjekty je začleněno školství a další 

profitující subjekty z růstu bohatství regionu. Je to především střední a vysoké odborné 

školství, které ve vazbě na výrobní firmy dostává zpětnou vazbu, o jaké absolventy má trh 

zájem. Podnikající subjekty zpětně poskytují školství zkušené odborníky i praktické 

zkušenosti, které by jinak školství nemělo šanci získat. 

Teoretická myšlenka klastru byla ve světě úspěšně prověřena zkušenostmi od Nového 

Zélandu přes Evropu aţ po americký kontinent. Idea evropského klastru zaloţeného na 

bázi vědního oboru hornictví je velkým očekáváním, ke kterému můţe pozitivně přispět 

i tato disertační práce.   Zde se pro mne objevila výzva v podobě propojení mé dvacetileté 

praxe ve firmě na účetní a daňové poradenství a zároveň vášeň pro obor těţba a zpracování 

nerostných surovin. Právě propojení ekonomického a hornického oboru je obsahem této 

disertační práce, který vede k hlavnímu cíli a to k rozvoji vědního oboru hornictví. 
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1 Úvod 

Ústřední myšlenka, která mne vedla k vypracování této práce a iniciaci myšlenky 

rozvoje klastru v oblasti těţby a zpracování přírodního kamene, je vytvoření podmínek pro 

růst konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje. Rád bych v této práci poukázal na 

národní a regionální přínos klastrů pro produktivitu a inovace. Počet klastrových iniciativ 

v celém světě neustále stoupá. To je v kontrastu s našimi překvapivě nízkými znalostmi 

o těchto iniciativách, o jejich struktuře a výsledcích.  

Klastrové iniciativy, za účasti vůdčích osobností z průmyslu, akademické obce 

a volených zástupců vytvářejí nové formy partnerství, a tím vytvářejí prostředí pro zvýšení 

růstu a konkurenceschopnosti regionu. 

Kaţdá klastrová iniciativa je jedinečná. Prostředí se pohybuje od rozvinutých zemí 

po rozvojové země a transformující se ekonomiky od bohatých po chudé regiony a od 

silných po slabé klastry. Kromě toho se liší i samotné cíle a proces, podle kterých iniciativy 

vznikají, jak jsou financovány a organizovány. Některé konkrétní způsoby výběru cílů 

a organizace procesu však vedou k lepší výkonnosti. [8] 

Klastry se zaměřují většinou na oblasti s vyšší přidanou hodnotou, a to nejčastěji 

v transformujících se i rozvinutých ekonomikách. Snadnější roli mají především tam, kde 

je ze strany státu větší podpora vědy. Jde hlavně o technologicky náročné odvětví, jako 

jsou informační technologie, farmacie, komunikace, automobilový, strojírenský a další 

zpracovatelský průmysl. Vţdy mají regionální význam, protoţe vytvářejí nové pracovní 

příleţitosti, sniţují členům klastru náklady a při zvyšování jejich příjmů se stávají 

významnými plátci daní do regionálních i národních rozpočtů. 

Většina cílů klastrů je stejná či podobná. Zde je třeba vyzdvihnout především růst 

konkurenceschopnosti jednotlivých členů. To je dosaţeno podporou společných aktivit 

mezi členy klastru a vědeckými pracovišti na akademii věd a univerzitách, které vedou 

k rychlejšímu zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe. Tento významný fakt 

umoţňuje zavádění inovací, které jsou nezbytné pro hospodářský růst. Spolupráce na 

úrovni středního školství a univerzit se zase odráţí v konkrétních oponenturách 

k diplomovým, doktorským a disertačním pracím, při realizaci studentských praxí 

a systému celoţivotního vzdělávání. Propojení průmyslu a školství je další nesmírně 

důleţitý prvek spolupráce. V dnešní době, kdy jsou pod velkým tlakem firemní finance, je 
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třeba vyzdvihnout jako důleţitý prvek konkurenceschopnosti sniţování výdajů a zvyšování 

příjmů realizací společných aktivit. To je realizováno na jedné straně například společnými 

nákupy a na druhé realizací společných zakázek, které by jednotliví členové neměli 

moţnost buď získat, nebo samostatnými silami zvládnout. Klastry dále zajišťují informační 

servis, lobují za zájmy sdruţených firem, podporují export, propagují region a podporují 

inovace. V Evropě klastry preferují vztahy s vládou, vzdělávání, výzkum a vývoj, společný 

marketing a tvorbu regionálních značek. Klastr jako celek disponuje velkým výrobním, 

technologickým a duševním kapitálem. 

Úspěch klastru závisí na mnoha faktorech, z nichţ má velký vliv politické 

a ekonomické prostředí, zajištění financování, vlastní zázemí, spolupráce s jinými klastry 

v oboru a kvalita manaţera klastru. Pro úspěch je třeba mít jasně stanovenou vizi 

postavenou na silných stránkách klastru. 
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2 Cíle disertační práce 

Disertační práce má za cíl řešit unikátní problematiku definice podmínek, za 

kterých můţe vzniknout evropský klastr v oboru těţby a zpracování nerostných surovin. 

Byly identifikovány klastry v tomto oboru v Itálii, Francii, Polsku a České republice, které 

mohou tvořit základní osu tohoto seskupení. Hlavním cílem této práce je zpracovat návrh 

podmínek pro optimální rozvoj činnosti klastrů v oblasti těţby a zpracování nerostných 

surovin v České republice a Evropské unii. 

 Mimo tento hlavní cíl jsem si stanovil následující tři dílčí cíle: 

1) Vypracovat rešerši současného stavu oborových klastrů v rámci České republiky 

a Evropské unie. 

V rámci České republiky budou analyzovány klastry, které působí v ČR v oboru 

těţby a zpracování kamene. Tato analýza bude doplněna o údaje z klastrů ze zemí EU se 

stejným oborovým zaměřením. 

2) Provést průzkum praktických zkušeností z realizace a současného stavu projektu 

Czech Stone Cluster. 

Průzkum se zaměří na praktické zkušenosti z realizace a současného stavu českého 

kamenického klastru Czech Stone Cluster, druţstvo. Budou zkoumány informace počínaje 

mapovací fází klastru v roce 2006, dále výstupy společných projektů v období od roku 

2007 do současnosti. Ze získaných dat bude proveden průzkum optimálních podmínek, 

které mohou slouţit pro zakládání dalších oborových klastrů. 

3) Zpracování návrhu inovace podmínek podpory klastrů.  

Návrh inovace podmínek podpory klastrů bude zkoumán jak v českých, tak 

i v evropských podmínkách. Cílem je zjištění vstupních podmínek při zakládání klastrů 

v Evropě, které by umoţnily definovat návrh inovace podmínek podpory klastrů. 
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3 Rešerše současného stavu v rámci ČR a EU 

 

3.1 Význam klastrů pro současnou ekonomiku ČR a EU 

Klastry vytvářejí podmínky pro zvyšování růstu a konkurenceschopnosti regionu, 

za účasti podnikajících subjektů, státních a výzkumných institucí. Tyto iniciativy se stávají 

stále častějším prvkem mikroekonomické politiky. Některé regiony s touto politikou začaly 

jiţ v 80. a 90. letech minulého století, některé začínají aţ nyní. Klastry existují po celém 

světě a také mezinárodní instituce jako EU, UNIDO, USAID, OECD, Světová banka se 

stále více snaţí o spolupráci s klastry. [8] 

Klastry se vyvíjejí v čase a představují proces, ne pevně daný nástroj nebo jasně 

definovaný koncový produkt. Klastry v jednotlivých zemích mají značné rozdíly. Některé 

země se zaměřují spíše na technologické a inovační politiky (znalostní centra ve Finsku, 

Vinnväxt ve Švédsku), zatímco jiné jsou zaloţeny na regionálních základech (klastrová 

politika ve Vlámsku), malých a středních podnicích (ve Francii), tvorbě sítí (v Německu) 

nebo vycházejí spíše z obchodních tradic jako kompetenční klastry v Dánsku. [8] 

Klastry jsou symbiózou konkrétních oblastí: 

- Regionální a průmyslové politiky a politiky pro MSP. Prioritou je podpora regionů 

a prostřednictvím klastrů snaha o sniţování nákladů (dotace, daňové úlevy atd.) na 

podporu inovací a modernizace zaloţená na nových partnerstvích.  

- Vědecké, výzkumné a inovační politiky. Tyto politiky generují vazby mezi 

firmami, institucemi a infrastrukturou v dané geografické oblasti a vedou k úsporám, 

k rozvoji profesních organizací, ke spolupráci zaloţené na osobních vztazích, k optimálním 

faktorům výroby (lidský a finanční kapitál, infrastruktura), ke sdílení společných talentů, 

ke spolupráci mezi vysokými školami a výzkumnými ústavy a příbuznými odvětvími, 

k blízkosti sofistikovaných odběratelů. 

Jiţ delší dobu je zřejmá tendence k vytváření klastrů v okolí měst a v menších 

regionech v případě tradičních a řemeslných odvětví, odvětví sluţeb a odvětví zaloţených 

na nových vědeckých poznatcích. Pro umístění průmyslových odvětví a celých klastrů jsou 

historicky velmi důleţité faktory prostředí, například podnebí a půda, dostupnost surovin 
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a potenciální zdroje energie (lesy, vodopády atd.), ale také přepravní cesty (řeky, přírodní 

přístavy atd.). Svoji důleţitost má i samotná podnikavost lidí. [8] 

Obecně lze shrnout, ţe firmy působící v silných klastrech a regiony se silnými 

klastry jsou výkonnější. Klastry totiţ představují ţivnou půdu pro inovace a zlepšování 

konkurenční výhody firem. A to zejména potřebou opakované a trvalé spolupráce 

dodavatelů a odběratelů. Stálá konkurenceschopnost záleţí na dynamickém zlepšování 

vzájemných vztahů. Klastry nejsou jen prostředím pro tok zboţí a sluţeb, ale prostředím 

pro tvorbu znalostí a inovací, prostředím pro výměnu obchodních a odborných informací. 

Úspěšné klastry se vyznačují schopností neustálé inovace a modernizace zboţí 

a sluţeb a procesem zvyšování specializace a zhodnocování lidského kapitálu. 

 
Obrázek č. 1 Přehled klastrů v České republice 

 

3.2 Vliv ekonomického prostředí pro rozvoj klastrů 

Zde je na místě připomenout významné dílo Michaela E. Portera „Konkurenční 

výhoda národů", které spatřuje vizi hospodářského rozvoje v nových souvislostech. 

Sniţuje vliv zavedených ekonomických podpůrných prostředků jako např. směnného 

kurzu, kladné obchodní bilance a nízké inflace a na druhou stranu zvyšuje vliv 

mikroekonomických faktorů pro růst konkurenceschopnosti jako například lidských 
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zdrojů, kapitálu, fyzických aktiv, inovace a sociálního kapitálu. Všechna tato aktiva ve 

správném prostředí zdokonalují své vazby. Začíná se hovořit o dynamice klastrů. 

Sjednocovací efekt globalizace nám čím dál tím více stírá rozdíly mezi zeměmi, 

regiony, ale i přesto jsou nadále velmi výrazné rozdíly z hlediska specializace, 

konkurenceschopnosti a průmyslové dynamiky. Udrţitelná konkurenční výhoda nemá svůj 

základ ve volném toku zboţí, sluţeb či kapitálu přístupném kaţdému, ale v interakci 

vnitřních a vnějších zdrojů v místním podnikatelském prostředí. V místním 

podnikatelském prostředí mají lidé společnou kulturu, mluví stejnou řečí a vytvářejí vazby 

vycházející ze vzájemné důvěry. Ani ty nejmodernější formy komunikačních technologií 

nemohou nahradit osobní kontakt mezi lidmi, pokud jde o sdělování nepsaných informací. 

Fyzický kapitál (součástky, stroje) a do určité míry i lidský kapitál cestuje po celém světě, 

ale sociální kapitál je zakotven v místních kulturách a institucích. [8] 

3.3 Význam mezinárodní spolupráce klastrů 

V této oblasti se naplno projevuje úloha klastrů v moderní ekonomice. Stále více je 

třeba se zaměřovat na mikroekonomické místo tradičně makroekonomického prostředí, na 

budování důvěry a spolupráce, na rozvoj regionálních sítí, na kombinaci konkurence 

a spolupráce, na zvyšování konkurenceschopnosti klastrů, nikoli jen jednotlivých podniků 

či jednotlivých průmyslových odvětví. 
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4 Praktické zkušenosti ze současného stavu kamenického klastru 

v ČR 

 

4.1 Stručná analýza stavu odvětví zpracování kamene 

v regionálním kontextu se zaměřením na ekonomický rozvoj 

regionu a popis souvisejících příleţitostí pro klastr 

V následujícím textu je uvedena vazba projektu na strategické dokumenty krajů, 

kde bude realizace investice probíhat. Tato část je důleţitá pro uvědomění si komplexnosti 

projektu a identifikace jeho vlivu na dané odvětví. 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 

Slabé stránky (Weaknesses) – nejzávažnější problémy Královéhradeckého kraje 

- Existence ekonomicky slabých území. 

- Vyšší nezaměstnanost na venkově. 

- Absence komplexního systému celoţivotního učení. 

- Neprovázanost vzdělávací sféry s potřebami trhu práce. 

- Nedostatečná koordinace a celkový nedostatek komplexních sluţeb pro 

podnikatele. 

- Nízké vyuţití vědeckého potenciálu vysokých škol a podniků. 

- Nevhodné hospodaření a neregulovaná těţba, nedořešená koncepční ochrana 

území. 

V následující části textu jsou uvedeny rozvojové priority členěné podle dílčích 

oblastí zájmu kraje. Tyto prioritní oblasti a jejich obsah jsou navázány pouze na 

odůvodnění realizace projektu v návaznosti na regionální kontext. Ostatní oblasti byly 

selektovány, a to především ty, které se konkrétně nevztahují na odůvodnění projektových 

opatření. 
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Specifikace rozvojových priorit podle oblastí: 

Podnikání a zaměstnanost 

- Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky 

a zaměstnanosti. 

- Podpora vzniku a rozvoje nových firem a rozvoj kooperace se strategickými partnery. 

- Podpora zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou. 

- Podpora vzájemné spolupráce firem, institucí terciárního vzdělávání a institucí 

výzkumných. Podpora výzkumu, vývoje a inovací (systémové a technologické). 

- Rozvoj celoţivotního učení a zlepšení spolupráce vzdělávací sféry se zaměstnavateli 

při rozvoji systému celoţivotního učení. 

- Zlepšení propojení vzdělávací sféry s potřebami trhu práce. 

- Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu. 

- Zvýšení celkového ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti kraje. 

- Racionální vyuţívání stávajících zdrojů energií, surovinových zdrojů a podpora 

vyuţití energie z obnovitelných zdrojů. 

- Realizací projektu dojde k naplnění všech výše uvedených cílů nastavených ve 

strategii rozvoje kraje. Takto komplexně nastavený projekt je zcela klíčový, nehledě 

na fakt, ţe je zaměřen na podporu odvětví, které je významné pro potřeby všech 

subjektů. Benefitem z realizace projektu bude podpora celkového rozvoje regionu. 

Lidské zdroje 

Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva s vyuţitím nových moderních vzdělávacích 

metod a nových technologií v počátečním i dalším vzdělávání. 

Venkov a zemědělství 

- Zlepšení vyuţití místního ekonomického potenciálu na venkově. 

- Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a péče o krajinu jako stabilizujícího 

prvku venkova. 

- Zkvalitnění a rozvoj technické a podnikatelské infrastruktury. 
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Program rozvoje Moravskoslezského kraje 

Co se týče Moravskoslezského kraje, není opracování kamene klíčovým ani 

nikterak tradičním odvětvím, ale je zcela zásadní zapojení odborníků z VŠB, kteří se tímto 

oborem zabývají v návaznosti na VaV.  

Strategické cíle definované v programu rozvoje Moravskoslezského kraje 

Konkurenceschopnost podnikání 

- Podpora inovací a technických VŠ. 

- Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji. 

Vzkvétající území  

- Podpora vyuţívání brownfields ve městě a na venkově. 

- Zlepšování kvality krajiny a ţivota na venkově v souladu s principy udrţitelného 

rozvoje. 

Výše uvedené prioritní cíle jsou přímo navázány na realizaci projektu s dopadem do 

území, kdy budou podpořeny především vědeckovýzkumné aktivity, ale bude rovněţ nutné 

zajistit jejich přesah směrem k zástupcům podnikatelského sektoru.  

4.2 Vliv klastru na okolní prostředí 

Klastr a jeho členové jsou zástupci především společností zaměřených na 

opracování kamene, coţ mají shodné s akademickými členy, kteří jsou klíčoví pro realizaci 

VaV. Jádro klastru se nachází v srdci českých pískovcových loţisek vyuţitelných pro další 

zpracování a dokládá to rovněţ četnost architektonických památek z tohoto nerostu, které 

jsou rozesety po celém regionu. Účelem klastru je posílení spolupráce mezi obdobně 

zaměřenými organizacemi na území kraje, ČR i Evropy v dílčích rozvojových oblastech, 

jako je VaV, rozvoj lidských zdrojů, spolupráce a propagace. Tím, ţe veškeré činnosti 

jednotlivých projektů jsou zacíleny na praktické činnosti v oboru, dojde k zaštítění procesu 

sdílením zkušeností, strukturovaných podle dílčích projektů. 
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Obrázek č. 2 Schéma klastru 

 

4.3 Zpracovatelský průmysl v ČR 

Zpracovatelský průmysl (ZP) patří v České republice k rozhodujícím zdrojům 

tvorby hrubého domácího produktu. V roce 2010 činil podíl ZP na hrubé přidané hodnotě 

(HPH) 23,3 % v běţných cenách. 

Zpracovatelský průmysl ČR se v posledních letech díky relativně příznivému 

hospodářskému klimatu rozvíjel dynamicky, coţ lze doloţit jak na dlouhodobém růstu jeho 

trţeb, tak jeho obchodní výměny. Zlom v příznivém vývoji nastal v roce 2008, kdy se ve 

druhé polovině roku začaly projevovat první symptomy ekonomické recese, kdy trţby ve 

ZP oproti 2007 poklesly o 1,4 %, účetní přidaná hodnota o 4,7 % při mírném sníţení počtu 

zaměstnaných osob. Výrazný propad nastal v následujícím roce 2009, kdy trţby meziročně 

klesly o 16,3 %, účetní přidaná hodnota o 14 % a počet zaměstnaných osob se sníţil rovněţ 

podstatně, a to o 12,7 %. Podobný vývoj byl zaznamenán i v drtivé většině členských zemí 

EU, podle Eurostatu v roce 2009 v Evropské unii klesla průmyslová výroba meziročně 

o téměř 14 % (v ČR o 13,4 %). 

V roce 2010 se ve vývoji zpracovatelského průmyslu projevily výrazné známky 

oţivení, přitom ČR profitovala zejména z obnovy ekonomického růstu v Evropské unii 

a z čilého mezinárodního obchodu. To mělo zásadní dopad na domácí ekonomiku, kde 
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podstatné zlepšení přineslo růst trţeb ve ZP oproti roku 2009 o více neţ 17 %, nárůst 

objemu účetní přidané hodnoty o 9,2 %, to vše při poklesu zaměstnaných osob o 1,4 %. 

Tento trend se pozitivně promítl do ukazatele produktivity práce, který meziročně stoupl 

o téměř 11 % a do hrubého operačního přebytku (v b. c.), který se zvýšil o více neţ 17 %. 

Výrazně narostla rovněţ obchodní výměna, kde obrat zahraničního obchodu ZP (vývoz + 

dovoz) stoupl proti roku 2009 o 19,3 %. Obecně lze konstatovat, ţe ČR se s následky krize 

dokázala vyrovnat poměrně rychle a klíčovou roli zde sehrál právě zpracovatelský průmysl 

jako významný zaměstnavatel a plátce daní. Ukázalo se totiţ, ţe recesi nejrychleji 

překonaly ty evropské a mimoevropské země, pro něţ je typický vysoký podíl průmyslu na 

tvorbě HDP, mezi ně se řadí i Česko. 

Také v prvním pololetí roku 2011 v zásadě pokračoval příznivý vývoj 

z předchozího roku. Z údajů Českého statistického úřadu, které jsou k dispozici za 

organizace s dvaceti a více zaměstnanci, vyplývá, ţe trţby za prodej vlastních výrobků 

a sluţeb v 1. pololetí 2011 se meziročně zvýšily o 13 %, trţby z přímého vývozu stouply 

o necelých 19 %, počet pracovníků vzrostl o necelá 4 %, ukazatel produktivity (měsíční 

trţby na zaměstnance v b. c.) se zvýšil o necelých 9 %. Dynamický růst ZP táhnou stejně 

jako v uplynulém roce hlavně klíčové oddíly v čele s výrobou motorových vozidel (nárůst 

trţeb o 18,3 %), výrobou strojů a zařízení (+16,6 %), zatímco poměrně značný propad 

trţeb vykazuje výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (-11,8 %). Ve zbytku 

roku lze očekávat zpomalení, coţ potvrzují i zářijové odhady Evropské komise (nárůst 

HDP o 1,7 %) a rovněţ slábne optimismus v hodnocení vývoje ve 2. pololetí, kdy podniky 

více vnímají rizika ve vývoji zakázek a sniţují svá očekávání ohledně nových investic, 

zaměstnanosti a růstu mezd. Přesto lze usuzovat, ţe meziroční růst trţeb ve ZP ČR dosáhne 

kolem 8 – 10 % a dostane se tak zhruba na úroveň před nástupem recese. 

Rozdělení zpracovatelského průmyslu podle oddílů CZ – NACE přehledně 

vystihuje uvedená tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1 Zpracovatelský průmysl podle oddílů CZ – NACE 

oddíl název

10 Výroba potravinářských výrobků

11 Výroba nápojů

12 Výroba tabákových výrobků

13 Výroba textilií

14 Výroba oděvů

15 Výroba usní a souvisejících výrobků

16
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových a slaměných výrobků,

kromě nábytku

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

18 Tisk a rozmnoţování nahraných nosičů

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22 Výroba pryţových a plastových výrobků

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27 Výroba elektrických zařízení

28 Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

31 Výroba nábytku

32 Ostatní zpracovatelský průmysl

33 Opravy a instalace strojů a zařízení

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

 

Pozn.: Oddíl CZ - NACE 12 není do dalšího hodnocení průmyslových a finančních 

ukazatelů zpracovatelského průmyslu zařazen s ohledem na ochranu důvěrných dat. 

Dále se zabýváme jiţ jen jediným oddílem – oddílem č. 23 - Výroba ostatních 

nekovových minerálních výrobků (hlavním oborem klastru). Níţe uvedený graf č. 1 

vystihuje nárůst počtu podniků v tomto oboru. 
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Graf č. 1 Počet podniků v rámci CZ - NACE 23 v letech 2005 - 2010 

 

Z oddílu č. 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků se dále 

věnujeme pouze oddílu 23.7 - Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů – tedy 

hlavnímu ekonomickému zaměření klastru. Uvedený graf č. 2 opět zobrazuje nárůst počtu 

podniků v tomto oboru.  

 

Graf č. 2 Počet podniků v rámci CZ - NACE 23. 7 v letech 2005 - 2010 
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Stejný nárůst zaznamenává i kritérium účetní přidané hodnoty (v b. c.), které je 

definováno rozdílem mezi výkony vč. obchodní marţe a výkonovou spotřebou a dále 

produktivitou práce z účetní přidané hodnoty, která je definována jako poměr účetní 

přidané hodnoty a celkového přepočteného počtu zaměstnaných osob (viz níţe uvedené 

grafy č. 3 a 4). Vše se týká jen konkrétního oddílu – zpracování přírodního kamene. 

 

Graf č. 3 Účetní přidaná hodnota v b. c. v tis. Kč (2008 – 2010) 

 

 

Graf č. 4 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v rámci CZ - NACE 23. 7 v b. c. (2007 – 2010) 
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4.4 Cíle klastru a strategie k jejich dosaţení 

Vize, cíle a inovační strategie  

Podpora a rozvoj školství a průmyslu zpracování kamene posilováním 

konkurenceschopnosti a inovačních aktivit. Realizace projektů s vysokou přidanou 

hodnotou. 

Czech Stone Cluster si jiţ při svém vzniku vytkl dlouhodobé cíle a vizi, kterou 

bude naplňovat svými dílčími i dlouhodobými projekty. Vizí klastru je vytvořit podmínky 

pro nastartování ekonomického růstu celého odvětví i firem vytvářející podpůrnou 

infrastrukturu, a tím napomáhat růstu zaměstnanosti a bohatství regionu. 

Strategií klastru je být silné společenství spolupracujících i vzájemně si 

konkurujících firem z oblasti zpracování kamene, organizací zajišťujících podpůrnou 

infrastrukturu, výzkumných a vzdělávacích institucí a podporovat a koordinovat jejich 

spolupráci. V maximální moţné míře podporovat výrobce přírodního kamene z České 

republiky. 

Vymezení cílů klastru 

- Pozvednout celé odvětví zpracování kamene na poli inovací, vědy a výzkumu, 

společné reklamy a marketingu, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání. 

- Vytvoření silného seskupení spolupracujících firem z různých oborů výroby, 

dodavatelů a výzkumných a vzdělávacích organizací a optimalizace dodavatelských 

řetězců. 

- Propojování vzájemně kooperujících projekčních, inţenýrských, výrobních 

a montáţních firem. 

- Vytvoření silného domácího konkurenčního uskupení kamenických firem 

schopného uspět v globální ekonomice. 

- Propagace klastru a jeho členů na národní a mezinárodní úrovni, navázaní 

mezinárodní spolupráce. 

- Společný postup v oblasti lidských zdrojů pro obor zpracování kamene. 

- Společná věda, výzkum, inovace v rámci dotačních titulů a grantů ČR i EU. 

 
- export finální 

produkce do zemí EU 

- dobudování dopravní  

- infrastruktury regionu 

- příchod zahraničních  

- investorů 

- rozvoj lidských 

zdrojů 

 
Podmínky poptávky 
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Předpokládaný rozvoj klastru po dobu podpory 

- Zavádění nových výrobních technologií zaloţených na principu podpory inovací 

tak, aby mohlo dojít k výrobě nových typů výrobků a také zpracování nových 

druhů materiálů. 

- Zavedení nového komunikačního systému mezi členy klastru. 

- Společný marketing a prezentace za účelem podpory přírodních materiálů těţených 

a zpracovávaných v České republice. 

- Vyhledávání a zprostředkování informací o výzkumných aktivitách, o moţnostech 

financování ze státních a evropských dotačních programů a legislativě. 

- Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. 

- Realizace stáţí a odborných praxí studentů VŠ a SŠ. 

- Vzdělávání zaměstnanců (společné kurzy, školení atd.). 

- Vyhledávání zahraničních obchodních partnerů. 

- Aktivní spolupráce s představiteli města (Město Lázně Bělohrad je členem klastru), 

kraje a státních institucí, lobbing. 

Klastr v souladu s realizací dílčích opatření plánovaných v projektu sleduje následující 

dílčí cíle:  

- Inovace (napojení na výzkumné centrum v Ostravě, přístup k výzkumu a vývoji 

a k vzdělávacím zařízením, k informačním technologiím, k přípravě 

kvalifikovaných pracovníků). 

- Proexportní zaměření (většina členů klastru exportuje do zemí EU). 

- Zvýšení konkurenceschopnosti (sníţení nákladů formou společného marketingu 

a nákupu materiálu, rozdělení výrobního a obchodního programu, zvýšení 

vzájemné spolupráce, dosaţení koncentrace kapitálu, sdílení dalších technologií 

těţby, opracování kamene – řezání větších ploch, vyuţití práce špičkových 

odborníků – sochařů a restaurátorů, kteří budou součástí klastru. 
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- Ekonomický růst členů klastru (zvýšení koncentrace výroby, výrobní kapacity 

a počtu zaměstnanců umoţní realizovat zakázky, které se v současné době musely 

odmítat). 

- Vytvoření nových pracovních příleţitostí (jako přímý důsledek ekonomického růstu 

členů klastru). 

- Rozvoj Královéhradeckého kraje v jeho tradičním odvětví – v kamenoprůmyslu. 

Geologicky jsou v našem kraji největší zásoby pískovců vhodných k čisté a hrubé 

kamenické výrobě. Zásoby ušlechtilého kamene si vyţádaly poptávku po 

odbornících. Proto byla uţ v roce 1884 zaloţena Střední průmyslová škola 

kamenická v Hořicích v Podkrkonoší. Za 120 let od svého vzniku se stala 

uznávanou autoritou a také projevila váţný zájem o účast v připravovaném klastru. 

Vlivem těchto okolností máme v našem kraji největší koncentraci firem 

s předmětem podnikání zpracování kamene. A zde je velký potenciál k rozvoji 

klastru. Spolupráce mezi oslovenými firmami se jiţ několik let úspěšně rozvíjí. Zde 

je velká výhoda spočívající v tom, ţe se nesnaţíme budovat něco úplně nového, ale 

formou klastru nastartovat ještě větší rozvoj těchto firem. Tato myšlenka je 

v souladu s plánem rozvoje našeho kraje, ve kterém je poloţen důraz na podporu 

malého a středního podnikání, prvovýrobců (zemědělství, lesnictví, těţba 

a zpracování přírodního kamene) a rozvoj venkova.  

- Existence zárodků excelence (výrobky jsou z jedinečného pískovce, který se jinde 

v Evropě nevyskytuje, loţisko je ve vlastnictví ţadatele a má zásoby při maximální 

těţbě na více neţ 200 let a povolení k těţbě je vydáno na dobu vytěţení zásob). 

Specifikace cílů dílčích projektů 

Projekt svou povahou sdruţuje celou řadu dílčích projektových opatření 

zaměřených tematicky na naplňování potřeb jednotlivých členů klastru. V následující části 

textu bude uvedena specifikace cílů členěných podle poţadavků na naplnění relevantních 

a potřebných výstupů z realizace projektu jako celku. 
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4.5 Stručné shrnutí procesu vzniku a rozvoje klastru 

Zaměření a zhodnocení jednotlivých workshopů 

V průběhu etapy mapování bylo realizováno pět workshopů. První workshop, který 

se uskutečnil dne 27. 2. 2006 v Bílých Poličanech, se zaměřil na seznámení s programem 

Klastry a dalších programů podpory malého a středního podnikání. 

Druhý workshop, který se uskutečnil 30. 3. 2006 v Hradci Králové, řešil jiţ 

konkrétní otázky, jako např. druh právní struktury nově vznikající právnické osoby, 

obchodní jméno a logo. Na tomto pracovním setkání bylo dohodnuto předloţení návrhů 

loga tak, aby účastníci následujícího workshopu měli moţnost z předloţených návrhů 

jeden vybrat. Diskuse se týkala především druhu právní formy včetně zváţení všech výhod 

a nevýhod jednotlivých druhů právnických osob dle obchodního zákoníku. Po pečlivém 

zváţení byla účastníky druhého workshopu vybrána právní forma druţstvo. 

 
Obrázek č. 3 Snímek z prvního workshopu 

 

Na třetím workshopu, který se uskutečnil 27. 4. 2006 v Náchodě, se jiţ projednával 

návrh stanov vznikajícího druţstva. Bylo zapsáno mnoţství připomínek a námětů, které 

byly navrţeny k zapracování do jejich konečného znění. Vypracování stanov se ujala 

JUDr. Eva Krausová. Na druhou část jednání přijal pozvání pan Ifor Ffowcs-Williams 
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z Nového Zélandu. Velmi zajímavé a poučné byly zkušenosti ze zahraničních klastrů. 

Jednání dalo nové moţnosti rozvoje klastru a odpovědi na mnohé otázky. 

Čtvrtý workshop, který se konal na Ústavu geoniky Akademie věd České republiky 

v Ostravě dne 26. 5. 2006, řešil mimo jiné zapracování změn do návrhu stanov druţstva 

Czech Stone Cluster, ale také představení nových technologií, které Ústav geoniky vyvíjí 

ve spolupráci s mnohými špičkovými ústavy Evropské unie. Byly představeny nové 

technologické moţnosti těţby a zpracování přírodního kamene formou řezání vodním 

paprskem. V laboratořích byly praktické ukázky tohoto řezání. 

Pátý workshop se uskutečnil dne 18. 10. 2006 v Bílých Poličanech. V jeho první 

fázi proběhla za účasti paní notářky JUDr. Jany Čírtkové z Hradce Králové ustavující 

schůze druţstva Czech Stone Cluster. V jeho druhé části zaujala prezentace Ing. Kateřiny 

Paškové, ředitelky regionální kanceláře agentury CzechInvest v Hradci Králové, věnovaná 

období 2007 - 2013. Dále zazněla prezentace Ing. Františka Ţočka, která rekapitulovala 

období a dosaţené výsledky ke dni zaloţení klastru jeho 26 zakládajícími členy. Pravidelné 

workshopy a členské schůze pokračují do současnosti. 

Spolupořádání mezinárodních konferencí 

Klastr pokračuje v tradici pořádání mezinárodních konferencí na téma Vyuţití 

nerostného bohatství, které pořádá ve spolupráci s Technickou univerzitou - Vysokou 

školou báňskou v Ostravě, Technickou univerzitou v Košicích - Fakultou BERG 

a s polskou vysokou školou Politechnika Śląska Gliwice. Tyto akce mají velký ohlas. 

První mezinárodní konference „VYUŢÍVÁNÍ ZDROJŮ NEROSTNÝCH 

SUROVIN―, se konala ve dnech 1. - 3. října 2008 v obci Veľká Rača, Oščadnica, 

Slovenská republika. 

Druhá mezinárodní konference „VYUŢÍVÁNÍ ZDROJŮ NEROSTNÝCH 

SUROVIN―, se konala ve dnech 14. – 16. ledna 2010 v Ostravě a v Sepetné u příleţitosti 

160. výročí zaloţení VŠB – TU Ostrava. 

V pořadí třetí se mezinárodní konference „VYUŢÍVÁNÍ ZDROJŮ 

NEROSTNÝCH SUROVIN― konala ve dnech 19. – 21. října 2011 v Kurdějově na jiţní 

Moravě. 
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Obrázek č. 4 Snímek z druhého ročníku mezinárodní konference VZNS 

 

 
Obrázek č. 5 Snímek z veletrhu FOR ARCH 2006 v Praze 
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Propagace Czech Stone Cluster na veletrzích 

Celkovým cílem projektů iniciovaných v návaznosti na realizaci jednotlivých 

opatření je zvýšení konkurenceschopnosti a podpora ekonomického růstu členů klastru 

i celého odvětví zpracování kamene. Tomu napomáhá i zprostředkování účasti na 

veletrzích. Postupně se Czech Stone Cluster prezentoval na veletrhu v Litoměřicích (2006), 

FOR ARCH v letech 2006, 2007 a 2011 v Praze. 

 

Spolupráce klastru se školstvím 

Mimo jiţ uvedenou spolupráci s vysokými školami, probíhá i spolupráce s dalšími 

školskými objekty. Jeden z projektů klastru velmi úzce souvisí s projektem SPŠKS 

v Hořicích, se špičkovou technologií robotizovaného pracoviště 3 D. Pokrok nelze zastavit 

a tak i do problematiky čisté kamenické výroby a uměleckořemeslného zpracování kamene 

si razí postupně cestu nejmodernější technologie. Celé pracoviště v současnosti představuje 

tři základní komponenty.  

3D skener je zařízení, které bylo na podzim loňského roku uvolněno jako prototyp 

nejvýkonnějšího zařízení pro civilní účely na světě. Zařízení je schopné v kombinaci 

s fotogrammetrií naskenovat do detailů velikosti setin mm objekt od velikosti mince aţ 

např. po námořní loď. Vedle tvaru kalibruje i barvy. Pro řadu oborů lidské činnosti jde 

o naprostou revoluci. Umělecké dílo nebo dílo přírody lze úspěšně fotografovat, udělat 

modely, ale digitální záznam do posledního zrnka písku ve 3 D zatím nebylo moţno udělat. 

Řídící počítače jsou u tohoto zařízení neskutečných výkonů. Naskenovaný objekt lze dále 

zpracovávat např. modelováním barev a textury různých povrchů, ať uţ z nabídky, nebo si 

je prostě vytvoříme. Technologie umoţňuje nalézt těţiště díla, spočítat jeho povrch, 

porovnat úbytky materiálu nebo deformace z předcházejících měření a spoustu dalších 

funkcí. Matematický model naskenovaného objektu lze odeslat do 3 D tiskárny nebo na 

robotické rameno. Model je převeden do pohybu ramene se sedmi stupni volnosti (lidská 

ruka jich má pět) do sférické souřadné soustavy. Druhou moţností je pouţití tiskárny, která 

pracuje v cylindrických souřadnicích. 

Pracoviště modelování - pracuje v počítačovém modelu s naskenovaným objektem 

nebo vygenerovaným polotovarem ve tvaru např. válce. Opticky vypadá jako hlína. 3 D 

myší je pak schopno modelovat chybějící části díla nebo dílo vytvářet. Fyziologicky máme 
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pocit, ţe nám hlína klade odpor, který lze nastavit. Toto pracoviště přináší do 

restaurátorských prací revoluci, protoţe umoţňuje dělat formy, vyspravovávat chybějící 

části nebo deformovat celý objekt určitou funkcí. Výsledné dílo lze opět odeslat do 3 D 

tiskárny nebo na robotické rameno. Toto pracoviště vyţaduje tvůrčí inteligenci, stejnou 

jako mají sochaři. 

Robotické rameno - jde o klasický robot, jaký lze vidět na výrobních linkách 

automobilů apod. Pouze namísto např. svářecích kleští nese výkonný motor. Stroj si mění 

v automatickém reţimu nářadí. Interaktivně komunikuje s operátorem, který volí 

technologický postup. Nejdříve jde o hrubovací práce kotoučovou pilou průměru 500 mm, 

kdy se odřezávají kusy kamene nebo se provedou ekvidistatní řezy po radiále nebo 

meridiální řezy po ose díla. Následují jemnější nástroje. 

Nejde o zázrak, který nadělá ze sochařů nezaměstnané. Výsledné dílo je výsledkem 

invence člověka, ať se jiţ bude jednat o kopii skenovanou z originálu, nebo virtuálně 

vytvořené dílo. Povrch díla sice můţe být velice přesný, ale je slepé. Sochař povrch šrafuje 

nástroji kvůli optice a pro vnímání díla zrakem. Robot nezná ţádnou optiku a vnímání 

světla na díle. Zná pouze mimořádnou přesnost a nezná únavu. Sochař bude tedy zbaven 

především hrubé a fyzicky náročné práce. 

Škola má ambice postavit se na technologickou špičku v Evropě. Technologie na 

škole prostě uţ je, nyní nastupuje lidský faktor, který ukáţe, zda to všechno naplní 

projektované cíle. Z hlediska ekonomiky jde o inovaci nejvyššího řádu! A náš klastr má tu 

čest být součástí. 

Hight technology umoţní získávání nových talentů do oboru a přilákání odborníků 

do regionu. Projekty jsou v souladu s cíli a strategií klastru a jeho rozvoje. Nejedná se 

o samostatné projekty několika členů klastru bez návaznosti na celkové směřování klastru. 

Výstupy společných projektů jsou ve vlastnictví klastru. 
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4.6 Plánované aktivity českého kamenického klastru v období 

2012-2014 

Tabulka č. 2 Plánované aktivity Czech Stone Cluster v letech 2013 aţ 2014 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL VÝSTUPY 

Projekt č. 1 - Výzkum, vývoj a 

rozvoj infrastruktury inovačního 

charakteru 

 Studie homogenity a dynamických elastických 

modulů bílinského pískovce pomocí 

ultrazvukového analyzátoru. 

Projekt č. 2 - Průmyslový 

výzkum vlivů impregnačních 

prostředků na klasické i 

nanotechnologické bázi 

 Studie nových procesů, produktů a metodologie 

ochrany pískovců proti povětrnostním vlivům.  

Projekt č. 3 - Spolupráce mezi 

klastry na národní i mezinárodní 

úrovni 

 Vytvoření internacionalizační strategie klastru.  

Projekt č. 4 - Podpora rozvoje 

lidských zdrojů  

 Uspořádání IV. ročníku konference Vyuţívání 

nerostů zdrojů surovin r. 2013. 

 Uspořádání V. ročníku konference Vyuţívání 

nerostů zdrojů surovin r. 2014. 

Projekt č. 5 - Podpora rozvoje 

komunikace a propagace, včetně 

podpory účasti na veletrzích  

 Účast na veletrhu For Arch 2013. 

 Účast na veletrhu For Arch 2014. 

Projekt č. 1 - Výzkum, vývoj a rozvoj infrastruktury inovačního charakteru 

Zde se plánuje doplnění infrastruktury pro průmyslový výzkum, která byla 

podpořená v I. výzvě dokoupením následujícího laboratorního zařízení. Jde o vybavení, 

které existuje v ČR pouze na jediném pracovišti, v neakreditované laboratoři. Konkurenční 

výhoda spočívá v tom, ţe tato laboratoř je akreditovaná. Zařízení je, stejně jako veškeré 

zařízení pořízené v I. výzvě, k dispozici všem členům klastru. Toto zařízení bude dále 

vyuţitelné v pokračujícím výzkumu bílinského pískovce. Zařízení bude součástí 

Inovačního centra klastru na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. 

Výzkumná řešení a postupy budou řešeny ve vztahu ke správnému výběru pískovce, který 

budou klastr a jednotliví členové zpracovávat. Při správném výběru materiálu bude 

dosaţeno významné úspory v osazení pilových segmentů diamantovými tělísky. 

Ekonomický přínos kromě značné úspory v nákupu řezací techniky bude spočívat 

v komerčním vyuţití zařízení, které bude v ČR jediné v akreditované laboratoři. 
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Projekt č. 2 - Průmyslový výzkum vlivů impregnačních prostředků na klasické 

i nanotechnologické bázi na změnu fyzikálně-mechanických vlastností pískovců ČR 

o Cíl projektu 

Cílem tohoto projektu je zaplnit mezeru, která v daném sektoru existuje. Na 

trhu působí velké mnoţství výrobců, kteří vyrábí impregnační prostředky na 

přírodní kámen. Nikdo se zatím nezabýval jejich porovnáním a vlivem na 

impregnovanou horninu. Přitom má tento výzkum jednoznačně 

předkonkurenční charakter. Umoţní členům klastru optimalizovat výši 

nákladů na impregnaci výrobků v poměru k nejlepší ochraně výrobků. 

o Charakteristika výsledků projektu 

Očekávané výsledky projektu jsou především v orientaci na nové procesy, 

nové produkty a nové metodologie v oblasti ochrany přírodního kamene proti 

povětrnostním vlivům. 

o Současný stav VaV 

V ČR zatím ţádný výzkum v této oblasti neexistuje a jsou ambice být 

pilotním výzkumem. 

Výsledky tohoto výzkumu jsou velmi důleţité pro výrobce i spotřebitele. 

o Etapy řešení, VaV pracoviště 

Řešení projektu a věcnou náplň výzkumu bude realizovat vítěz výběrového 

řízení ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava, která má potřebné vědecké zázemí 

a odborné znalosti. Předpokládá se i zapojení zahraničních subjektů. 

Přípravné práce související s přípravou vzorků začnou během prvního 

kvartálu 2013. Výzkum bude ukončen ve čtvrtém kvartálu 2014. 

o Náklady a lidské zdroje 

Náklady projektu – průmyslového výzkumu – budou zajištěny jednak 

vlastními zdroji ţadatele, jednak externím smluvním výzkumem. Částka 

dva miliony Kč se skládá z externě zadaného průmyslového výzkumu 

a poradenství nutného pro VaV, který bude zadán na základě výběrového 

řízení vědeckému pracovišti, a nákladů na vlastní lidské zdroje. Na základě 
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jiţ realizovaného výzkumu a široké spolupráce s vědeckými a univerzitními 

pracovišti je nastartována spolupráce s mnoha odborníky, kteří budou 

pracovat na tomto výzkumu v pracovně-právním vztahu v klastru. V tuto 

chvíli není ještě přesně definováno, které výzkumné práce budou prováděny 

vlastními lidskými zdroji klastru a která část výzkumu bude řešena 

dodavatelsky. 

o Dopady projektu a transfer do praxe 

Projekt má opět vysokou přidanou hodnotu pro MSP, výsledky výzkumu 

budou vyuţívat všichni členové klastru a bude vyuţit celou odbornou 

veřejností – výrobci i jejich zákazníky. 

Projekt č. 3 - Spolupráce mezi klastry na národní i mezinárodní úrovni 

- Sdílení příkladů dobré praxe. 

- Podpora rozvoje mezinárodní spolupráce. 

- Podpora sdílení know – how. 

- Zjednodušení přenosu inovativních prvků v oblasti zpracování kamene se 

zaměřením na zvýšení přidané hodnoty partnerské spolupráce. 

- Prosazení MSP na zahraničních trzích. 

Výstupem tohoto projektu je vytvoření internacionalizační strategie klastru. Tuto 

strategii bude vytvářet manaţer klastru spolu se svými zaměstnanci. Z tohoto důvodu není 

v rozpočtu zahrnuta poloţka: sluţby poradců, expertů, studie aj. Poţadovaného výstupu 

bude dosaţeno zaměstnanci klastru. 

- Harmonogram: internacionalizační strategie klastru bude realizována 

v průběhu celého projektu, tj. od 1.1.2013 do 31.12.2014. Od počátku roku 

2013 bude probíhat analýza moţností klastru pro navázání mezinárodní 

spolupráce, analýza trţního prostředí a technologického vývoje v zahraničí, 

které budou tvořit základ pro syntézu ve formě internacionalizační strategie 

klastru v druhé polovině roku 2014. 
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- Výstupy aktivit, měřitelné ukazatele: počet společných mezinárodních 

setkání, minimálně 1x ročně, vytvoření vlastní internacionalizační strategie 

klastru, vytvoření podmínek pro vznik nových mezinárodních sítí. 

- Přínos pro klastr: plyne z navázání a rozvoje konkrétní mezinárodní 

spolupráce, která má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti členů klastru 

V rámci realizace projektu budou realizovány vzájemné stáţe se zástupci 

zahraničních klastrů působících na území EU. V současné době probíhá 

navazování kontaktů se zástupci klastrů s podobným oborovým zaměřením 

z Polska, Itálie, Francie a Slovenska (Technická univerzita v Košicích). 

Cílem je navázání mezinárodní spolupráce a internacionalizace klastru. 

Navázání spolupráce v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací, 

účast v mezinárodních sítích, vytvoření strategie klastru pro zvýšení 

mezinárodní konkurenceschopnosti a realizace jednotlivých opatření, 

prosazení MSP na zahraničních trzích, např.: 

a) Jiţní Francie a Burgundsko (Association Pierre de Bourgogne, Francoise 

Nardet). 

b) Polsko (Politechnika Śląska Gliwice). 

c) Slovensko (Technická univerzita v Košicích, Fakulta BERG). 

d) Itálie. 

Rozpočet projektu bude tvořen především náklady na zahraniční cesty zaměstnanců 

klastru a náklady na organizačně – administrativní zajištění těchto výjezdů. Rovněţ budou 

pokryty náklady na zpracování výstupů z cest, které budou zaměřeny na sumarizaci 

poznatků z realizovaných pobytů. Tyto výstupy budou následně postoupeny 

prostřednictvím webového portálu ostatním členům klastru a výstupy budou rovněţ 

prezentovány v informačním centru klastru na pravidelných workshopech. 

Projekt č. 4 - Podpora rozvoje lidských zdrojů 

- Podpora zvýšení kompetencí a dovedností zaměstnanců klastru. 

- Zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce. 

V průběhu realizace tohoto projektu budou vytvářeny dílčí programy zaměřené na 

vzdělávání zaměstnanců klastru jak v oblasti odborné specializace, tak transferu poznatků 
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inovačních center a informací obecně. Organizační zajištění bude zajištěno ze strany 

manaţera klastru a jeho asistenta. Informační centrum bude umístěno v technologickém 

centru klastru, které je více popsáno v projektu prvním. Technologické centrum je 

lokalizováno v souladu s poţadavky na dostatečnou dopravní dostupnost všech členů 

klastru. 

Náklady na realizaci projektu budou tvořeny především mzdami manaţera 

a zaměstnanců klastru, jejich cestovními náhradami a školeními a náklady na pořádání 

seminářů a workshopů. Díky realizaci těchto opatření dojde k zavedení zcela klíčového 

prvku, a tím je zvýšení samostatnosti klastru při realizaci informačních aktivit. Toto je 

jedním z důvodů, proč je předpokládán další rozvoj členské základny. 

Projekt č. 5 - Podpora rozvoje komunikace a propagace, včetně podpory účasti na 

veletrzích 

- Zvýšení důrazu na místní i mezinárodní propagaci. 

- Podpora povědomí o oboru mezi občany ČR. 

- Zvýšení odbytu produkce. 

- Stimulace poptávky. 

Cílem propagace činnosti klastru je zvýšení povědomí o oboru, ale i zvýšení 

konkurenceschopnosti členů klastru, coţ je další faktor, který je schopen ovlivnit 

udrţitelnost celého projektu, kdy tento prvek je zásadní pro motivaci zapojení dalších 

členů, kteří budou moci tímto ušetřit na propagaci svých produktů. Tento projekt bude 

zcela udrţen ze strany klastru a propagace bude po ukončení realizace projektu hrazena 

z jeho finančních prostředků. Veškeré materiály budou opatřeny povinnou publicitou 

v souladu s podmínkami operačního programu. 

Rozpočet aktivity bude tvořen především náklady na pořízení propagačních 

materiálů, tvorbu internetových stránek a účast na veletrzích. Částečně budou do rozpočtu 

vstupovat rovněţ mzdové náklady manaţera, který bude celý tento proces koordinovat 

a jeho asistenta, který bude zajišťovat samotnou administraci projektu. 

Přínos pro klastr a výstupy: jedná se o projekt s nejvyšší přidanou hodnotou, kdy je 

zcela klíčové zacílit její dopady plošně na veškerá potenciální místa distribuce produkce. 
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Do této aktivity budou zapojeni opět všichni členové klastru. Výstupem aktivity bude účast 

na veletrzích, vytvořené propagační materiály atp. 

Popis zapojení jednotlivých členů klastru: Aktivita je ponechána ke koordinaci ze 

strany klastru jako takového, členové se budou podílet v aktivních částech projektu 

zaměřených na přímou distribuci propagace a publicity. 

4.7 Podklady zakládající moţnost bonifikace popsané ve 

výběrových kritériích 

Odvětví zpracování kamene je významným odvětvím v kontextu regionální 

politiky. Je to dáno historicky tím, ţe na území krajů, které se účastní práce v klastru, se 

nalézají jedinečné nerostné suroviny. Těţbou a zpracováním dochází k vytváření vysoké 

přidané hodnoty a produktivity práce, coţ je nesmírně důleţité kritérium. Zpracování 

těchto surovin si vyţádalo v daleké i blízké minulosti zaloţení a rozvoj vzdělávacích 

a inovačních aktivit. A právě rozvoj a optimální koordinaci těchto subjektů si klade za cíl 

zaloţení inovačních center klastru zvláště s ohledem na zájem o české suroviny na 

evropském trhu. Vznikem kamenického klastru došlo k vytvoření silného seskupení 

spolupracujících firem z různých oborů výroby, dodavatelů a výzkumných a vzdělávacích 

organizací. A ţe to je dynamické a ţivotaschopné seskupení uţ klastr dokázal. Klastr 

disponuje bezkonkurenčním postavením na trhu, protoţe jeho členové těţí a zpracovávají 

přírodní kameny, které jsou v prostoru Evropské unie naprosto jedinečné a unikátní. Navíc 

vlastní pozemky i těţební práva na dobu vytěţení těchto nerostných surovin (cca na 

200 let). Vzniku klastru bylo věnováno velké úsilí. A to od nalezení vhodné právnické 

struktury aţ po výběr členské základny. Tím byl vytvořen základ úspěšné činnosti klastru. 

Obrovskou výhodu má v klastru obsazení projektového týmu. Jak je patrné 

z předcházejících kapitol, projektový tým je sloţený z profesionálů svého oboru. Vzdělání, 

praxe, zkušenosti s řízením projektů z celého světa, jazykové schopnosti, manaţerský 

způsob řízení, vyváţenost nadšení, zkušeností, spojení podnikatelského sektoru se 

zástupcem VŠ a předním profesorem Akademie věd dává tušit velkou vůdčí sílu 

projektového týmu. Lze se odkázat i na jeho práci v uplynulých letech. Zde je jednoznačně 

vidět, ţe se podařilo dát do souladu cíle podnikajících členů a klastru. 
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Geograficky je klastr vázaný na loţiska nerostných surovin v Královéhradeckém 

a Moravskoslezském kraji. S tímto je spojený i rozvoj vědy a školství, ať středního či 

vysokého, v těchto regionech. 

VŠB – TU Ostrava disponuje studijními obory a vědeckými pracovníky, kteří svým 

zaměřením a činností dávají klastru obrovský inovační potenciál. Dále se uvaţuje 

o propojení s univerzitami v Gliwicích, Košicích a Brně. K tomuto cíli směřují i navrţené 

projekty klastru. Vybudování Inovačního centra a jeho spolupráce na národní 

i mezinárodní klastrové úrovni. 

Realizace projektu povede ke zvýšení soukromých výdajů na VaV. Díky realizaci 

projektů v rámci klastru lze očekávat růst inovačního potenciálu odvětví v daném regionu, 

růst konkurenceschopnosti regionu, zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce veřejného, 

soukromého, výzkumného a vzdělávacího sektoru. 

4.8 Právní forma českého kamenického klastru 

Právní formou klastru je malé druţstvo do 50 členů. Druţstvo bylo zvoleno z těchto 

důvodů:  

- Klastr má svou právní subjektivitu. 

- Cirkulace členů je volná, nevyţaduje registraci v obchodním rejstříku. 

Je předpoklad, ţe v prvních letech fungování klastru nebude překročen počet 

50 členů. Je to proto, ţe do druţstva můţe být přijatý pouze subjekt, který projde ratingem, 

a dále proto, ţe počet subjektů působících v oblasti zpracování přírodního kamene je 

omezený v rámci celé ČR.  

Po důkladné analýze byla jako nejvhodnější zvolena právě tato právní forma. 

Hlasováním na 2. workshopu v Hradci Králové ji podpořila drtivá většina zájemců 

o zaloţení klastru. Právnická osoba Czech Stone Cluster, druţstvo byla zaloţena ustavující 

schůzí druţstva dne 18. 10. 2006 v Bílých Poličanech. 

4.9 Popis organizační struktury (vnitřní pravidla, orgány – práva 

a povinnosti), rozhodovací pravomoci, schvalovací mechanismy 

Vnitřní pravidla nutná pro řádný chod klastru jsou, stejně tak jako pro jeho orgány, 

dány schválenými stanovami.  
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Orgány druţstva jsou: 

- Členská schůze. 

- Představenstvo. 

- Kontrolní komise. 

Členy orgánů druţstva mohou být pouze členové druţstva. Pokud je členem 

druţstva právnické osoba, můţe se členem představenstva nebo kontrolní komise stát 

pouze fyzická osoba, a to na základě zmocnění vydaného příslušnou právnickou osobou. 

- Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem druţstva. Je schůzí všech členů druţstva 

(právnické osoby, které jsou členy druţstva, zastupují jejich zmocnění zástupci). 

2) Členskou schůzi svolává: 

a) Ustavující schůzi svolavatel určený nadpoloviční většinou uchazečů 

o členství v druţstvu (bez ohledu na výši jejich vkladů a zda se jedná 

o podnikajícího nebo akademického člena). 

b) Další členské schůze předseda představenstva. 

c) Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou nejpozději 15 dnů před 

dnem jejího konání. Pozvánky se rozesílají doporučeně nebo e-mailem. 

Pokud příjemce potvrdí přijetí pozvánky zaslané elektronickou poštou, 

uschová se zpráva pro moţnost prokázání včasného doručení pozvánky. 

Pozvánky lze také předat členům osobně proti potvrzení převzetí jejich 

podpisem.  

d) Pozvánka na členskou schůzi musí vţdy obsahovat program jednání schůze. 

Při svolávání náhradní členské schůze není moţné program měnit. 

e) Člen druţstva můţe písemně zmocnit jiného člena druţstva nebo jinou 

osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Počet hlasů, kterými má člen 

právo hlasovat, nelze dělit mezi více zmocněných osob. 

f) Není-li členská schůze usnášení schopná, je povinen předseda 

představenstva svolat náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 

3 týdnů ode dne konání schůze původní. Způsob svolání schůze je shodný 
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s odstavcem c) tohoto článku. Náhradní členská schůze je usnášení schopná 

při jakékoliv účasti a usnesení je platné, bylo-li schváleno nadpolovičním 

počtem přítomných hlasů. 

3) Členská schůze se koná minimálně 2 x ročně, a to zpravidla: 

a) V průběhu 2. čtvrtletí roku ke schválení ročních účetních závěrek, výsledků 

hospodaření a rozdělení zisku za předchozí kalendářní rok. 

b) V průběhu 4. čtvrtletí roku.  

4) Při hlasování na členské schůzi má kaţdý podnikající člen jeden hlas na kaţdých 

3.000,- Kč splaceného členského vkladu. Akademičtí členové mají jeden hlas, 

náleţející ke splacenému základnímu vkladu 1,- Kč a další podle násobků jejich 

splacených vkladů odpovídajících částce 3.000,- Kč. V případě hlasování 

o věcech uvedených v § 239 odst. 4 písm. a), g) a h) obchodního zákoníku má 

kaţdý člen pouze jeden hlas. 

a) Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

všech členů druţstva. 

b) Usnesení členské schůze je platné, pokud bylo přijato nadpoloviční většinou 

přítomných hlasů s výjimkou: 

 Změny stanov. 

 Zvýšení nebo sníţení základního kapitálu druţstva. 

 Likvidace, splynutí, sloučení nebo rozdělení druţstva, 

kdy je třeba, aby na členské schůzi bylo přítomno nejméně 75 % hlasů a usnesení 

bylo schváleno nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů. 

5) Členská schůze: 

a) Schvaluje a mění stanovy. 

b) Volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise. 

c) Schvaluje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku. 

d) Rozhoduje o rozdělení a uţití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty. 

e) Rozhoduje o sníţení nebo zvýšení základního kapitálu druţstva. 
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f) Rozhoduje o základních otázkách koncepce činnosti druţstva. 

g) Rozhoduje o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení nebo 

o změně právní formy druţstva. 

h) Rozhoduje o prodeji nebo nájmu podniku, významných majetkových 

dispozicích, včetně dispozic s nemovitým majetkem, nabýváním nebo 

pozbýváním movitého majetku, jehoţ pořizovací hodnota je vyšší neţ 

100.000,- Kč (včetně nabývání majetku formou leasingu), převzetí úvěrů 

a uzavírání obchodů, jejichţ obsahem je závazek nebo pohledávka vyšší neţ 

500.000,- Kč. 

i) Rozhoduje o nakládání s prostředky získanými klastrem pro rozvoj jeho 

činnosti a podporu jeho členů, zřizování účelových fondů a pravidlech 

hospodaření s prostředky do nich vyčleněných. 

j) Kontroluje nakládání s prostředky druţstva. 

k) Schvaluje podmínky pro poskytnutí úvěrů a půjček druţstvu a poskytování 

finančních prostředků pro určité činnosti z jeho prostředků. 

l) Projednává náměty a podněty členů druţstva a třetích osob ke zlepšení 

plnění cílů druţstva. 

m) Schvaluje zřizování poradních sborů, jiných orgánů a sloţek k plnění úkolů 

dle jednotlivých oblastí podnikání a činností druţstva. 

n) Schvaluje koncepce spolupráce se zahraničními subjekty. 

o) Rozhoduje o dalších otázkách, které si členská schůze hlasováním členů 

vyhradí k rozhodnutí a které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy. 

p) Vyjadřuje se ke vzdělávacím projektům v oblasti celoţivotního vzdělávání 

financovaných členy klastru i z jiných zdrojů. 

6) V ostatním platí pro svolávání, rozhodování a jednání členské schůze příslušná 

ustanovení obchodního zákoníku. 

- Představenstvo 

1) Představenstvo druţstva je pětičlenné. Je voleno na období 5 let. 
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2) Představenstvo je statutárním orgánem druţstva, které: 

a) Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 

b) Plní úkoly druţstva, které nejsou stanovami určeny členské schůzi nebo 

kontrolní komise. 

c) Organizuje a řídí činnost druţstva. 

d) Schvaluje organizační, spisový a podpisový řád druţstva. 

e) Jedná jménem druţstva, je oprávněno k právním úkonům jménem druţstva, 

pokud k určitým činnostem nezmocní předsedu druţstva nebo jeho ředitele. 

3) Představenstvo volí ze svých členů předsedu. 

4) Za představenstvo navenek jedná jeho předseda, pokud představenstvo 

v individuálních případech nerozhodne jinak.  

5) Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, 

je potřeba podpisu předsedy a dalšího člena představenstva. Tito za druţstvo 

podepisují tak, ţe k vytištěné nebo napsané firmě druţstva připojí svůj podpis.  

6) Představenstvo druţstva se schází zpravidla 1 x měsíčně. Jeho schůzi svolává 

předseda. 

7) Představenstvo druţstva můţe rozhodnout, ţe pro organizaci a řízení běţné 

činnosti druţstva bude jmenován ředitel druţstva. Jmenování a odvolání ředitele 

druţstva přísluší představenstvu. 

8) Koordinuje činnost poradních sborů, jiných orgánů a sloţek zřízených členskou 

schůzí k plnění úkolů dle jednotlivých oblastí podnikání a činnosti druţstva. 

- Kontrolní komise  

1) Kontrolní komise je tříčlenná. Je volena členskou schůzí na období 5 let. 

Kontrolní komise volí ze svých členů jejího předsedu. 

2) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 6 měsíců. 

3) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost druţstva 

a projednávat stíţnosti členů druţstva. Odpovídá pouze členské schůzi druţstva. 

V ostatním platí ustanovení § 244 ObchZ. 
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- Ředitel družstva 

1) Ředitel druţstva (můţe pouţívat i označení manaţer) se zodpovídá 

představenstvu a úzce spolupracuje s kontrolní komisí.  

2) Vykonává pravomoci představenstva na něho přenesené, řídí běţnou činnost dle 

organizačního řádu druţstva. 

- Společná ustanovení o orgánech družstva 

1) První představenstvo a kontrolní komise druţstva jsou voleny pouze na 3 roky. 

2) Funkce v představenstvu druţstva a kontrolní komisi druţstva jsou vzájemně 

neslučitelné. 

3) Členové orgánů druţstva mohou ze svých funkcí odstoupit vţdy ke dni konání 

členské schůze druţstva. Odstoupení musí oznámit předsedovi druţstva do dne 

odeslání pozvánek na členskou schůzi, aby volba nového člena mohla být 

zahrnuta do programu schůze. 

4) Členové orgánů druţstva mohou být členskou schůzí ze svých funkcí odvoláni 

v případě, ţe vykazují ve své činnosti závaţné nedostatky. 

5) Při hlasování v představenstvu a kontrolní komisi přísluší kaţdému členu jeden 

hlas.  

6) Představenstvo a kontrolní komise jsou usnášení schopné, jsou-li přítomni 

alespoň dva členové. Usnesení je přijato, hlasoval-li pro jeho přijetí 

nadpoloviční počet přítomných členů představenstva nebo kontrolní komise. 

7) Předsedové orgánů druţstva zajistí vypracování zápisů o jednáních orgánů. 

Pokud orgány o přijetí rozhodnutí hlasují, je součástí zápisu i jmenovité uvedení, 

jak který člen hlasoval. 

8) Na členy představenstva a kontrolní komise se nevztahuje zákaz konkurence, 

spočívajícím v podnikání stejném nebo obdobném předmětu podnikání druţstva, 

protoţe by to bylo v rozporu se základním posláním klastru. Nesmí však uzavírat 

obchody druţstva svým jménem, ani jinak poškozovat zájmy druţstva jednáním 

jeho jménem ve svůj prospěch. Pokud tak učiní, jsou povinni vydat to, o co se na 

úkor druţstva obohatili. 
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5 Výzkum klastrových projektů se zaměřením na těţbu a zpracování 

kamene v dalších zemích Evropské unie 

 

5.1 Vývoj klastrové politiky v Polsku  

 
Obrázek č. 6 Přehled polských klastrů (ţlutě jsou vyznačeny klastry, bíle pak klastrové iniciativy) 

 

V Polsku probíhá řada iniciativ a projektů. Mají různé cíle a strukturu a mezi 

jednotlivými projekty jsou velké rozdíly. Při zakládání klastrů je třeba překonávat nejen 

technické, právní, administrativní a legislativní překáţky, ale také bariéry plynoucí 

z nízkého zájmu o spolupráci mezi sebou. Důvodem je nedostatek důvěry mezi 

obchodními partnery. Nastartování procesu spolupráce v ekonomice a vědě je povaţováno 

za jeden z klíčových klastrových cílů.  
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Potenciál průmyslových klastrů v Polsku je dán především koncentrací hospodářské 

činnosti. Je to především zpracovatelský průmysl se špičkovou informační a komunikační 

technologií (elektronika, biotechnologie a letectví). Koncepty klastrů mají stále větší 

popularitu. Úspěšný rozvoj v těchto oblastech můţe přispět k rychlejšímu hospodářskému 

růstu, zvýšení produktivity, zvýšení zisku, zvýšení vývozu a k vytváření nových 

pracovních míst. Výsledná konkurenční výhoda se odráţí na národní úrovni a často také 

v mezinárodním měřítku. Klastr v tradičních odvětvích otevírá nové příleţitosti pro 

integraci do výrobních procesů, inovativní řešení, která přináší významnou přidanou 

hodnotu a zvyšuje produktivitu práce. 

V Polsku jsou prioritou investice do ekonomických zón, které mají umoţnit rozvoj 

regionů prostřednictvím přilákání nových investic, vytvářením místních vazeb v regionu 

a přílivem nových technologií a inovativních řešení. Jde především o investice 

v následujících odvětvích: automobilový průmysl, letectví, elektronika, oblast strojních 

zařízení, biotechnologie, chemie, výzkum a vývoj, sektor sluţeb a energetiky. 

Politiku podpory takovýchto seskupení lze aplikovat jak na národní, regionální 

a místní, tak i na mezinárodní úrovni. Konkrétně lze identifikovat čtyři klastrové modely 

zaměřené na: 

- Vytvoření konkurenční výhody v klíčových odvětvích hospodářství, nebo 

strategické hodnotové řetězce. 

- Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 

- Pro stimulaci regionálního rozvoje.  

- Posílení spolupráce mezi průmyslem a výzkumem. 

 

Klastrová politika se stává důleţitou součástí hospodářské politiky, kombinuje 

prvky inovační, regionální, průmyslové, vědecké, technické, vzdělávání malých a středních 

podniků i prvky na podporu vývozu nebo k přilákání zahraničních investic.  

Polsko usiluje o zvýšení informovanosti podnikatelů o výhodách spolupráce 

s vědeckými institucemi a ostatními podniky, vytvoření efektivního veřejného 

a soukromého partnerství, zajištění podmínek pro síťové propojení a podporu rozvoje 

klastrů.  
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5.2 Inovace a průmyslové klastry 

Průmyslové klastry jsou geografické seskupení konkurenčních firem v příbuzných 

odvětvích. Velké, střední a malé podniky dosáhnou mnohem více tím, ţe vytvoří 

seskupení, neţ kdyţ jednají samostatně. Koncentrace podporuje vytváření nových podniků, 

produktů a nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované a dobře placené 

zaměstnance. V Polsku vědí, ţe kvalita je v detailech. Inovace nemusí vţdy vyţadovat 

velké finanční výdaje. Vyţaduje to ale odpovědný přístup kaţdého zaměstnance v podniku. 

Například zavedení organizační inovace. Vedení PROMOTECH Bialystok, 

výrobce nástrojů, se líbila tvořivost a iniciativa zaměstnanců. Jejich myšlenky začal 

odměňovat a realizovat v praxi. S inovací společnost přeţila krizi a dále byl zaznamenán 

32 % nárůst trţeb. Časté, malé zlepšení vyplývající z tvůrčího nasazení zaměstnanců 

v praxi je skvělá investice. Reálné zvýšení účinnosti nastane, právě kdyţ to způsobí desítky 

malých, nízkonákladových změn.  

Další způsob jak sníţit provozní náklady je zpracování dat v prostředí internetu. 

Pouţívat aplikace přímo na síti, bez nutnosti instalovat programy a ukládat soubory na 

vlastním počítači. Není nutné kupovat software. Uţivatelé těchto sluţeb poskytují rozhraní 

pro pouţívání počítačových aplikací a všechny operace se provádějí na externích 

serverech, kde jsou spuštěny programy a kde jsou také soubory uloţeny.  

Tato sluţba umoţňuje společnostem sníţit provozní náklady. Společnost nenese 

náklady na nákup, údrţbu a modernizaci své vlastní infrastruktury, nákup a aktualizaci 

softwaru a licence. Při tom získává přístup k infrastruktuře, kterou si v mnoha případech 

nemůţe dovolit. Tato sluţba sniţuje finanční a provozní náklady týkající se pouţívání 

výpočetní techniky, a tím umoţňuje soustředit se na hlavní oblast činnosti na rozvoj 

podnikání a budování své pozice na trhu. 

5.3 Význam EU pro rozvoj klastru a hospodářský růst 

Během posledních patnácti let se počet klastrů v Evropské unii prudce zvýšil. Více 

je zvaţován jejich dopad na ekonomiku a role při udrţování a rozvoji 

konkurenceschopnosti podniků na světových trzích. Aby bylo moţné plně vyuţít jejich 

potenciál, musí být dobře řízeny.  
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Polští experti zdůrazňují, ţe klastry mohou přispět k internacionalizaci malých 

a středních podniků a posílit jejich strategické postavení a potenciál, který dosud nebyl 

plně vyuţit. Důvodem je pokračující absence systémového přístupu v Evropské komisi 

a vhodné podpory klastrových organizací v programech EU. Na úrovni EU se (coţ je 

významné i pro polskou situaci) doporučuje zvýšit podíl klastrových organizací malých 

a středních podniků v programech financování výzkumu a vývoje, které poskytuje EU 

a poskytování nových finančních nástrojů jako jsou úvěry nebo záruky Evropské investiční 

banky.  

5.4 Klastr - nástroj pro inovativní růst  

Klíčové faktory úspěchu:  

o Aktivní úloha průmyslu. 

o Vysoká úroveň výzkumných institucí. 

o Efektivní spolupráce a důvěra mezi členy klastru. 

o Místní / regionální podpora vlády. 

o Nová fáze klastrové dynamiky – internacionalizace. 

Představy členů klastru: 

o Společné aktivity:  

- Společné zásoby, distribuční kanály, společné nabídky, výměna informací 

o trhu. 

o Marketingové aktivity:  

- Společné akce v oblasti reklamní, obchodní, lobbing, společný systém 

vizualizace. 

o Komunikace:  

- Schůze a neformální kontakty, komunikační platformy. 

Vnímání členů klastru – procesy:  

o Vytváření znalostí:  

- Společné projekty a technologie, společné inovační projekty. 
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- Školení a konference, společné databáze, výměna informací a zkušeností. 

o Rozvoj lidských zdrojů  

o Konkurenční pozice  

o Inovace  

o Internacionalizace  

Výzvy k rozvoji klastrů v Polsku:  

o Nízký sklon ke spolupráci - individualistický přístup, jako dědictví 

minulosti. 

o Nízká úroveň sociálního kapitálu. 

o Malá kooperace mezi podniky a výzkumnými pracovišti. 

o Malé inovace - intenzivní struktura ekonomiky. 

o Minimální informace o regionálních programech na podporu inovací. 

o Nízká inovativnost průmyslu. 

o Nedostatek kapitálu pro růst. 

o Slabá infrastruktura. 

Klastry v teorii a v praxi - měřitelná podpora, měřitelné účinky  

Klastry, coţ znamená prostorové aglomerace podniků, institucí a organizací 

spojených různými vztahy, jsou zaloţeny na principu "síla v jednotě". Jednat ve skupině 

sniţuje riziko a umoţňuje snáze dosáhnout úspěchu. Aby bylo moţné plně vyuţít 

příleţitostí, které přicházejí z účasti v klastru, je nutné neustále zlepšovat spolupráci, 

rozvoj klastrových iniciativ a zavádění inovací. To vede k obtíţím spojeným se získáním 

financování.  

Rozvoj a zavádění inovací je většinou moţný díky stabilní finanční základně. Klastr 

nemůţe fungovat na základě dočasných finančních infuzí. Je nutné vybudovat pro něj 

spolehlivý plán poskytování finančních zdrojů. Optimální model by měl být zaloţen na 

zásadě diverzifikace zdrojů příjmů. Je třeba zdůraznit, ţe je v současné době větší šance na 

získání podpory z různých zdrojů, veřejných i soukromých.  
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Norské zkušenosti se zaváděním inovačních prvků 

Tradičně se má za to, ţe geografická blízkost spolupracujících subjektů ovlivňuje 

efektivitu a inovativnost. V rámci inovačních akcí, interakce, které jsou prováděny v rámci 

mezinárodní spolupráce, jsou čtyřikrát silnější neţ lokální interakce. Tyto mezinárodní 

kanály spolupráce se staly jasně viditelné v oblasti výzkumu klastrové politiky. Téměř 

80 % norských společností spolupracuje s alespoň jedním partnerem v jejich regionu. 

Pouze 45 % spolupracuje se zahraničními společnostmi na pravidelném základě.  

Inovace jsou také do značné míry ovlivněny osobností manaţerů. Ti, co mají více 

otevřenou mysl, navazují snadněji mezinárodní kontakty, na rozdíl od těch, kteří věří více 

regionálním vazbám. 

Inovace nelze definovat zákonem. Je to spontánní proces a nebude fungovat, pokud 

bychom ho chtěli omezovat předpisy. Je třeba podporovat ty skupiny, které aktivně působí 

v mezinárodním měřítku, které mají mezinárodní partnery, a proto získávat neustále nové 

podněty, aby mohly pracovat a čerpat inspiraci z těchto trhů. 

Klastry v Polsku jsou většinou podporovány na regionální úrovni. Tato podpora je 

samozřejmě potřeba - pomáhá místní rozvoj klastrů. Pokud ale chce být Polsko více 

inovativní, pak by se měla podpora soustředit na internacionalizaci činností seskupení. 

Klastry jsou potřeba, ale pouze ty, které se nebojí spolupracovat se zahraničními partnery 

a přijmout výzvu. Nikdo nemůţe popřít, ţe klastry jsou nezbytné pro rozvoj inovační 

ekonomiky, zejména, ţe kdyţ to úspěchy klastrů po celém světě potvrzují. Shlukování 

v Polsku je stále ve vývoji, proto jistě stojí za to se učit ze zkušeností druhých. 

Financování klastru 

Klastry vytvořené iniciativou místních samospráv mají větší schopnost absorbovat 

prostředky EU. Mít dobré analytické základny v regionu umoţňuje mít přístup 

k informacím o průmyslových odvětvích v regionálních rozvojových strategiích.  

Cíle a záměry polských klastrů 

Hlavním cílem je vyuţití spolupráce uznávaných národních a regionálních 

organizací. Prováděcí opatření na podporu klastrů, podporu rozvoje světové úrovně 

evropských klastrů prostřednictvím konkrétních praktických nástrojů. Záměrem je také 

oţivení evropské Cluster Alliance (EÚD) a její pouţití jako nástroj pro přípravu, testování 
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a podporu nové klastrové politiky na evropské úrovni. Dalším důleţitým cílem je zahrnutí 

otázky související se vzorovou iniciativou v Evropě do roku 2020 (zejména Unie inovací) 

a budoucí strategie inovační politiky na úrovni EU a členských států (např. regionální 

chytrá strategie specializace).  

Je plánováno vytvoření nových operačních mechanismů na podporu klastrů 

v nadnárodní a mezinárodní spolupráci a zvýšení viditelnosti evropských seskupení s cílem 

přilákat zahraniční investory. Je nezbytné lepší vyuţití stávajících poznatků a dostupných 

nástrojů, aktivní spolupráce s organizacemi činnými na jiných projektech v rámci 

INNOVA a PRO INNO Europe initiativy s cílem podporovat rozvoj klastrů a inovativní 

podniky (např. INTERREG, ERA-NET).  

V budoucnu musí být řada činností prováděna s cílem navrhnout lepší koordinaci 

přístupu k podpoře klastrů a klastrových organizací prostřednictvím programů a jiných 

podpůrných opatření. To bude zahrnovat zpracování návrhů konkrétních opatření, která 

budou zahájena na úrovni EU. Aktivity zahrnují mimo jiné zřízení skupiny pro 

specializované sluţby k přípravě na internacionalizaci, přípravě realizace společných 

politických akcí, vypracování zprávy pro EK o doporučení klastrové politiky a dalších 

konkrétních podpůrných opatření.  

5.5 Polský kamenický klastr 

Jeho hlavní činností je těţební průmysl a zpracování přírodního kamene. Klastr je 

pro inovativní a ekologicky šetrné technologie zpracování kamene a je známa jeho 

spolupráce s vysoce kvalifikovanými zástupci podnikání a vědy v kombinaci s celou řadou 

obchodních kompetencí. To umoţňuje dosaţení synergického efektu kompetencí zdrojů 

a znalostního kapitálu. Tento klastr realizuje projekty pro firmy na podporu podnikání 

s výzkumnými organizacemi (organizování tematických konferencí). 

Hlavním cílem projektu je vytvoření organizační základny a odpovídajícího 

technického vybavení, společné strategie pro rozvoj vztahů, účinné provedení svých 

inovativních produktů a společných vazeb. 
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Specifické cíle projektu jsou: 

o Zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů na regionální, národní 

a mezinárodní úrovni prostřednictvím nákupu nových aktiv, nehmotných 

aktiv a poradenských sluţeb. 

o Vytvoření základny pro rozvoj dynamických vztahů, studie o vyuţívání 

odpadů pro zpracování kamene. 

o Zvýšení konkurenceschopnosti klastru vytvořením soudrţné strategie pro 

rozvoj vztahů, hodnotící studie, rozvoj společné značky. 

o Zvýšení efektivity spolupráce mezi podniky a obchodními institucemi. 

Klastr byl zaloţen na podporu rozvoje důlního průmyslu a přírodního kamene  

za účelem: 

o Vytváření sítí spolupráce: podnikatel - org. vědecko-podnikatelské 

prostředí. 

o Podpory podnikání a inovací. 

o Stimulace regionálního a místního rozvoje. 

o Optimalizace zdrojů a schopností. 

Klastr inovačních a ekologicky šetrných technologií zpracování kamene – 

EkoMinerals je zaměřen především kolem oblasti spojené se zpracováním kamene. 

Nedílnou součástí tohoto procesu je přeprava kamenných bloků. Klastr má za cíl 

poskytnout přístup podnikům ke kvalifikovaným pracovníkům, specializovaným zařízením 

pro umoţnění provádění pokročilého výzkumu, patentovaným a nepatentovaným 

technickým znalostem a osvědčeným postupům. 

5.6 Podpora klastrové politiky ve Francii 

V globální ekonomice stále více konkurenční Francie v roce 2004 zahájila novou 

průmyslovou politiku. Klastry byly vytvořeny pro mobilizaci klíčových faktorů 

konkurenceschopnosti, schopnosti inovace a rozvíjení trhů za účelem zvyšování 

zaměstnanosti. Konkurenceschopnost klastru spojuje velké i malé firmy, výzkumné 

laboratoře a vzdělávací instituce. Cílem je podpora inovací, podpora rozvoje společných 

projektů v oblasti výzkumu a vývoje. To vytváří růst a zaměstnanost. Úkolem je stavět na 
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vytvořené součinnosti a důvěře mezi aktéry prostřednictvím konkrétní spolupráce na 

inovačních projektech. To umoţní Francii, aby převzala vedoucí postavení ve svých 

oborech v zahraničí. Do tohoto dynamického procesu jsou zapojeny i další partneři včetně 

národních a místních veřejných orgánů. Politické uskupení se snaţí urychlit růst 

francouzské ekonomiky a jejích podniků prostřednictvím inovací s cílem zvýšení růstu 

a zaměstnanosti. 

- Podpora ekonomiky přesahuje tradiční vzorce výzkumu a výroby. 

- Vytváření průmyslových zón s vysokým technologickým zaměřením. 

- Zvýšení přitaţlivosti Francie, a to prostřednictvím posílené mezinárodní 

viditelnosti. 

Obrázek č. 7 Mapa francouzských regionů 
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Vysvětlivky k obrázku č. 7: 

1. Alsasko     12. Ile-de-France (okolí Paříţe) 

2. Akvitánie     13. Languedoc - Roussillon 

3. Auvergne     14. Limousin 

4. Dolní Normandie    15. Lotrinsko 

5. Bourgundsko    16. Midi - Pyrénées 

6. Bretaň     17. Nord-Pas-de-Calais 

7. Centre     18. Pays de la Loire 

8. Champagne - Ardenne   19. Pikardie 

9. Korsika      20. Poitou - Charentes 

10.Franche - Comté    21. Provence – Alpes - Côte d'Azur 

11.Horní Normandie    22. Rhône - Alpes 

 
Graf č. 5 Počet klastrů dle jednotlivých regionů ve Francii 

Francie má 22 metropolitních regionů a 4 mimoevropské (zámořské) regiony 

(Guadeloupe, Guyane, Martinique a Ile de la Réunion). 
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5.7 Podpora francouzského kamenického klastru 

Klastr poskytuje informace nejen o těţbě a zpracování burgundského kamene, jeho 

vlastnostech, pouţití, ale také je schopen realizovat architektonické projekty, rekonstrukce 

budov, pomníky, desky, krby, sochy a veřejné prostranství. Burgundsko spojuje všechny 

dovednosti kamenných řemesel a nabídky dekoračních kamenů. 

Klastr byl zaloţen v roce 1996, asociace Pierre de Bourgogne se zaměřuje na 

podporu burgundského kamene hlavně prostřednictvím komunikace a poradenství. Spojuje 

přibliţně třicet členů, kteří zastupují široké spektrum kamenických podniků v Burgundsku: 

řemeslníků, těţařů, zpracovatelů a sochařů. Klastr slouţí jako spojení mezi těmito různými 

společnostmi a umoţňuje spolupráci v oblasti průmyslu kamene a sdruţování za účelem 

dosaţení společných zájmů pro efektivní reprezentaci. 

Klastr spolupracuje s organizacemi, jejichţ cílem je vyškolit budoucí odborníky pro 

realizaci výrobků z kamene: Lycée des Marc d'Or v Dijonu, Maison et familiale Rurale 

z Baigneux les Juifs a compagnonů du Devoir.  

Aktivně působí na mezinárodní scéně, burgundský kámen byl pouţit na realizaci 

řady významných staveb po celém světě, například finančního centra v Tchaj-wanu, 

několika mrakodrapů v Chicagu, na letišti v Palm Springs v Los Angeles, na budovách 

v Japonsku, ve Spojených emirátech a mnoha dalších zemích. Klastr zcela jednoznačně 

podporuje umístění excelentního produktu na zahraničních trzích. 

 
Obrázek č. 8 Realizace z burgundského kamene 

Klastr se kaţdoročně prezentuje na významných mezinárodních veletrzích: 

Marmomacc Expo Verona (Itálie), Big 5 Dubaj, Salon du Patrimoine v Paříţi a dalších 

veletrzích ve Francii. Akce klastru jsou podporovány hospodářskou komorou v Dijonu, 
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která poskytuje klastru kancelářské zázemí a personální řízení, Regionální radou 

Burgundska a Regionálním ředitelstvím pro průmysl a ţivotní prostředí Burgundska. 

 
Obrázek č. 9 Realizace z burgundského kamene 

 

5.8 Podpora italských kamenických klastrů 

Italští partneři spatřují největší výhody klastru v geografické koncentraci vzájemně 

propojených ekonomických a inovačních aktivit v konkrétní oblasti. Aglomerace vzájemně 

propojených firem a institucí, které spolupracují a soutěţí současně rozvíjí strategický 

ekonomický růst. Přítomnost silných uskupení v rámci jednoho odvětví často nepřímo 

urychluje vytváření klastrů v jiných oblastech průmyslu. Klastr se skládá z podnikajících 

členů, akademických a vládních institucí. 

Klastry v Itálii podporují hospodářský rozvoj především prostřednictvím 

specializace regionů v rámci aktivit, kde mohou firmy dosáhnout vyšší produktivitu práce 

nebo jiné srovnatelné výhody. Odvětví, ve kterém klastry rozvíjejí svou činnost, dosahuje 

vyššího růstu zaměstnanosti, stejně jako většího podílu přihlášených patentů. Klastry 

sniţují výrobní náklady a náklady na prezentaci a marketing. Dále podporují transfer 

technologií a znalostí. Kvalitativní studie klastrů zdůrazňuje ústřední úlohu místních 

odborných institucí výzkumu a vývoje, zkušebních zařízení a podobně. Klastr podporuje 

podnikové investice do inovací v jednotlivých projektech výzkumu a vývoje a obchodně-

výzkumné spolupráci. 

Italské organizace posilují spolupráci v rámci klastru a umoţňují výměnu 

informací, školení a seminářů, realizaci společných projektů právnických osob, marketing, 

stejně jako internacionalizaci. Klastr usnadňuje přístup k zakázkám, k dovednostem nebo 
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dodavatelům, a tím posiluje přirozené, pozitivní efekty dodavatelsko-odběratelských 

vazeb. Klastrové programy jsou nedílnou součástí účinné inovační politiky na regionální 

i národní úrovni a klastrové organizace mají zásadní význam pro provádění klastrových 

politik.  

Strategie internacionalizace je postavena na kvalitních sítích a managementu, které 

jsou schopny systematicky sniţovat překáţky a vést k snadnějšímu zapojení společností do 

mezinárodní spolupráce. Internacionalizace klastrů je důleţitá pro trvalý růst klastru. Má 

pozitivní dopad na produktivitu práce, obrat a hospodářský růst, obchodní aktivity 

společností v rámci klastru. Výzkum dokazuje, ţe kdyţ je klastrový management 

odpovědný za internacionalizaci, pozitivní dopad na podnikání je podstatně vyšší. 

Z mnoha italských kamenických klastrů, lze uvést klastr tyrolského přírodního 

kamene, který má za cíl chránit jihotyrolský kámen, rozšiřovat jeho pouţití, a to nejen 

v Jiţním Tyrolsku. Členy tohoto klastru tvoří majitelé lomů a úpraven kamene, čestnými 

členy je Ústav geologie a stavebních materiálů a testování a TIS Innovation Park. 

Inovativní kombinace kvalitativních prvků a řemesel a udrţitelné architektury významně 

přispívá k renesanci tohoto starobylého přírodního stavebního materiálu. 

Mezi jeho hlavní cíle patří: 

- Hájit zájmy přírodního kamene v Jiţním Tyrolsku. 

- Dodrţovat pokyny pro pouţití přírodního kamene.  

- Provádět pravidelné osvětové kampaně, zvyšovat povědomí o jihotyrolském 

kameni. 

- Nabídnout jihotyrolský kámen s kvalitní ochrannou značkou. 

- Nabídnout uţší spolupráci s projektanty a architekty a poradní roli ve všech 

aspektech. 

- Vyuţívání přírodního kamene. 

- Podporovat inovační činnosti členských společností. 

- Poskytovat vzdělávací příleţitosti pro členské podniky. 
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Obrázek č. 10 Zaloţení klastru tyrolského přírodního kamene 10. května 2011 

 

 
Obrázek č. 11 Příklady pouţití tyrolského kamene 
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5.9 Inovace a konkurenceschopnost ve světě 

Velká Británie, která má jiţ pověst inovativní země, má také potenciál stát se 

světovým lídrem v této oblasti. V rámci úsilí o titul nejvíce inovativní země bude Velká 

Británie muset čelit nejen USA nebo Japonsku, ale také státům jako je Brazílie, Rusko, 

Indie, Indonésie, Čína a Jihoafrická republika (státy BRIICS). Cesta k vítězství povede 

přes inovaci a výzkum. Strategie pro tento cíl byla předloţena v prosinci 2011.  

Britská vláda má ambiciózní vizi proměnit zemi v dynamickou, udrţitelnou, 

konkurenceschopnou a stále rostoucí ekonomiku zaloţenou na investicích, prodeji zboţí 

a sluţbách, které vyuţívají nejnovější technologie. Ovšem i jiné státy ví, ţe pouze inovace 

mohou zaručit ekonomický úspěch. V USA je to vláda, která hraje hlavní roli při zajištění 

vhodných podmínek pro vytváření inovací. Inovace jsou také podporovány v podnikatelské 

kultuře, která je přímo propojena se soukromým a veřejným kapitálem, který aktivně 

podporuje rozvoj nově zakládaných podniků. Státní systém inovací předpokládá podporu 

na všech úrovních rozvoje inovačního řešení při zajištění ochrany duševního vlastnictví. 

Japonský inovační systém je zaloţen na činnosti vlády, která stejně jako průmysl, 

výzkum a inovativnost vidí jako strategické priority. Významnou roli hrají velké podniky, 

jejichţ vstup na financování výzkumu dosahuje aţ 80 % celkových výdajů na tento účel. 

V současnosti se výzkum provádí nejčastěji ve spolupráci s vysokými školami a dalšími 

institucemi vědy a výzkumu.  

Německý systém je většinou zaloţen na těţkém průmyslu a výrobou zboţí 

s vysokou přidanou hodnotou. Podstatným znakem je decentralizace - jednotlivé země mají 

své vlastní strategie na podporu inovativnosti, které převádí do jejich 

konkurenceschopnosti. Charakteristická je rozmanitost mezi regiony a rozvoj klastrů.  

I země, které se rychle vyvíjejí, jako jsou Brazílie a Čína, dávají inovacím ve své 

hospodářské politice strategickou roli. Čína je nyní na druhém místě, pokud jde o investice 

do VaV, zatímco v zemích BRIICS jsou špičkové technologie na 30% z celkové prodané 

produkce (ve srovnání s 25 % států v OECD). Nová vědecká centra vznikají v okolí Sao 

Paula, Soulu a Šanghaje a z asijské univerzity jako je Hong Kong University se stávají 

vedoucí střediska.  
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Přes rozdíly mají nejsilnější světové ekonomiky některé společné rysy. Jejich 

největší předností je schopnost provádět dlouhodobé a riskantní investice zaměřené na 

zavádění nových projektů. Je také důleţité, ţe jsou připraveni investovat do aplikovaného 

výzkumu, jehoţ výsledky mají praktické vyuţití v podnikání, stejně jako základní výzkum. 

Obzvláště je pak důleţité, ţe dokáţou přilákat nejlepší vědce z celého světa. 

Cílem klastrové politiky je v prvé řadě podporovat regiony v jejich hospodářském 

rozvoji. Vyváţený hospodářský rozvoj vytváří nové pracovní příleţitosti, ale také vyţaduje 

společné politické akce. Politika podpory takovýchto seskupení se netýká pouze průmyslu, 

ale také vzdělání, odborné přípravy, výzkumu a vývoje, regionálního rozvoje, malých 

podniků, financí a daní, zemědělství, obrany, zdravotnictví atd. Proto jsou klastry 

z nejslibnějších řešení, které je třeba vzít v úvahu při vytváření dlouhodobé strategie 

vytváření pracovních příleţitostí jedním. 

Cíle: 

Klastry jsou definovány svým účelem, tedy zvyšováním konkurenceschopnosti. Pro 

dosaţení konkurenceschopnosti záleţí úplně na všem. Klastry obvykle pracují pouze s částí 

všech cílů, které mohou mít. Kaţdý subjekt musí přijmout jedinečné rozhodnutí o svých 

cílech. Toto rozhodnutí musí vycházet ze systematické analýzy a odsouhlasené většinou 

členů klastru. 

Sledování dopadu klastrových iniciativ je velmi důleţité pro udrţení podpory ze 

strany členů klastru. Je to velmi sloţité, protoţe v mnoha případech se vliv klastru na 

konkurenceschopnost projeví aţ po delší době a závisí i na dalších vnějších faktorech. 

Klastrové iniciativy procházejí při svém vývoji různými fázemi. Za prvé je důleţitý 

přesun od analýzy k akci. To vyţaduje silnou angaţovanost členů klastru. Za druhé je 

nutné po nějaké době existence klastru přetvořit počáteční strukturu projektu do trvalejší 

institucionální formy, aby se nadále udrţela potřebná hybná síla. 

Klastrové iniciativy jsou obrazem nového modelu organizace hospodářské politiky 

jako úsilí zaloţené na spolupráci různých sloţek vlády, soukromého sektoru, vysokých 

škol, obchodních sdruţení a dalších subjektů. Otevřenost vůči všem zúčastněným stranám 

je naprosto kritická pro úspěch kaţdé klastrové iniciativy. Kolektivní aktivita tohoto 

nového typu vyţaduje nový přístup všech stran, v jehoţ středu stojí silné osobnosti. [8] 
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Hlavním cílem mého výzkumu je definování podmínek pro úspěšný rozvoj 

kamenického klastru. Na příkladu Czech Stone Cluster, druţstvo, budou následnou 

syntézou stanovena obecná pravidla pro zakládání dalších oborových klastrů v oblasti 

těţby a zpracování kamene a dále rozšířeny moţnosti rozvoje stávajícího kamenického 

klastru s dalšími klastry v oblasti Evropské unie s podobným oborovým zaměřením.  

Základním cílem kamenického klastru je podpora a rozvoj školství a průmyslu 

zpracování kamene posilováním konkurenceschopnosti a inovačních aktivit. Realizace 

projektů s vysokou přidanou hodnotou. 

Czech Stone Cluster si jiţ při svém vzniku vytkl dlouhodobé cíle a vizi, kterou 

bude naplňovat svými dílčími i dlouhodobými projekty. Vizí klastru je vytvořit podmínky 

pro nastartování ekonomického růstu celého odvětví i firem vytvářející podpůrnou 

infrastrukturu, a tím napomáhat růstu zaměstnanosti a bohatství regionu. 

Strategií klastru je být silné společenství spolupracujících i vzájemně si 

konkurujících firem z oblasti zpracování kamene, organizací zajišťujících podpůrnou 

infrastrukturu, výzkumných a vzdělávacích institucí a podporovat a koordinovat jejich 

spolupráci. V maximální moţné míře podporovat výrobce přírodního kamene z České 

republiky. 

Vymezení cílů klastru: 

o Pozvednout celé odvětví zpracování kamene na poli inovací, vědy 

a výzkumu, společné reklamy a marketingu, rozvoje lidských zdrojů 

a vzdělávání. 

o Vytvoření silného seskupení spolupracujících firem z různých oborů 

výroby, dodavatelů a výzkumných a vzdělávacích organizací a optimalizace 

dodavatelských řetězců. 

o Propojování vzájemně kooperujících projekčních, inţenýrských, výrobních 

a montáţních firem. 

o Vytvoření silného domácího konkurenčního uskupení kamenických firem 

schopného uspět v globální ekonomice. 

o Propagace klastru a jeho členů na národní a mezinárodní úrovni, navázaní 

mezinárodní spolupráce. 
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o Společný postup v oblasti lidských zdrojů pro obor zpracování kamene. 

o Společná věda, výzkum, inovace v rámci dotačních titulů a grantů ČR i EU. 

Předpokládaný rozvoj klastru: 

o Zavádění nových výrobních technologií zaloţených na principu podpory 

inovací tak, aby mohlo dojít k výrobě nových typů výrobků a také 

zpracování nových druhů materiálů. 

o Zavedení nového komunikačního systému mezi členy klastru. 

o Společný marketing a prezentace za účelem podpory přírodních materiálů 

těţených a zpracovávaných v České republice vyhledávání 

a zprostředkování informací o výzkumných aktivitách, o moţnostech 

financování ze státních a evropských dotačních programů a legislativě. 

o Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. 

o Realizace stáţí a odborných praxí studentů VŠ a SŠ. 

o Vzdělávání zaměstnanců (společné kurzy, školení atd.). 

o Vyhledávání zahraničních obchodních partnerů. 

o Aktivní spolupráce s představiteli města (Město Lázně Bělohrad a Město 

Hořice v Podkrkonoší jsou členy klastru), kraje a státních institucí, lobbing. 

Sídlo klastru je v Královéhradeckém kraji. S ohledem na historické souvislosti 

těţby a zpracování nerostných surovin a umístění strategického partnera a člena klastru 

Technické univerzity – Vysoké školy báňské v Ostravě bude další těsná vazba na 

Moravskoslezský kraj. Dalším krajem pokrytým v návaznosti na příslušnost členů klastru 

je Pardubický kraj. V samotné práci budou dále rozvinuty moţnosti spolupráce s dalšími 

regiony EU. 
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6 Metody a výzkum ekonomických faktorů pro rozvoj klastrů  

Pro hodnocení ekonomik klastrů a jejich členů byla zvolena finanční analýza, která 

je nesmírně důleţitá také pro podnikové řízení. Informuje o finanční pozici a stabilitě 

subjektu vzhledem k jeho minulému vývoji. Zároveň je moţné na jejím základě vypracovat 

plán, kterým se bude vyvíjet a tudíţ předpovídat její budoucnost. Hlavními zdroji 

informací pro finanční analýzu jsou výkazy finančního účetnictví. 

Základními prvky finanční analýzy jsou hodnocení zisku, cash flow, likvidity, 

rentability, zadluţenosti a aktivity. Je vhodné, aby základní ukazatele byly doplněny 

o rozklady identifikující faktory, kterými jsou ukazatele ovlivněny, případně o indexy 

a moderní ukazatele.  

6.1 Ekonomické ukazatele  

Ukazatele zisku 

Výsledek hospodaření můţe být vyjádřen jako:  

- Čistý hospodářský výsledek (EAT) – ukazatel zisku po zdanění, který je určen 

pro rozdělení mezi vlastníky a společnost. 

- Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) – díky abstrahování od daně je 

ukazatel vhodný pro srovnání mezi společnostmi ze zemí s různou daňovou 

sazbou nebo v letech, kdy se sazba měnila. 

- Výsledek hospodaření před úroky a zdaněním (EBIT) – je vyuţíván pro měření 

provozní výkonnosti, protoţe není ovlivněn způsobem financování, ani daněmi. 

- Výsledek hospodaření před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) – vhodný pro 

srovnání podniků, protoţe není ovlivněn odpisovou politikou.  

Ukazatele cash flow 

- Celkové CF – suma peněţních toků generovaných jak provozní, tak i investiční 

a mimořádnou činností.  

- Volné CF – suma peněţních toků, generovaných provozní a investiční činností, 

která je k dispozici vlastníkům a věřitelům.  

Ukazatele rentability 

- Vzorec (1) rentabilita aktiv – ukazatel měří výkonnost vyuţívání majetku. 
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 (1) 

- Vzorec (2) rentabilita vlastního kapitálu – udává, jaký zisk je tvořen jednotkou 

kapitálu vloţeného vlastníky. 

     
   

      í      á 
 (2) 

Ukazatele likvidity 

Analýzou těchto ukazatelů je moţné zjistit schopnost subjektu splácet své 

krátkodobé závazky. Pouţívají se tři druhy likvidity:  

- Vzorec (3) běţná likvidita – doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 aţ 

2,5 tak, aby společnost dokázala dostát svým závazkům, ale nevázala zbytečně 

mnoho oběţných aktiv. 

    
   ěţ á        

  á      é  á     
 (3) 

- Vzorec (4) hotovostní likvidita – doporučená hodnota je 1 aţ 1,5. 

    
   ěţ á           á     

  á      é  á     
 (4) 

- Vzorec (5) pohotová likvidita – doporučená kritická hodnota je minimálně 0,2. 

    
      č í        

  á      é  á     
 (5) 

Ukazatele zadluţenosti 

- Věřitelské riziko – čím je ukazatel vyšší, tím je vyšší i riziko věřitelů. 

- Úrokové krytí – udává, jak dobře dokáţe zisk pokrýt úroky. 

Moderní ukazatele 

Je nutno poukázat na to, ţe výše uvedené ukazatele nezohledňují faktor rizika 

a času a jsou ovlivnitelné pouţitými účetními metodami. Z tohoto důvodu je dobré doplnit 

finanční analýzu o moderní ukazatele, jako například diskontované cash flow (metoda je 

zaloţena na zjišťování očekávaných peněţních toků plynoucích z firmy a jejich 

diskontování určitou diskontní sazbou, která odráţí míru rizika podnikání oceňované firmy 
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resp. daného peněţního toku. Metodu lze však pouţít pouze tehdy, je-li moţné odhadnout 

budoucí peněţní toky. Pokud je k dispozici věrohodný odhad na dostatečně dlouhou dobu, 

pak můţeme výsledek této metody povaţovat za velmi objektivní, CFROI označuje 

provozní výkonnost podniku, které by podnik dosáhl v případě, ţe by bez 

dodatečných investic po dobu ţivotnosti provozních aktiv generoval provozní cash flow ve 

stejném objemu, kterého dosahoval ve sledovaném období. Tato výkonnost podniku se 

poté srovnává s průměrnými náklady kapitálu (WACC), tj. s výkonností, kterou poţadují 

investoři), EVA (ekonomická přidaná hodnota), ekonomický ukazatel měřící finanční 

výkonnost podniku představuje rozdíl mezi dosaţeným čistým provozním ziskem 

(NOPAT) a celkovými náklady na kapitál – výnosem poţadovaným investory, NOPAT 

(čistý provozní zisk po zdanění) a jiné.  

6.2 Výzkum ekonomických faktorů v prostředí ČR  

V České republice byl v oblasti těţby a zpracování nerostných surovin 

identifikován pouze jediný klastr, Czech Stone Cluster, druţstvo. Namátkově byly vybrány 

dvě společnosti, na kterých bylo provedeno ekonomické posouzení rentability a likvidity, 

jako 2 základních ukazatelů ekonomické stability. Údaje jsou u obou firem za stejné 

poslední zveřejněné účetní období v tisících Kč (firma č. 1 – Grano Skuteč spol. s r.o., 

firma č. 2 – Triangel spol. s r.o.). Obě společnosti vykázaly vysokou míru rentability 

a likvidity. Z tohoto je moţné vyvodit závěr, ţe i kamenický klastr má dostatečnou 

ekonomickou sílu na realizaci plánovaných opatření na podporu konkurenceschopnosti 

a zavádění inovací v oboru. 

Firma č. 1  

A) Ukazatele rentability  

- Rentabilita aktiv – ukazatel měří výkonnost vyuţívání majetku. 

     
   

      
     

     

      
             (1) 

- Rentabilita vlastního kapitálu – udává, jaký zisk je tvořen jednotkou kapitálu 

vloţeného vlastníky. 

     
   

      í      á 
     

     

      
             (2) 
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B) Ukazatele likvidity  

Analýzou těchto ukazatelů je moţné zjistit schopnost subjektu splácet své 

krátkodobé závazky. Pouţívají se tři druhy likvidity:  

- Běţná likvidita – doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 aţ 2,5 tak, aby 

společnost dokázala dostát svým závazkům, ale nevázala zbytečně mnoho 

oběţných aktiv. 

    
   ěţ á        

  á      é  á     
 
      

      
       (3) 

- Hotovostní likvidita – doporučená hodnota je 1 aţ 1,5. 

    
   ěţ á           á     

  á      é  á     
 
            

      
       (4) 

- Pohotová likvidita – doporučená kritická hodnota je minimálně 0,2. 

    
      č í        

  á      é  á     
 
      

      
       (5) 

Firma č. 2 

A) Ukazatele rentability  

- Rentabilita aktiv – ukazatel měří výkonnost vyuţívání majetku. 

     
   

      
     

     

      
             (1) 

- Rentabilita vlastního kapitálu – udává, jaký zisk je tvořen jednotkou kapitálu 

vloţeného vlastníky. 

     
   

      í      á 
     

     

      
             (2) 

B) Ukazatele likvidity  

Analýzou těchto ukazatelů je moţné zjistit schopnost subjektu splácet své 

krátkodobé závazky. Pouţívají se tři druhy likvidity:  
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- Běţná likvidita – doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 aţ 2,5 tak, aby 

společnost dokázala dostát svým závazkům, ale nevázala zbytečně mnoho 

oběţných aktiv. 

    
   ěţ á        

  á      é  á     
 
      

      
       (3) 

- Hotovostní likvidita – doporučená hodnota je 1aţ 1,5. 

    
   ěţ á           á     

  á      é  á     
 
        

      
       (4) 

- Pohotová likvidita – doporučená kritická hodnota je minimálně 0,2. 

    
      č í        

  á      é  á     
 

     

      
       (5) 
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7 Výsledky průzkumu s uvedením nových poznatků a jejich analýzy 

Sociální, politické a ekonomické prostředí 

Klastry se většinou vyvinuly z tradiční průmyslové, inovační, regionální politiky 

a politiky pro malé a střední podniky. Důleţitý je postoj vlády ke klastrům. Proto bylo 

předmětem výzkumu také zkoumání prostředí v dalších zemích Evropské unie a také to, 

zda k rozhodování dochází na národní, regionální nebo místní úrovni.  

Mezi zkoumaná hlediska patří: historie klastru, ekonomika klastru, stupeň 

konkurenceschopnosti, technologická úroveň a významnost klastru v rámci státu a regionu. 

Řada klastrů se zaměřuje na odvětví high-tech, například na biotechnologii, 

telekomunikace a informační technologie. Jiné iniciativy zahrnují partnerství mezi firmami 

v klastru, vládními úřady a vědeckou komunitou, vznikají v mnoha rozvinutých zemích 

v 90. letech 20. století. V některých zemích, zejména v Itálii, se taková partnerství objevila 

jiţ v 70. letech minulého století. Státní sociální a ekonomické prostředí, ve kterém klastry 

vznikají, se v jednotlivých zemích významně liší. Rozdíly v národním a místním prostředí 

mají vliv na to, jak jsou klastry organizovány a financovány, jaká je úloha vlády 

a podobně. Podnikatelské prostředí přímo ovlivňuje i výkonnost klastru. [8] 

Cíle klastrové iniciativy 

Klastry mají mnoho různých cílů, některé společné a některé jedinečné. Na základě 

statistické analýzy lze tyto cíle rozdělit do šesti hlavních segmentů (obrázek č. 12): 

 
Obrázek č. 12 Graf klastrových cílů 
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- Výzkum a networking - zde se jedná především o shromaţďování informací, 

publikování zpráv, sdílení informací prostřednictvím seminářů a internetových 

stránek.  

- Ovlivňování politik - lobování a vedení dialogu mezi průmyslem, vědeckou 

obcí a vládními orgány. 

- Obchodní spolupráce - pod obchodní spolupráci patří mnoho různých cílů, 

například společný nákup, podpora podnikání, průzkumy trendů a trhů 

a podpora exportu.  

- Vzdělávání a školení - v rámci vzdělávání a školení dochází ke školení 

pracovních sil i vzdělávání managementu.  

- Inovace a technologie - klastry mohou být zakládány za účelem zlepšení 

inovačních procesů a zdokonalování technologií. To vyţaduje sledování 

technických trendů, zavedení technických norem, šíření nových technologií 

a zkvalitňování výrobních procesů. 

- Expanze klastru - mnoho klastrů je zřizováno s úmyslem podpory určitého 

regionu posílením jeho „značky" a aktivní podporou přímých zahraničních 

investic. 

Výkonnost 

Výkonnost klastrové iniciativy se měří ve třech základních dimenzích: 

- Inovace a mezinárodní konkurenceschopnost. 

- Růst klastru. 

- Plnění cílů. 

První ukazatel se zabývá zlepšením v mezinárodní konkurenceschopnosti, 

propojením mezi průmyslem a vědou a výskytem nových technologií. Růstem se rozumí 

vnitřní růst, například zakládání nových firem, i vnější růst, například přilákání nových 

firem. A pokud jde o ukazatel dosahování cílů, ten zkoumá míru plnění cílů a dodrţování 

termínů a také míru informovanosti členů klastru o jeho činnosti.  

Společnosti v klastru spolupracují i obchodně. Nejčastější formou spolupráce je 

podpora exportu. Mnoho klastrů poskytuje i jiné druhy podpory, například podnikatelskou 

pomoc a shromaţďování informací o trendech a trzích. Méně obvyklá je koordinace 

nákupu. Zvyšování lidského kapitálu v klastru se děje školením managementu a odborným 
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vzděláváním. Obecně lze říci, ţe podpora inovativnosti je základem. Těchto cílů lze 

dosáhnout mnoha různými způsoby. Například zaváděním nových technologií, analýzou 

technických trendů a šířením technologií v rámci klastru. Některé klastry se zabývají 

i zlepšováním výrobních procesů. Méně obvyklým způsobem technické modernizace 

klastru je zavádění odvětvových technických norem.  
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8 Konkrétní závěry pro realizaci v praxi a pro další rozvoj vědního 

oboru 

Vypracování této disertační práce má za cíl analýzou a syntézou současného stavu 

klastrů v České republice a Evropské unii pomoci při zakládání nových klastrů v oboru 

těţby a zpracování nerostných surovin a pomoci tak rozvoji vědního oboru hornictví. 

Odvětví zpracování kamene je významným odvětvím v kontextu regionální 

politiky. Je to dáno historicky tím, ţe na území krajů, které se účastní práce v klastru, se 

nalézají jedinečné nerostné suroviny. Těţbou a zpracováním dochází k vytváření vysoké 

přidané hodnoty a produktivity práce coţ je nesmírně důleţité kritérium. Zpracování těchto 

surovin si vyţádalo v daleké i blízké minulosti zaloţení a rozvoj vzdělávacích a inovačních 

aktivit. A právě rozvoj a optimální koordinaci těchto subjektů si klade za cíl zaloţení 

inovačních center klastru zvláště s ohledem na zájem o naše suroviny na evropském trhu.  

Vznikem kamenického klastru došlo k vytvoření silného seskupení 

spolupracujících firem z různých oborů výroby, dodavatelů a výzkumných a vzdělávacích 

organizací. Klastr disponuje bezkonkurenčním postavením na trhu, protoţe jeho členové 

těţí a zpracovávají přírodní kameny, které jsou v prostoru Evropské unie naprosto 

jedinečné a unikátní. Navíc vlastní pozemky i těţební práva na dobu vytěţení těchto 

nerostných surovin (cca na 100-200 let).  

Vzniku klastru bylo věnováno velké úsilí. A to od nalezení vhodné právnické 

struktury aţ po výběr členské základny. Tím byl vytvořen základ úspěšné činnosti klastru. 

Obrovskou výhodu má v klastru obsazení projektového týmu. Vzdělání, praxe, zkušenosti 

s řízením projektů z celého světa, jazykové schopnosti, manaţerský způsob řízení, 

vyváţenost nadšení, zkušeností, spojení podnikatelského sektoru se zástupcem VŠ 

a předním profesorem Akademie věd dává tušit velkou vůdčí sílu projektového týmu. A lze 

se odkázat na jeho práci v uplynulých letech. Zde je jednoznačně vidět, ţe se podařilo dát 

do souladu cíle podnikajících členů a klastru. 

TU - VŠB disponuje studijními obory a vědeckými pracovníky, kteří svým 

zaměřením a činností dávají klastru obrovský inovační potenciál. K tomuto cíli směřují 

i navrţené projekty klastru. Vybudování inovačního centra a jeho spolupráce na národní 

i mezinárodní klastrové úrovni. Realizace projektu povede ke zvýšení soukromých výdajů 

na VaV. Díky realizaci projektů v rámci klastru a návodu, jak dosáhnout cíle v podobě této 



Ing. František Ţoček: 

Rozvoj klastrů v oblasti těţby a zpracování nerostných surovin v ČR a EU 

2012   73  

výzkumné práce, lze očekávat růst inovačního potenciálu odvětví v daném regionu, růst 

konkurenceschopnosti regionu, zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce veřejného, 

soukromého, výzkumného a vzdělávacího sektoru.  

8.1 Závěry pro klastry v transformujících se ekonomikách 

Transformující se ekonomiky mají některé společné rysy, které je odlišují od 

rozvinutých ekonomik. Některé z nich mají výrazný dopad na klastrové iniciativy.  

- Význam důvěry - důvěra je klíčovým faktorem úspěchu klastru, ale v mnoha 

transformujících se ekonomikách jde o „nedostatkové zboţí." Nadšení pro 

vládní intervence je omezené. Odvětvové organizace tradičně hrají 

nevýznamnou úlohu a jsou vnímány spíše jako vládní instituce neţ fórum pro 

spolupráci v odvětví. Z důvěry, která je velmi důleţitá za všech okolností, se 

stává klíčový problém.  

- Stavět na silných klastrech - klastry v transformujících se ekonomikách jsou 

často slabé, bez dostatečných zahraničních investic. 

- Budování společného rámce - při zaloţení klastrů, je nezbytně nutné koncepci 

srozumitelně vysvětlit a přesvědčit firmy a ostatní strany o správnosti 

myšlenek, na kterých jsou zaloţeny. Ještě důleţitější je, aby věnovaly čas a úsilí 

budování společného porozumění.  

- Podnikavost - v transformujících se ekonomikách brání podnikavosti mnoho 

překáţek. Neefektivní finanční trhy, nedostatek rizikového kapitálu, byrokracie 

a obecně negativní postoj k podnikání jsou problémy, které je třeba řešit.  

Klastry mohou zvýšit svůj význam výběrem vhodných cílů, jejich monitorováním 

a vytvořením procesu, který jim můţe uvedených cílů dosáhnout. Jsou však také závislé na 

obecnějším prostředí mikroekonomických politik, jehoţ jsou součástí. Svůj plný potenciál 

mohou rozvinout a smysluplného dopadu na ekonomickou výkonnost regionu (nebo státu) 

mohou dosáhnout, pouze jsou-li začleněny do širšího úsilí o zkvalitnění regionálního 

(a někdy celonárodního) mikroekonomického podnikatelského prostředí. 

8.2 Klastrové iniciativy na prahu nové éry 

Klastry představují nový způsob organizace mikroekonomických politik a jejich 

hlavním přínosem je, ţe vybírají, přizpůsobují a kombinují politická opatření za účelem 
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maximalizace dopadu na konkurenceschopnost s ohledem na konkrétní situaci, ve které se 

klastr nachází. 

Klastrové iniciativy jiţ ušly dlouhou cestu od svých začátků v 80. a 90. let 

minulého století. Pro další posílení jejich účinku musejí klastroví odborníci nalézt způsob, 

jak dosáhnout správné rovnováhy mezi místně vytvořenými modely a mezinárodní 

spoluprací. Jen tak dojde k nárůstu kapacity klastrů pro vytváření udrţitelného růstu 

hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti. [8] 
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9 Závěr 

V disertační práci jsem řešil problematiku a definici podmínek, za kterých můţe 

vzniknout evropský klastr v oboru těţby a zpracování nerostných surovin.  Identifikoval 

jsem  klastry v tomto oboru v Itálii, Francii, Polsku a České republice, které mohou tvořit 

základní osu tohoto seskupení. Zároveň jsem stanovil podmínky pro jeho optimální rozvoj 

a to vše za účelem intenzivní mezinárodní spolupráce za účelem rozvoje vědního oboru 

hornictví. Tímto byl splněn hlavní cíl této disertační práce. 

Dosaţeno bylo také prvního dílčího cíle disertační práce, který spočíval v rešerši 

současného stavu oborových klastrů v rámci České republiky a Evropské unie. V rámci 

České republiky jsem analyzoval Czech Stone Cluster, druţstvo, který jako jediný působí 

v ČR v oboru těţby a zpracování kamene. Doplněním údajů z klastrů ze zemí EU se 

stejným oborovým zaměřením jsem dosáhl kvalitní rešerše. 

V disertační práci jsem provedl průzkum praktických zkušeností z realizace 

a současného stavu českého kamenického klastru Czech Stone Cluster, druţstvo. Byly 

zkoumány informace počínaje mapovací fází klastru v roce 2006, dále výstupy společných 

projektů v období od roku 2007 do současnosti. Ze získaných dat byl proveden průzkum 

a byly stanoveny optimální podmínky, které mohou slouţit pro zakládání dalších 

oborových klastrů. Jednoznačně byl splněn i tento druhý dílčí cíl. 

Návrh inovace podmínek podpory klastrů jsem navrhl jak pro české, tak 

i pro evropské podmínky. Velmi podobné vstupní podmínky při zakládání klastrů v Evropě 

umoţnily definovat návrh inovace, a tím i splnit tento třetí dílčí cíl. 

Poznatky a výsledky z této disertační práce budou vyuţity při zakládání dalších 

klastrů na území České republiky a při spolupráci s dalšími klastry v Evropské unii. 
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