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1. Úvod         

V dnešní době neustálého propojování ekonomik ve světě, prohlubující se 

internacionalizace a globalizace roste také na druhé straně územní soudržnost regionů. 

V posledních dvou dekádách je možné pozorovat zvětšující se množství specifických 

územních iniciativ. Tyto iniciativy mají typické rysy – firmy podnikají v příbuzných 

oborech, mají vybudované dobré vazby s dodavateli, spolupracují s univerzitami a jinými 

veřejnými institucemi i navzájem mezi sebou. Jedná se o tzv. klastry. Jejich rozmach je 

především záležitostí posledních dvou desetiletí, a to jak v Evropě, tak i v České republice. 

Význam klastrů je obrovský – zvyšují přidanou hodnotu a životní úroveň v regionu, řada 

lidí zde nalezne zaměstnání, znamenají také přínos pro univerzity díky spolupráci 

a zkušenostem pro studenty a pedagogy.  

Česká republika se také zapojila do procesu klastrování. Základním impulsem, 

který zapříčinil jednak vznik klastrové politiky a celkovým boom v rozvoji klastrů, byl 

vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Možnost čerpat dotace ze strukturálních fondů 

skrze programy na podporu klastrů má nepostradatelný vliv jednak na ekonomiku jako 

celek, a rovněž i na jednotlivé regiony a obory. 

Ústředním cílem práce je charakterizovat teoretická východiska klastrů a následně 

popsat klastrovou politiku aplikovanou v Evropské unii a České republice  a její podporu 

ze strukturálních fondů EU. Specifickým cílem je pak analyzovat a vyhodnotit realizaci 

klíčových operačních programů v rozvoji klastrů v krajích České republiky. Pracovní 

hypotéza předpokládá pozitivní a nepostradatelný vliv programů EU na zakládání a rozvoj 

klastrů v České republice.  

Práce je systematicky rozdělena do pěti kapitol. Po úvodu následuje kapitola, jež se 

zabývá především teorií o klastrech. V prvé řadě je zde definován pojem klastr, popsána 

historie vzniku klastrů a jejich předchůdců, typologie a dělení klastrů či srovnání 

s podobnými seskupeními. Dále je pozornost věnována způsobům, jak klastr vzniká a jeho 

životnímu cyklu, jejich přínosům a vlivu na konkurenceschopnost. V závěru této kapitoly 

jsou definovány způsoby, jakými jsou klastry identifikovány. 

Další kapitola se již orientuje na klastrovou politiku. Nejprve je charakterizována 

klastrová politika aplikovaná Evropskou unií a následně Českou republikou. Jsou popsány 

dokumenty definující klastrovou politiku a její strategii v ČR a instituce zodpovědné za její 
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implementaci.  Následně jsou popsány a srovnány programy na podporu klastrů ve dvou 

programovacích obdobích s pozorností věnovanou na jednotlivé kraje. 

Čtvrtá kapitola se již zabývá rozvojem klastrů v třinácti krajích České republiky. 

Klastry jsou srovnávány na základě různých kritérií – podle odvětví, počtu členů, 

spolupráce s univerzitami nebo právní formy. V neposlední řadě je hodnocení provedeno 

na základě projektů realizovaných skrze programy financované ze strukturálních fondů 

Evropské unie. Nakonec jsou v závěru shrnuty poznatky práce spolu s hodnocením pro 

další vývoj. 

V práci jsou použity především metody deskripce, analýzy a komparace. Metoda 

deskripce je metodou popisu daného jevu či skutečnosti. Analýza spočívá v rozboru 

a zkoumání těchto jevů. Pomocí komparativní metody jsou v práci porovnávány především 

kraje v ČR. Analýza a komparace jsou použity převážně v praktické části práce. Většina 

dat je v práci porovnávána od vstupu ČR do EU, tedy od roku 2004 po současnost. 

Pro zpracování diplomové práce je použita jak tuzemská, tak i zahraniční literatura.  

Rovněž jsou zde citovány i příspěvky a články z odborných webových stránek, z nichž je 

většina pod záštitou institucí EU. Data pro výzkum ve čtvrté kapitole jsou získány 

například z webových stránek zaměřených na klastrovou problematiku, a to především ze 

statistik agentury CzechInvest nebo z Administrativního registru ekonomických subjektů 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Velké množství dat je pak čerpáno přímo z informací 

zveřejněných jednotlivými klastry na svých webových stránkách. 
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2. Úloha klastrů v ekonomickém rozvoji 

Slovo klastr pochází z anglického cluster, což znamená shluk, chumel nebo 

hlouček. Je tedy zřejmé, že se jedná o skupinku většího či menšího počtu entit. 

Z anglického clustering se rovněž odvozuje český pojem klastrování, což znamená 

seskupování podniků a institucí do klastru (Lednický, 2008). Ale proč vůbec nějaké 

subjekty tvoří takové shluky? O jaké subjekty se vlastně jedná? A jaký je smysl tohoto 

sdružování?  K pochopení pojmu klastr může pomoci několik definic.  

2.1 Definice klastrů 

Když mluvíme o klastrech, jedná se především o shluky podnikatelských subjektů – 

firem. Izolace firem, schovávání si myšlenek pro sebe a nulová spolupráce nepřinášejí 

žádnou konkurenční výhodu. Je tomu právě naopak. Výhodou kooperativních forem je 

třeba právě šíření znalostí, např. mezi firmou a univerzitou. Klastry mohou být zdrojem 

ekonomického růstu a inovací, mohou se podílet na velkém procentu HDP, zaměstnanosti 

aj. (Mareš, 2007). 

Existuje celá řada definic klastrů. Za nejvýznamnější je považována definice 

Michaela Portera, o němž ještě bude v následujícím textu řeč, kterou uvádí Pavelková 

(2009, s. 18): „Klastry jsou místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí 

v konkrétním oboru. Klastry zahrnují skupinu provázaných průmyslových odvětví 

a dalších subjektů důležitých pro hospodářskou soutěž. Obsahují například dodavatele 

specializovaných vstupů, jako jsou součásti, stroje a služby, a poskytovatele specializované 

infrastruktury. Klastry se často rozšiřují směrem dolů k odbytovým kanálům a zákazníkům 

a do stran k výrobcům komplementárních produktů a společnostem v průmyslových 

odvětvích příbuzných z hlediska dovedností, technologií nebo společných vstupů. Mnoho 

klastrů také zahrnuje vládní či jiné instituce – jako např. univerzity, normotvorné agentury, 

výzkumné týmy či obchodní asociace – které poskytují specializovaná školení, vzdělávání, 

informace, výzkum a technickou podporu.“ 

Porterova definice se stala základním konceptem definice klastrů. Další definice se 

od ní často odvíjejí nebo ji upravují. Bývá ovšem i předmětem kritiky. Například Martin 

a Sunley jsou pro opatrnější použití pojmu klastr a pokládají Porterovu definici za mírně 

chaotickou (Skokan, 2012). 
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Porterova definice patří mezi nejuznávanější. Je však velmi dlouhá a dá se říci, že 

i krkolomná. Nejlépe zapamatovatelné a pochopitelné jsou definice vystihující základní 

fakta o klastrech.  Například nejčastěji citované a používané jsou definice prestižních 

nadnárodních institucí, jako jsou OECD a Evropská komise. 

OECD definuje podnikové klastry jako „geografická soustředění podobných, 

příbuzných nebo komplementárních podniků, které mají aktivní kanály pro obchodní 

transakce, komunikaci a dialog, které sdílejí specializovanou infrastrukturu, pracovní trhy 

a služby, a které jsou vystaveny společným příležitostem a hrozbám“ (Skokan, 2004, 

s. 110). 

Definici Evropské komise z roku 2008 uvádí Abrhám (2009, s. 7): „Klastr lze 

definovat jako skupinu firem, souvisejících ekonomických aktérů a institucí, které jsou 

lokalizované blízko u sebe a dosahují dostatečného potenciálu pro rozvoj obchodní, 

technologické a další kooperace. Klastry představují reálný ekonomický fenomén, který 

může být sledován a měřen.“ 

Mnoho autorů používá své vlastní definice či kombinuje jiné. Například Stejskal 

(2011, s. 40) definuje klastry jako „skupinu geograficky blízkých firem v odvětví a jsou 

zvláštním rysem geografie hospodářské činnosti“ nebo jako „volnou, geograficky 

ohraničenou organizaci podobných, souvisejících podniků, které jsou dohromady schopny 

dosáhnout synergie.“ 

Podle Mareše (2007, s. 8) je klastr „soubor regionálně propojených společností 

a přidružených institucí a organizací – zejména institucí terciárního vzdělávání – jejichž 

vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Klastr může 

obsahovat větší či menší počet podniků, jak malých tak i velkých firem. Klastry se 

vyznačují velkým rozsahem, otevřeným členstvím, konkurenceschopností, neformální 

interakcí, spojením vstupu a výstupu a hlavně výměnnými vztahy.“ 

Pavelková (2009, s. 20) uvádí sedm základních prvků charakterizujících klastry: 

 místní koncentrace – firmy jsou umístěny v geografické blízkosti; 

 jádro klastru a jeho specializace – klastry jsou soustředěny okolo klíčové aktivity, 

se kterou jsou všichni účastníci svázáni; 

 účastníci klastru – klastry zahrnují kromě průmyslu samotného i instituce veřejné 

správy, akademickou sféru, zástupce finančního sektoru; 

 dynamika a vazby v klastru – charakterizuje vztahy konkurence a spolupráce mezi 

vzájemně propojenými účastníky; 
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 kritické množství subjektů – je požadováno k dosažení vnitřní dynamiky klastru;  

 životní cyklus klastru – klastry nejsou dočasným krátkodobým fenoménem, 

ale trvale se vyvíjejí v dlouhodobém horizontu; 

 inovace – firmy v klastru jsou zahrnuty do procesu technologických, komerčních 

a organizačních změn. 

Ještě je namístě zmínit pojem klastrové iniciativy, na který je často v problematice 

klastrů odkazováno a někdy je také s pojmem klastr mylně zaměňován. Například Sölvell 

(2009, s. 24) tvrdí, že „klastrové iniciativy (Cluster initiatives, CI) jsou organizovaná úsilí 

k posílení konkurenceschopnosti klastru, zahrnující soukromý průmysl, orgány veřejné 

moci a / nebo akademické instituce. Klastrová iniciativa zahrnuje: 

 různé členské firmy a organizace (tři hlavní typy aktérů: soukromé, veřejné 

a akademické); 

 často klastrové organizace s kanceláří, klastrovým zprostředkovatelem/manažerem, 

webovou stránkou atd.; 

 správu iniciativy; 

 financování iniciativy (mezinárodní / vnitrostátní / regionální / místní veřejné 

financování, členské poplatky, poradenství, atd.)“. 

Skokan (2009, s. 336) podobně uvádí, že klastrové iniciativy jsou „organizovaná 

úsilí různých subjektů (národní i regionální vlády, agentury, asociace, univerzity 

i podnikatelské subjekty) pro koordinaci společných akcí, projektů a strategií na zvýšení 

efektivnosti a konkurenceschopnosti klastrů. Klastrové iniciativy se staly v mnoha zemích 

důležitým nástrojem strukturální hospodářské politiky a posílení vazeb mezi průmyslem, 

vládou a organizacemi terciárního vzdělávání.“ 

Z výše uvedených definic vyplývá, že klastrové iniciativy se účastní firmy 

a alespoň jedna strana z tria průmysl-vláda-univerzita. 

2.2 Historický vývoj problematiky klastrů  

Koncept klastrů není záležitostí jen posledních pár desetiletí. Už Alfred Marshall 

ve svém díle Základy ekonomiky v roce 1890 poznamenal, že průmyslová odvětví jsou 

v mnoha případech koncentrována do určité oblasti a plynou jim z toho velké přínosy 

v podobě pozitivních externalit (Alfred Marshall in CzechInvest, 2007a). Podle Marshalla 

externality plynou z: 
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 přilákání a rozvoje souvisejících průmyslových odvětví poskytujících 

specializované vstupy a služby (včetně výrobců specializovaného zařízení pro daný 

průmysl); 

 vytvoření bezpočtu specializované pracovní síly se všemi dovednostmi, znalostmi 

a know-how potřebných pro dané odvětví; 

 šíření myšlenek, znalostí a technického pokroku; 

 vytvoření formálních a neformálních firemních tradic, zvyků a sociálních hodnot, 

tedy tzv. „průmyslové atmosféry“ (Alfred Marshall in Lednický, Vaněk a Pyka, 

2008). 

Tato koncentrace a propojenost podniků přináší tzv. lokalizační úspory, které se 

projevují třeba přitažlivostí pro firmy dodávající vstupy. Mezi hlavní důvody vzniku 

tzv. průmyslových okrsků – industrial districts – uvádí charakter klimatu a půdy, 

nerostné bohatství, dobrý přístup k půdě a vodě.  

Marshall použil poprvé pojem průmyslový okresek ve spojitosti se svou studií 

oblasti tzv. Třetí Itálie, regionu, který leží mezi výrazně rozvinutým severem (První Itálií) 

a zaostalým jihem (Druhou Itálií). Jde především o provincie Emilia-Romagna, Toscana, 

Benátky a část Lombardie, ve kterých se nachází řada vysoce specializovaných 

průmyslových oblastí, které tvoří malé a střední podniky v návrhářsky a kvalifikačně 

náročných výrobách, jako jsou obuv, keramika, oděvy, sklo, nábytek atd. (Lednický, 

Vaněk a Pyka, 2008). Tyto oblasti se začaly rozvíjet od 70. let minulého století, kdy 

tradiční průmyslové oblasti byly zasaženy ropnou krizí. Další příklady průmyslových 

klastrů můžeme nalézt i v jiných zemích, jako je Francie (Grenoble, Montpellier), 

Německo (Baden-Würtenberg), Dánsko (Jütland), Švédsko a Norsko. Podle Marshalla je 

pro průmyslové okrsky charakteristická právě místní koncentrace malých a středních 

podniků, které se specializují ne jednotlivé etapy produkční vertikály (Skokan, 2003). 

Na průmyslové okrsky navazují dnešní klastry, které se ve své specifické podobě 

rozvíjejí v USA. Jako příklady uvádějí Lednický, Vaněk a Šebestová (2009) kalifornský 

vinařský klastr, klastr informačních technologií v Silicon Valley, klastr optického 

průmyslu v Arizoně, hollywoodský klastr filmové zábavy, klastr finančních služeb 

v Minesotě a Wall Street v New Yorku, high-tech klastr v Pitsburgu a další. Klastry však 

fungují a nově vznikají na všech obydlených kontinentech světa. Evropa je taktéž bohatá 

na úspěšné klastry, např. oblast Porýní v Evropě.  
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Minulé století přineslo další teorie o klastrech vzhledem k tomu, že se touto 

problematikou začalo zabývat stále více ekonomů. Například Alfred Weber v roce 1909 

objasnil teorii lokalizačních rozhodnutí jednotlivých producentů, které směřovaly 

k minimalizaci výrobních a odbytových nákladů. Dalšími byli třeba Walter Christaller se 

svou teorií centrálních míst a teorií periferie, Joseph Schumpeter zabývající se rolí 

technologických změn v rozvoji průmyslu. Kenneth Arrow zdůrazňoval roli konkurence 

v inovačních procesech a v neposlední řadě Michael Porter, který definoval klastry a jejich 

vliv na rozvoj regionu, a který se zapsal do historie svým tzv. modelem diamantu (Stejskal, 

2011). 

V 90. letech 20. století byla klastrová problematika konečně začleněna 

do hospodářských politik v mnoha zemích světa. Tzv. boom průmyslových klastrů 

v různých hospodářských odvětvích byl doprovázen detailní klastrovou analýzou 

a různými teoretickými přístupy, které vyústily v národní klastrové politiky. Právě moderní 

klastrové teorie jsou spojeny s již zmíněným Michaelem Porterem (Skokan, Poledníková 

a Staníčková, 2012). 

2.2.1 Porterův model diamantu 

Michael Porter je profesorem na Harvardské univerzitě, který je mimo řadu dalších 

autorem významné knihy The Competitive Advantage of Nations (Konkurenční výhoda 

národů). V této knize se snaží vysvětlit, proč je v období zvyšující se globalizace soutěže 

možné zachovat regionální či místní ostrůvky konkurenční výhody, které jsou velmi 

obtížně napodobitelné a zdají se být schopny udržet světové prvenství ve svých oborech 

nehledě na postup času (CzechInvest, 2007a). 

Podle Portera je hlavním faktorem konkurenceschopnosti státu či regionu 

produktivita s jakou využívá zdroje. Mezi mikroekonomickými předpoklady růstu 

produktivity uvádí: 

 výkonnost firem a propracovanost jejich strategií; 

 kvalitu mikroekonomického podnikatelského prostředí; 

 úroveň rozvoje klastrů (Michael Porter in Abrhám, 2009). 

Výsledky svého zkoumání kvality mikroekonomického podnikatelského prostředí 

odráží právě jeho model známý jako diamant konkurenční výhody. Tento model je 

nejčastěji spojovaný s určitým národem, resp. státním útvarem, který disponuje 

homogenními faktory na daném vyhrazeném území. Model diamantu nemusí být spojován 
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jen s národy, ale i s regionem jako je třeba Evropská unie. Existují ale i jeho aplikace 

v regionální úrovni jednotlivých států, kdy se porovnávají oblasti z pohledu průmyslu, 

zemědělství, školství a dalších důležitých faktorů (Salaj, 2010). 

Zdroje konkurenční výhody jsou různé podle zemí, regionů a odvětví. Úspěšné 

klastry mají obvykle nějaký unikátní zdroj konkurenční výhody, který je odlišuje od 

ostatních klastrů jak v zemi tak kdekoli ve světě. Model diamantu poskytuje rámec pro 

analýzu konkurenční výhody. V tomto modelu klastru se konkurenceschopnosti firem nebo 

odvětví soustředěných v dané lokalitě dosahuje prostřednictvím čtyř skupin vzájemně 

provázaných vlivů, jak je znázorněno v obrázku 2.1 (CzechInvest, 2007a). 

Obr. 2.1 Diamant konkurenční výhody 

 

zdroj: CzechInvest (2007a), vlastní zpracování 

1. Firemní strategie, struktura a rivalita – první skupina pojednává o způsobu, 

jakým vznikají v dané oblasti podniky, jak jsou organizovány a řízeny, a také o stavu 

konkurence. Patří sem strategie a způsoby řízení inovací, individuální a firemní cíle, které 

podporují trvalé investice a silné soupeření mezi skupinami místních konkurentů.  

2. Podmínky faktorů – tato skupina specifikuje, jaká je v regionu situace 

s ohledem na suroviny vstupu a výrobní faktory, jako je práce a infrastruktura, které jsou 

zásadní pro danou společnost a bezprostřední konkurenci. Tyto faktory se mohou rozdělit 

do skupin, jako jsou:  

 lidské zdroje (úroveň kvalifikace, cena práce, odbory); 

 materiálové zdroje (vegetace, přírodní bohatství, zemědělská plocha);  

 vědomostní zdroje (úroveň vzdělání, věda a výzkum); 

 kapitálové zdroje; 
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 infrastruktura. 

3. Podmínky poptávky – tento faktor popisuje jak stav současné poptávky, tak 

i situaci v minulosti a odhady budoucích trendů. Poptávka především určuje a mění 

podmínky některých faktorů a má podstatný vliv na inovace a vývoj produktů. Podle 

Portera je poptávka určena hlavně na základě tří charakteristik: 

 mix (kombinace mezi potřebami zákazníka a jeho požadavky); 

 rozsah a tempo růstu; 

 mechanismus transformující domácí preference na zahraniční trhy (Salaj, 2010). 

4. Spřízněná a podporující odvětví - jedná se o kritické množství schopných 

místních dodavatelů, jejichž specializované vstupy jsou integrujícími podmínkami pro 

inovace v daném odvětví, dále i konkurenční místní firmy v průmyslových odvětvích 

s podobnou technologií a požadavky na speciální znalosti pracovní síly nebo zákazníky 

(Skokan, 2004). 

Za jakýsi pátý vrchol modelu se dá považovat role vlády. Ta podporuje či 

podněcuje dlouhodobý rozvoj (tj. inovace a zvyšování kvality) celého klastru. Spíše 

podněcuje výzvy průmyslovým odvětvím, než aby je chránila a usnadňovala jim život 

(CzechInvest, 2007a). 

Žádný teoretický model ovšem nemá opodstatnění, pokud není využitelný v praxi. 

Diamantový model je možné použít nejrůznějším způsobem. Firmy mohou použít model 

pro určení rozsahu výhod, na kterých mohou stavět svou konkurenční výhodu v zahraničí 

s přihlédnutím na domácí trhy. Využití existuje i pro vlády, které by měly zohledňovat 

politiky, které povedou k vytváření příležitostí vedoucích k novým výhodám a tím k lepší 

pozici na globální úrovni. Vláda může stavět na takových faktorech, jako je kvalitní 

produkce, environmentální politika, bezpečnost nebo podpora vertikální integrace 

společností za pomoci správné legislativy (Salaj, 2010). 

Příloha č. 1. znázorňuje příklad využití modelu diamantu, který zpracoval Örjan 

Sölvell ve své knize Clusters – Balancing Evolutionary and Construcitve Forces. 

 V modelu diamantu je znázorněn klastr v severošvédském městě Arjeplog, kde jsou velice 

kruté zimy a hustota obydlení v této lokalitě je 3 obyv./km². Donedávna to bylo místo, kde 

většina lidí pracovala na místní pile, v dole nebo ve správě. Dnes je to ovšem světově 

uznávané místo pro zimní testy automobilů. 
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2.3 Základní typy kooperačních struktur s prvky klastru 

Existuje celá řada různých názvů seskupení s určitými atributy klastru, jak již bylo 

zmíněno v subkapitole 2.2. Tyto atributy jsou podmíněny jak historicky tak i geograficky 

a jejich charakteristiky se často překrývají. Možné dělení uvádějí Lednický, Vaněk 

a Šebestová (2009): 

 vertikální výrobní řetězec - Základem klastru jsou navazující etapy výrobního 

řetězce. Řetězce od jednotlivých dodavatelů až k zákazníkovi je možno vymezit 

pomocí analýzy vstupů a výstupů; 

 seskupení propojených odvětví - Základ tvoří čtyři úrovně souvisejících odvětví 

nebo skupin firem - výroba finálních výrobků, zařízení pro výrobu, speciální vstupy 

do výroby a navazující služby pro výrobu. Tyto klastry lze používat pro analýzu 

národních ekonomik. Jde o klastry velkého rozsahu, které mohou i překračovat 

hranice zemí; 

 regionální klastr - Jedná se o seskupení propojených odvětví v rámci určitého 

regionu, které jsou konkurenceschopné na světových trzích; 

 průmyslový okrsek - Průmyslové okrsky jsou definovány jako místní koncentrace 

malých a středních firem, které se specializují na jednotlivé etapy výrobního 

procesu (viz kapitola 2.2); 

 sítě - Sítě firem jsou svým charakterem podobné průmyslovým okrskům. Lednický, 

Vaněk a Šebestová (2009, s. 19) je definují jako „specifickou formu vztahů mezi 

ekonomickými partnery, která není založena na trzích nebo hierarchiích, ale na 

vzájemné závislosti, a tedy na kooperaci. Jejich výhodou je, že nemusí být nezbytně 

koncentrovány geograficky;“  

 inovační prostředí - Jde o vysokou koncentraci odvětví typu high-tech. Jako 

nejlepší příklad lze uvést Silicon Valley v USA.  

2.3.1 Sítě podniků 

Přístup ke spolupráci firem ve formě sítí byl poprvé formulován v 80. letech 

v Dánsku, kde byl realizován program s vládní podporou od ministerstva obchodu 

a průmyslu. Podobně se tak začalo dít i v USA. V řadě míst na světě však docházelo 

k tomu, že regiony vytvářely sítě i bez vládních pobídek. Podmínkou se stala existence 

kritického množství vzájemně závislých a propojených firem, odpovídající sociální 
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infrastruktura a řada zprostředkovatelů pro podpůrné služby. Ti všichni dohromady tvoří 

formu jakéhosi seskupení. V 90. letech oba směry - sítě i klastry - v mnoha případech 

splynuly, i když mezi oběma pojmy existují rozdíly jak z hlediska obsahu, tak i funkcí 

(Skokan, 2003). Základní rozdíly mezi sítěmi a klastry jsou znázorněny v tabulce č. 2.1. 

Tab. 2.1 Sítě podniků a průmyslové klastry 

Sítě podniků Průmyslové klastry 

Umožňují firmám přístup ke specializovaným 

službám 

Přitahují požadované specializované služby 

do regionu 

Mají omezené členství Mají otevřené členství 

Jsou založeny často na smluvních dohodách Jsou postaveny na společenských hodnotách, 

které posilují důvěru a povzbuzují reciprocitu 

Usnadňují firmám podílet se na složitých 

výrobách 

Generují poptávku pro více firem 

s podobnými nebo příbuznými schopnostmi 

Jsou založeny na kooperaci Jsou založeny na kooperaci i na konkurenci 

Mají společné podnikatelské cíle Mají společné vize 

Zdroj: Skokan (2003) 

2.4 Přínosy klastrů 

Klastry jsou pokládány za důležitý nástroj podpory průmyslového rozvoje, inovací, 

konkurenceschopnosti a ekonomického růstu. V prostředí vyspělých ekonomik sehrávají 

stále výraznější úlohu. Jejich existence přispívá k růstu produktivity zúčastněných firem 

a odvětví i ke zvyšování inovační kapacity. Výhody klastrů na mikroekonomické úrovni 

získávají hlavně zúčastněné podniky, věděckovýzkumné instituce, vysoké školy 

a v podstatě i celý region (Abrhám, 2009). 

Pohledů na to, jaké mají klastry přínosy, je mnoho. Například Skokan (2009, 

s. 336) uvádí dva pohledy na přínosy klastrů. Na jedné straně jsou uznávány jako hlavní 

hnací síly inovací a konkurenceschopnosti, avšak na straně druhé jsou často kritizovány, 

protože mohou vést k potenciálním rizikům, špatným závěrům a až ke škodlivým efektům 

u odvětví s přílišnou geografickou koncentrací
1
.  

Většina autorů se zaměřuje především na pozitivní přínosy klastrů. Jako třeba 

Abrhám (2009), který se zaměřuje na vliv klastrů na firemní konkurenceschopnost. Ta je 

spojena se schopností obstát v tržním prostředí, zvyšovat zisk, obrat, podíl na trhu apod. 

                                                 
1
 Na tomto místě Skokan uvádí jako příklad negativní stránky klastrování staré průmyslové regiony, 

kde existuje silná koncentrace specifických odvětví. 
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Efektivně fungující klastry mohou napomoci při zvyšování konkurenční pozice firem. Lze 

uvést následující přínosy: 

 poskytují úspory z rozsahu a snižují náklady; 

 snižují omezení menších firem a zvyšují specializaci; 

 zvyšují místní koncentraci a rivalitu a tím globální konkurenční výhodu; 

 zvyšují inovační potenciál firem prostřednictvím přenosu informací a technologií 

mezi blízkými firmami v rámci klastru a díky generování nových myšlenek; 

 zvyšují produktivitu firem v důsledku lepšího přístupu k inovacím, technologiím 

a specializovaným obchodním partnerům; 

 zlepšují postavení a významnost menších firem; 

 podněcují vládu k investicím do specializované infrastruktury; 

 podporují internacionalizaci a exportní výkonnosti klastrů; 

 umožňují efektivní propojení a partnerství. 

Konkurenceschopností firem v klastru se zabývá i Pavelková (2009, s. 41). Uvádí, 

že „zapojeným podnikům umožňují klastry zlepšovat konkurenceschopnost a dosahovat 

tak vyšší výkonnosti, a to především třemi způsoby: 

 zvyšováním produktivity prostřednictvím lepšího přístupu ke specializovaným 

dodavatelům, technologiím a informacím; 

 vyšším inovačním potenciálem spolupracujících firem, který je zapříčiněn 

přeléváním znalostí (spillover) uvnitř klastru, generováním nových myšlenek 

a vyšším tlakem na inovace; 

 rozrůstáním klastru a odštěpováním nových podniků (spin-offs).“ 

S tím je úzce spojeno, že člen klastru má usnadněnou cestu ke zvyšování 

produktivity tím, že uvnitř klastru získává: 

 úspory z rozsahu, možnost sdílení nákladů a investic; 

 přístup ke specializovaným vstupům a pracovní síle; 

 přístup k optimalizaci dodavatelského řetězce; 

 získání nových zákazníků a otevření trhů; 

 internacionalizace a zvýšení exportu; 

 zvýšení image firmy a lepší možnosti propagace; 

 přístup k informacím; 

 zvýšení inovačního potenciálu; 
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 větší moc a hlas menších firem prostřednictvím lobbování, přístup k institucím 

a veřejným zdrojům (Pavelková, 2009). 

Když vzniká klastr, jsou definovány různé cíle a přínosy, kterých má být dosaženo, 

bude-li klastr efektivně fungovat. A funguje-li klastr efektivně, vznikají pozitivní 

externality. Stejskal (2011, s. 65) definuje pět významných pozitivních externalit: 

 urbanizační externality – vznikají především z rozmanitosti podniků v lokalitě, 

z této externality profitují především klastry nacházející se blízko velkých 

městských center, tyto externality plynou ze sdílené dostupnosti veřejných služeb, 

které jsou běžně určeny obyvatelstvu; 

 lokalizační externality – často vznikají z velkých podniků nebo z více větších 

průmyslových lokalit, jež se nacházejí v těsné blízkosti a navzájem využívají, tvoří 

a šíří poznatky a informace; 

 interní výnosy z rozsahu – jedná se o výnosy, které vznikly z rozsahu obchodních 

operací, např. výnosy z ekonomického růstu podniku v klastru; 

 externality z existence důvěry – ty vznikají podnikům, které spolu spolupracují na 

bázi důvěry, což vede k přímé úspoře nákladů např. při zajišťování se proti riziku, 

získávání dodatečného kapitálu pro dofinancování nebo překlenutí přechodné 

finanční nedostatečnosti; 

 technologické externality – získávají je ty podniky, které mezi sebou sdílejí 

společnou technologickou platformu a znalosti. 

CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic, o níž bude řeč ve 

3. kapitole, rozděluje přínosy klastrů do tří skupin, a to na přínosy pro firmy, pro vysoké 

školy a pro veřejnou správu. Toto rozdělení spolu s konkrétními přínosy znázorňuje 

obrázek 2.2. 
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Obr. 2.2 Přínosy klastrů 

 

 Zdroj: CzechInvest (2007c) 

2.5 Klastry a jejich vliv na konkurenceschopnost 

Základním ekonomickým efektem fungování klastrů je jejich vliv na 

konkurenceschopnost podniků, regionů a států. Pavelková (2009, s. 27) definuje pojem 

konkurenceschopnost jako „schopnost firmy soutěžit, růst, být ziskovou, tj. produkovat se 

ziskem takové výrobky, které splňují požadavky otevřeného trhu, pokud jde o cenu, kvalitu 

apod.“ Na konkurenceschopnost národa či regionu ovšem nelze pohlížet na prostý součet 

úsilí a výsledků konkurenceschopných firem, ale je důsledkem činností ostatních institucí 

a organizací, které jsou s firmami ve vzájemném vztahu, a také důsledkem dalších faktorů 

působících v daném teritoriu (Pavelková, 2009). 

Vytváření klastrů je velmi důležitým a účinným nástrojem regionální politiky. 

Umožňují totiž stimulovat hospodářský růst národní ekonomiky, a to skrze zvyšování 

konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků, stimulování inovací včetně efektivního 

využití výzkumu a vývoje, podpory vzniku nových podniků, získávání zahraničních 

investic, zvyšování exportu a ovlivňování zaměstnanosti v daném regionu (Pavelková, 

2009). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že klastr je schopen vytvářet různé přínosy a efekty 

pro všechny zapojené subjekty. Konkrétní přínosy se odvíjejí od charakteru klastru, 

především od jeho vize, strategie, cílů a společných aktivit. Existence úspěšných klastrů 
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podněcuje ekonomický rozvoj v regionech, ve kterých tyto klastry působí, a má tak vliv 

i na výkonnost národní ekonomiky. 

Národní klastrová strategie (MPO, 2006) uvádí několik podnětů ekonomického 

rozvoje, které jsou zapříčiněny činností klastrů: 

 klastry zvyšují konkurenceschopnost podniků; 

 klastry vytvářejí nové zdroje regionální nebo místní konkurenční výhody 

a podněcují ekonomický růst a rozvoj; 

 klastry vytvářejí podmínky, které umožňují stimulovat inovace a efektivnější 

využití výzkumu a vývoje. To přispívá k růstu a zvyšování návratnosti investic 

veřejného sektoru, např. do institucí terciárního vzdělávání a výzkumných ústavů; 

 silné klastry jsou centrem, ve kterém se soustřeďují specializované dovednosti, 

znalosti, výzkum a vývoj, know-how a kvalifikovaní dodavatelé. Klastry také 

přitahují investice; 

 klastry ovlivňují konkurenceschopnost národních ekonomik, a mohou se proto stát 

středem zájmu hospodářské politiky a jejích strategických programů. Mohou 

rámcově integrovat vládní iniciativy v různých oblastech, např. podpory podnikání, 

inovací, investic a regionálního rozvoje. 

2.5.1 Znalostní klastr 

Na tomto místě je důležité zmínit další důležitý pojem v teorii klastrů, který má 

podstatný vliv na konkurenceschopnost, a tím je znalostní klastr.  

V dnešní době je kladen důraz na konkurenceschopnost, inovace, vzdělávání, 

výzkum a vývoj aj. S tím vším souvisí znalostní ekonomika (knowledge based economy). 

Friedel (2007, s. 42) tvrdí, že se jedná o „ekonomiku, v níž generování a využívání znalostí 

při vytváření bohatství hraje převládající roli. Nejde pouze o rozšiřování hranic znalostí, 

jde také o efektivnější použití a využití všech typů znalostí ve všemožných druzích 

ekonomických aktivit.“ 

Ve znalostní ekonomice, vyvíjející se především od roku 1990, začaly vznikat 

struktury spolupráce nazývané znalostní klastry (knowledge clusters). Friedel (2007, s. 43) 

je popisuje jako „inovativní skupinu firem se vzájemnými vztahy, která chce získat 

konkurenční výhodu prostřednictvím budování a přenášení znalostí mezi lokálními aktéry 

a institucemi.“ 
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Na dodavatelské straně znalostí zde stojí univerzity, podnikatelské školy, 

konzultanti, poskytovatelé služeb, veřejné instituce apod., zatímco podniky jsou na 

poptávkové straně (Pavelková, 2009). 

2.6 Typologie klastrů 

Klastry existují v různých podobách a v mnoha ohledech se odlišují, např. druhem 

výrobku a služeb, které realizují, fází jejich rozvoje, rozsahem, skladbou firem a jejich 

velikostí, podnikatelským prostředím, ve kterém se nacházejí atd.  

Jedna možnost, jak klastry rozdělit, je na základě následujících dimenzí: 

 geografický rozsah – vztahuje se k územnímu rozšíření firem, zákazníků, 

dodavatelů atd., geograficky lze vymezit klastry na lokální, regionální, 

subregionální, multiregionální, národní a přeshraniční; 

 hustota – má vztah k počtu a ekonomické váze firem v klastru;  

 šíře klastru – rozsah horizontálně vtažených odvětví v rámci klastru; 

 hloubka klastru – rozsah vertikálně vtažených odvětví v rámci klastru; 

 základna aktivit – zahrnuje počet a podstatu aktivit v řetězci přidané hodnoty, 

které jsou vykonávány společně s regionem; 

 geografické rozpětí prodeje – kam až klastr geograficky pronikl obchodními 

aktivitami; 

 síla konkurenční pozice – nabývá různého rozsahu, např. světový vůdce, silní 

konkurenti, slabí konkurenti atd.; 

 stupeň rozvoje – může být zárodečný, rostoucí nebo zralý; 

 technologické aktivity v klastru – klastry mohou být tvůrci technologií 

(technology generators), těmi, kdo technologie přizpůsobují (technology adaptors) 

nebo prostými uživateli technologií (technology users); 

 inovační kapacita – schopnost klastru vytvářet klíčové inovace; 

 vlastnická struktura – zda je klastr převážně složen z lokálně vlastněných firem, 

zahraničních firem či kombinací obojích (Pavelková, 2009). 

Jiné dělení klastrů uvádí například Skokan (2004, s. 115): 

 fungující klastry – klastry, které již byly identifikovány a jejich členové si jsou 

toho vědomi, to znamená, že produkují více, než je součet jednotlivých částí; 

 latentní klastry – představují příležitosti, které nejsou dosud využívány; 
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 potenciální klastry – mají určité podmínky pro existenci, ale postrádají některé 

vstupy a kritickou míru potřebných faktorů. 

Další možností jak klastry rozdělit je podle odvětvové struktury. Horizontální 

klastry jsou tvořeny řadou výrobců, naopak vertikální klastry jsou charakteristické svou 

hloubkou, protože zahrnují téměř celý dodavatelský řetězec. Laterální (boční) klastry se 

objevují nejčastěji v automobilovém průmyslu. Laterální síť spočívá v tom, že neexistuje 

např. řada firem, které doplňují či upravují standardní výrobky velkých firem. Většinou se 

jedná o úpravu finálního pásového výrobku velké firmy na mírně jiné verze, které by se 

velké firmě nevyplatily, ale malá firma může být pružnější v detailech (Pavelková, 2009). 

CzechInvest (2007a, s. 8) používá podstatně jiné dělení klastrů. Definuje klastry na 

dva typy – klastry založené na hodnotovém řetězci a klastry založené na kompetencích.  

 Klastry založené na hodnotovém řetězci jsou obecně definovány sítí 

dodavatelských vazeb. Například automobilový klastr je většinou vytvořen podél 

hodnotového řetězce, který spojuje výrobce aut s jeho dodavateli, kteří mohou být 

dále spojeni s výrobci specializovanými na výrobní zařízení, elektroniku, plasty aj. 

 Klastry založené na kompetencích se soustředí na určitou oblast technické 

odbornosti nebo kompetence v regionu, jako např. výzkum a vzdělání. V tomhle 

typu klastru se jedná o aplikaci znalostí a expertízy naskrz různými hospodářskými 

aktivitami. Jako příklad můžeme uvést informační technologie a software. 

Další členění strukturuje klastry podobně jako fáze životního cyklu výrobku:  

 rozvíjející se klastr; 

 rostoucí klastr; 

 zralý klastr; 

 upadající klastr (Abrhám, 2009). 

Klastry lze rozdělit i podle toho, v jakých právních formách se vyskytují. Možné 

právní formy klastrů v ČR jsou popsány v příloze č. 2. 

2.7 Vznik a vývoj průmyslových klastrů 

Klastry vznikají díky spolupráci mezi subjekty, která přináší úspory z rozsahu. 

Vytváření klastrů znamená přechod od nulové spolupráce k fungující spolupráci. Díky 

tomu, že Evropská unie uznala průmyslové klastry za velmi důležitý nástroj regionální 

politiky, bylo nutné ucelit a sjednotit pohled na jejich vznik a vývoj. Výborem regionů byl 

vytvořen tzv. společný strategický rámec, publikován v Úředním věstníku EU (2008/C 
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257/12). Ten má shrnout představy všech zúčastněných – tedy veřejných správ, univerzit, 

výzkumných institucí a podniků (Stejskal, 2011). Sjednocený přístup ke klastrování má 

podpořit vznikání klastrů, zavádění iniciativ na jejich podporu a především propojenost 

klastrů v celé Evropě. To má vést k šíření znalostí a dovedností a podporovat spolupráci 

například na inovacích.  

Stejskal (2011, s. 51) uvádí čtyři základní fáze vzniku průmyslových klastrů 

definované strategickým rámcem – inkubační fázi, fázi spuštění, fázi růstu a fázi zralosti. 

1. Inkubační fáze - V této fázi se vytvářejí podmínky pro vznik klastru. Patří sem 

i finanční pomoc, která napomáhá vzájemnému propojení geograficky blízkých podniků. 

V této fázi je nutné najít podniky, jež budou hrát aktivní roli a tím podněcovat ke 

spolupráci i ostatní subjekty. Navazují se zde i vztahy s výzkumnými institucemi 

a univerzitami v daném odvětví. 

2. Fáze spuštění - Ve fázi spuštění je třeba vybudovat vzájemnou důvěru mezi 

účastníky, vytvořit společnou organizační strukturu a image. Nezbytné je i vytvořit 

společnou agendu zapojených podniků a institucí, která bude napomáhat fungování klastru. 

3. Fáze růstu - V této fázi by se měly vytvářet a realizovat vlastní projekty, a to 

nejen členů klastru, ale i společné projekty iniciované facilitátorem. Je žádoucí, aby se 

nově vzniklé průmyslové klastry zapojily do evropských technologických platforem. Mělo 

by docházet k uzavírání smluv mezi klastry, které představují platformu pro meziregionální 

spolupráci. Tato forma spolupráce klastrů může vést k snížení rozdílů mezi různými 

i poměrně geograficky vzdálenými regiony. Výsledkem spolupráce musí být inovace. 

4. Fáze zralosti - Poslední fáze se dá identifikovat podle vytváření inovací 

a patentů. Klastry uzavírají strategická partnerství, jež jsou významná i pro hospodářský 

rozvoj. Do regionu přicházejí noví investoři a investují do klastru. 

Všechny jednotlivé fáze jsou v praxi realizovány za pomoci různých procesů, resp. 

etap. Jednotlivé procesy vedoucí ke vzniku klastru znázorňuje tabulka č. 2.2.  
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Tab. 2.2 Fáze vývoje klastru 

1. Identifikace společných problémů a cílů 

 Rozpoznání problémů a identifikace cílů, jež by bylo možné 

společně odstranit či dosáhnout 

 Přijetí myšlenky „pomoci si navzájem“ 

identifikace 

2. Rozpoznání potřeby nebo příležitosti ke spolupráci 

 Schopnost identifikovat a dohodnout formy spolupráce 

 Ochota spolupodílet se na financování 

vznik 

3. Realizace prvního společného projektu nebo zkušební společné 

aktivity 

 Schopnost rozpoznat pozitivní efekty spolupráce (efektivní 

spolupráce) 

 Posílení důvěry a vznik vztahů mezi subjekty 

4. Upevňování vztahů a spolupráce dalších projektů a společných 

aktivit 

 Vznik úspor z rozsahu a jejich rozpoznání samotnými 

zainteresovanými subjekty 

 Přijetí myšlenky, že současné přechodně nižší výnosy jsou 

determinantem budoucích trvale vyšších výnosů 

stabilizace 

5. Stabilizace spolupráce a upevnění vztahů 

Zdroj: Stejskal (2011) 

2.7.1 Iniciace vzniku klastru 

Tradičně jsou uváděny dva základní přístupy vzniku klastrů – zdola nahoru 

(bottom-up) a shora dolů (top-down). 

Zdola nahoru (přirozené klastry) – klastr je iniciován přirozenou potřebou 

vytvoření těsnějších regionálních sítí a firemní spolupráce. Vazby spolupráce a strategie se 

rozvíjejí spontánně. Klastrová iniciativa je vyvíjena díky intenzitě rostoucích vazeb. 

Shora dolů („zkonstruované klastry“) – zde nedochází k přirozenému rozvoji 

klastrů. Klastry jsou iniciovány zvenčí, většinou z řad zástupců státní správy. V tomto 

případě je nezbytný rozvoj sociálního kapitálu pro upevnění úmyslu klastrování. Důležité 

je i budování důvěry, formulace vize a strategie (Pavelková, 2009). Za nejefektivnější 

variantu je považován třetí způsob, tedy kombinace obou přístupů.  
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2.7.2 Životní cyklus klastru 

Tak jako výrobky nebo podniky procházejí během svého života na trhu fázemi 

vzniku, růstu, dospělosti a zániku, tak i klastry mají svůj životní cyklus. Klastry nejčastěji 

vznikají v oblastech disponujících přírodními výhodami (nerostné suroviny, dopravní 

cesty, klima aj.) nebo výhodami ve formě kvalitní poptávky či dovedností. Např. 

Hollywood vznikl v oblasti slunečných pláží, které byly ideální pro točení němých filmů, 

hedvábný průmysl v Japonsku závisí na konzistentním a vlhkém klimatu nebo pro švédský 

papírový průmysl ve Vårmlandu je nepostradatelný přístup k zásobám dřeva. Dalším 

faktorem iniciujícím vznik klastru je podnikatel, který spustí průmyslovou činnost 

v určitém místě. Pokud je klastr úspěšný, může začít růst a prosperovat. Některé klastry 

tzv. vzlétnou a rostou, jiné se nerozšiřují nebo začnou upadat. Rostoucí klastry vstoupí do 

procesu mezinárodní konkurence (Sölvell, 2009).  

V průběhu svého života prochází klastr různými fázemi. Autoři používají pro tyto 

fáze různé názvy či se liší jejich počet. Ve výsledku je ovšem pohled na životní cyklus 

klastru totožný. Pro srovnání byly vybrány tři takovéto pohledy. 

Prvním je dělení podle Sölvella (2009). Rané období je identifikováno jedním nebo 

několika subjekty, které nazývá hrdiny klastru („hero“ phase). Jsou-li hrdinové úspěšní, 

zanedlouho jsou následováni a klastr se rozšiřuje. Během zrání (maturity) začínají 

dominovat určité strategie a objevují se úspory z rozsahu, jež zde hrají důležitou roli. 

Úspěšné klastry začnou vyvíjet nové technologie a mnohdy se dále rozšiřují. Tuto fázi 

nazývá Sölvell renesancí (renaissance). Některé klastry však takových výsledků 

nedosahují a přejdou do fáze úpadku („museum“ stage). Tento životní cyklus znázorňuje 

obrázek č. 2.3. 
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Obr. 2.3 Životní cyklus klastru podle Sölvella 

 

Zdroj: Sölvell (2009) 

Stejskal (2011) uvádí tři základní fáze životního cyklu – vznik (existence), růst 

(expansion) a vyčerpání (exhaustion). Toto rozdělení je v literatuře nejužívanější. 

První fází je vznik. První klastry vznikaly samy a přirozeně, ale v moderní 

ekonomice proces vzniku klastru zahrnuje monitorování regionu, zjišťování jeho 

potenciálu pro vznik klastru a samotné institucionální založení klastru. 

Pokud byl klastr vhodně lokalizován, bylo dosaženo optimálního počtu a struktury 

členů a dochází k efektivní spolupráci, pak nastává fáze růstu. Inovační potenciál by měl 

vycházet hlavně z jádra klastru než z univerzit nebo jiných vnějších subjektů. 

Poslední fáze - zralost a vyčerpání – je různá u jednotlivých klastrů. Záleží na 

tom, jak klastr využívá své zdroje, možnosti a technologie. Některé klastry ukončí své 

působení. Často se to stává u starých průmyslových sektorů, kde dochází k redukování 

počtu členů v jádře. Klastr stárne a vyčerpaný region se stává problémovou oblastí 

s nízkým vnitřním potenciálem. Naopak jiné klastry se pokusí o znovuobnovení svých sil 

a zavádí vhodnou restrukturalizační politiku. 

Třetí přístup uvádí Skokan (2004). Tabulka 2.3 znázorňuje tento mnohem širší 

pohled na vývojové etapy klastru. Tři klasické etapy životního cyklu jsou rozšířeny na šest 

etap. 
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Tab. 2.3 Etapy rozvoje klastru 

Etapa Obsah 

1. Formování prvních firem na základě místních specifických 

podmínek, následuje odštěpení dalších. 

2. Vytvoření skupiny specializovaných dodavatelů a servisních 

firem a speciálního trhu práce 

3. Formování nových organizací, které obsluhují firmy v klastru 

4. Přilákání firem zvenčí, přilákání kvalifikované pracovní síly, 

vytvoření podmínek pro růst nových firem 

5. Vytvoření netržních a neobchodních vazeb a trhů 

6. Ohrožení etapou úpadku z důvodu uzavření se klastru do sebe 

v daném regionu 

Zdroj: Skokan (2004) 

2.8 Identifikace klastrů 

Stejskal (2011, s. 105) tvrdí, že „správná identifikace průmyslových klastrů je 

jedním ze základních stavebních kamenů jejich pozdějšího úspěšného fungování. Jde o tzv. 

mapování, jehož cílem je rozpoznat, analyzovat a dostatečně podrobně popsat oblasti 

v území, kde se nachází příhodné podmínky pro vznik a úspěšné fungování průmyslových 

klastrů. Podmínkami se myslí například existující nebo potenciální konkurenční výhoda 

daného odvětví nebo regionu. Musí však splňovat základní požadavky – podmínky musí 

být stálé, udržitelné a způsobilé k dalšímu rozvoji.“ 

Proces identifikace klastrů se dá provést na několika úrovních, a to na: 

 makroúrovni (úroveň národní); 

 mezzoúrovni (úroveň odvětví); 

 mikroúrovni (úroveň firem). 

Šíře jsou tyto úrovně zachyceny v tabulce 2.4. 
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Tab. 2.4 Úrovně analýzy klastrů 

Úroveň analýzy Pojem klastru Zaměření analýzy 

Makroúroveň Vazby skupin odvětví 

v ekonomice jako celku 
 Speciální modely národní 

nebo regionální ekonomiky 

 Podpora inovací, 

modernizace výrobků 

a procesů v megaklastrech 

Mezzoúroveň Vnitřní a meziodvětvové 

vazby v různých stádiích 

výrobního řetězce 

podobných výrobků 

 Analýza SWOT 

a srovnávací analýza 

jednotlivých odvětví 

(benchmarking) 

Mirkoúroveň Specializovaní dodavatelé 

soustředění kolem jedné 

nebo několika základních 

firem 

 Vysvětlování inovačních 

potřeb 

 Rozvoj strategického 

podnikání 

 Analýza řetězců a řízení 

řetězců 

 Příprava inovačních projektů 

Zdroj: Skokan (2004) 

2.8.1 Metody identifikace klastrů  

Obecně je možné rozdělit metody identifikace klastrů do dvou základních skupin - 

na kvantitativní a kvalitativní metody. Kvantitativní metody využívají údaje o počtu 

zaměstnanců, tržeb podle odvětví, přidané hodnotě aj.  Mezi kvalitativní metody patří 

expertní posouzení či metoda interview. Tato skupina metod je využitelná také 

v případech, kdy vyhledání, především specializovaných klastrů, není na základě 

zveřejňovaných statistických údajů možné (Pavelková, 2009).  

 Kvantitativní metody 

Těchto metod je celá řada. Nejčastěji používané metody - zjišťování koeficientu 

lokalizace a analýzu input-output - uvádí Pavelková (2009, s. 85). 

A) Koeficienty lokalizace (location quotients) - Koeficient lokalizace je používán 

nejčastěji. Jedná se o relativně jednoduchou metodu vhodnou ke statistickému vyhledávání 

lokálních a regionálních klastrů. Výhodou je, že při propočtech lze většinou vycházet 

z dostupných statistických zdrojů. Nedokáže ovšem postihnout vzájemnou provázanost 

firem. Koeficient lokalizace (LQ) udává, kolikrát je podíl odvětví na zaměstnanosti 

v regionu vyšší než celostátní průměr. Výpočet:  
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kde: LQ koeficient lokalizace zaměstnanosti v regionu 

 x  počet zaměstnanců pracujících v odvětví v daném regionu 

 X celkový počet zaměstnanců v regionu 

 y počet zaměstnanců pracujících v daném odvětví v zemi 

 Y celkový počet zaměstnanců v zemi 

V případě že LQ je větší než jedna, znamená to, že dané odvětví je v daném regionu 

nadprůměrně zastoupeno. Koeficienty lokalizace převyšující hodnotu 1,2 jsou obvyklé 

chápány jako počáteční důkaz regionální specializace v daném sektoru (Pavelková, 2009). 

V praxi se pro posuzování významnosti existence klastru uvažují hodnoty nad pásmem 

0,85 - 1,15 (Skokan, 2004).  Nevýhodou lokalizačních koeficientů je, že nenabízejí žádný 

hlubší pohled do vzájemných závislostí mezi sektory. 

B) Input-output analýza - Pavelková (2009, s. 87) tvrdí, že „metody input-output 

analýzy nezkoumají koncentraci určitého odvětví v regionu, ale zaměřují se na zjištění 

vazeb k dalším odvětvím, čímž se získá struktura provázanosti oborů v regionu. Nejčastěji 

se hledají hlavní dodavatelská a odběratelská odvětví v regionu, vzájemné vztahy se potom 

kvantifikují. Uvedené metody se snaží posoudit přímé vztahy mezi dvojicí odvětví.“ 

Nevýhodou u této metody je, že je značně výpočetně náročná a navíc se data obtížně 

získávají. 

Mezi další metody kvantitativní metody patří: shift-share analýza, Giniho koeficient 

lokalizace, Maurel-Sédillotův index nebo Ellisonův a Glaeserův index aglomerace 

(Stejskal, 2011). 

 Kvalitativní metody 

Tyto metody se často používají pro doplnění výsledků kvantitativních metod. 

Kvalitativní analýza odráží specifický charakter regionu, místní priority a záměry 

municipalit (Pavelková, 2009). Existují tři typy kvalitativních metod – rozhovory s experty 

a zástupci firem, průzkumy a případové studie (Stejskal, 2011). 

A) Rozhovory s experty a zástupci firem - jedná se o interview s experty, 

nezávislými konzultanty, vysokoškolskými pedagogy, pracovníky vědecko-výzkumných 

pracovišť a zástupci firem. Tito lidé jsou důležitými zdroji informací o regionálních 

ekonomických trendech, silných a slabých stránkách odvětví či jejich specifických 
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vlastnostech. Rozhovory mohou mít dvě formy: osobní rozhovory s představiteli 

vybraných firem nebo semináře s představiteli vybraných firem. 

B) Průzkumy - průzkumy slouží ke zkoumání regionálních podniků za účelem 

identifikace lokálních a nelokálních obchodních znaků, kooperativních aliancí atd. Metody 

pro analýzu klastrů formou průzkumu jsou velmi vzácné. Důvod může být, že jsou 

finančně nákladné a navíc si vynucují velkou úroveň detailů, které jsou téměř nepřístupné. 

C) Případové studie - případové studie analyzují již existující klastry s využitím 

Porterova modelu diamantu. Tato metoda zkoumá, jaký dopad měly klastry na rozvoj 

regionů. 

2.9 Účastníci a struktura klastru 

Struktura klastrů je velmi důležitým aspektem, který ovlivňuje úspěšné fungování 

klastru. Strukturu tvoří jednotlivé subjekty zapojené v klastru a jejich zástupci, kteří se 

podílejí na rozvoji a řízení klastru. Každý účastník hraje při vzniku a rozvoji klastru svou 

roli. Mezi základní subjekty klastru patří zástupci průmyslu, vlády, akademické sféry 

a finančních institucí. Tahle skupina je typická pro všechny klastry. Většinou však bývají 

tito účastníci doplněni o subjekty, které mají v procesu klastru speciální funkce a vlastnosti 

(Pavelková, 2009). Pavelková (2009, str. 92) zdůrazňuje roli dalšího účastníka klastru, a to 

speciálních institucí podporujících spolupráci uvnitř klastru. Tvrdí, že „tyto instituce 

fungují jako formální nebo neformální aktér, který jedná ve prospěch klastru a jeho členů. 

Jejich úkolem je povzbudit zájem o klastrovou iniciativu u členů klastru.“ Schéma 

účastníků klastru znázorňuje obrázek 2.4. 

Obr. 2.4 Účastníci klastru 

 

Zdroj: CzechInvest (2007a) 
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3. Využití strukturálních fondů EU v klastrové politice 

v České republice 

Klastry jsou důležitým nástrojem jak podpořit průmyslový rozvoj, inovace, růst 

a konkurenceschopnost. Vlády států můžou pomoci k vytváření prostředí k podpoře 

úspěchu klastrů (European Commission, 2006). 

Státy zasahují do ekonomiky jak v případě tržních selhání, tak i z důvodu selhání 

systému, který nastává například při špatné nebo nulové spolupráci institucí a organizací. 

Vytváření dobrých podmínek spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem si žádá 

zapojení různých institucí. Je důležité sladit zájmy a záměry tržních i veřejných subjektů. 

Tato spolupráce totiž přispívá vědecko-výzkumnému rozvoji, rozvoji průmyslu a obchodu 

a k vytvoření konkurenceschopných regionů (Stejskal, 2011). 

Podle Skokana (2004) existují dva krajní názory pro rozvoj klastrů. Dle prvního 

názoru klastry vznikají spontánně působením tržních sil a veřejný sektor může jen pomoci 

s jejich rozvojem. Naopak druhý názorový proud tvrdí, že klastry je možno vybudovat 

prostřednictvím počátečního impulsu veřejných institucí. Ty vytvoří podmínky 

podnikatelského prostředí a přilákají do něj vhodné podniky. 

Pavelková (2009, s. 45) uvádí několik důvodů, proč by se měl veřejný sektor 

zabývat podporou klastrů: 

 podpora regionálních klastrů se stává důležitým a úspěšným nástrojem podpory 

ekonomického rozvoje regionů; 

 důležitost zapojení malého a středního podnikání (dále jen MSP) do vzájemné 

spolupráce, jakož i zapojení do spolupráce s místními univerzitami a výzkumnými 

ústavy; 

 existence příkladů úspěšných regionů s fungujícími klastry; 

 zklamání z výsledků jiných přístupů (např. selhání politiky zaměřující se na určité 

firmy); 

 schopnost MSP angažovat se v oboustranně prospěšné spolupráci s ostatními 

subjekty. 

Je ale důležité si uvědomit, že samotná existence přínosů vládních iniciativ sama 

o sobě nestačí jako důvod k zásahům za strany vlády. Klíčovou otázkou je, jestli a jakým 

způsobem jsou vládní opatření schopny zvýšit hodnotu nad rámec výsledků, které jsou 
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firmy schopny vyprodukovat samy. Obecně se většina názorových proudů shoduje na tom, 

že vláda by měla podporovat klastry – iniciovat spolupráci, budovat instituce a vytvářet 

efektivní prostředí pro odstranění tržních a systémových selhání. Ve většině vyspělých 

zemí mají strategie a politiky na rozvoj klastrů hodně společných prvků. Můžeme 

jmenovat například aktivity pro zajištění informací o podnikatelských subjektech, 

marketingové informace, informace o zákaznících, zpracování různých studií, tvorba 

programů podpory, výzkumné služby aj (Pavelková, 2009). 

Zapojením podpory klastrů do národních či regionálních strategií a programů se 

začala vyvíjet klastrová politika. Například Abrhám (2009, s. 40) definuje klastrovou 

politiku jako „soubor specifických vládních opatření cílených k podpoře rozvoje již 

existujících nebo zakládání nových klastrů. Formy i cíle klastrové politiky mohou být 

v jednotlivých zemích či regionech odlišné. Může být realizována v rámci průmyslové 

politiky, výzkumné a inovační politiky nebo v rámci podpor malých a středních podniků.“ 

Pavelková (2009, s. 48) doplňuje, že „klastrové politiky jsou prováděny veřejnými 

subjekty za účelem zvýšení sociálně-ekonomických užitků díky vzniku a dalšímu rozvoji 

klastrů. Ostatní politiky působí na klastry nepřímo“. 

Rovněž zde uvádí, že „vlády mohou podporovat vznik a rozvoj klastrů primárně 

pomocí politik a programů, které: 

 podporují výměnu znalostí, snižují informační a koordinační selhání a posilují 

spolupráci mezi firmami navzájem i mezi firmami a znalostními institucemi; 

 poskytují vhodné rámcové politiky v oblastech jako vzdělávání, financování, 

mohou také podpořit rozvoj inovačních klastrů; 

 vytvářejí politické nástroje pro iniciativní vytváření a rozvoj klastrů, jako jsou 

partnerství veřejného a soukromého sektoru pro výzkum a vývoj, veřejné zakázky 

a soutěže o vládní financování na poskytnutí pobídek pro firemní sítě, aby se 

organizovaly na regionální úrovni.“ 

Klastrové politiky začaly být čím dál populárnější po celém světě. V mnoha zemích 

je klastrová politika založena na průniku regionální politiky, politiky průmyslu a obchodu 

a vědecko-technologické politiky, přičemž klastrové programy propojují alespoň dvě 

z nich (OECD, 2007). 

Specifické klastrové politiky mohou zahrnovat širokou škálu různých cílů 

a činností, kterým je poskytována podpora. Rozlišuje se mezi specifickými politikami 

a opatřeními na podporu klastrových iniciativ (tzv. měkká opatření na podporu 

sebeorganizace a šíření informací) na jedné straně, a využití horizontálních politik 
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a opatření, které podporují regionální vývoj nebo výzkum a inovace (tzv. "tvrdá" finanční 

podpora) na straně druhé (European Commission, 2006). 

 Je nemožné sledovat všechny aktivity podporované specifickými klastrovými 

politikami v Evropě systematickým způsobem, neboť se liší jak cíli, tak i nástroji 

a metodami. Nejčastějšími podporovanými aktivitami na regionální úrovni a na úrovni 

členských států, jsou:  

 lidské zdroje – zlepšení dostupných dovednosti, jenž zahrnuje odborné vzdělávání 

a manažerské vzdělávání, zajištění budoucí dodávky kvalifikované pracovní síly 

(tzn. udržení studentů a kvalifikované pracovní síly v regionu), technické školení 

aj; 

 rozšiřování klastrů -  klade si za cíl zvýšit počet podniků, a to prostřednictvím 

inkubátorů nebo podporou zahraničních investic do regionu. Jedním ze způsobů, 

jak toho dosáhnout, je podporovat vytváření nových podniků, a zatraktivnění 

stávajících podniků v regionu; 

 podpora podnikání – podněcuje operace ve firmách, například prostřednictvím 

podpory exportu. Nejčastějšími oblastmi, které jsou podporovány, jsou všeobecné 

obchodní služby, spolupráce mezi firmami, export a internacionalizace; 

 výzkum a vývoj a inovace - podpora produktů, služeb a procesů inovací, například 

prostřednictvím zvýšení komercializace akademického výzkumu. Existují dva 

hlavní přístupy k inovacím, jež jsou často kombinovány. Jedním z nich je podpora 

inovací prostřednictvím posílené spolupráce mezi firmami. Druhý přístup je 

v posílení spolupráce mezi podnikatelským sektorem a výzkumným / univerzitním 

sektorem s cílem vytvořit a komercializovat akademické výzkum; 

 podnikatelské prostředí - zlepšení podmínek pro podnikání, právní a institucionální 

nastavení nebo fyzické infrastruktury (European Commission, 2006). 

Klastrová politika se vyvíjí od počátku 90. let napříč celým světem. Přístupy ke 

klastrové politice se liší v celé Evropské unii. Jeden typ nesedí každé zemi či regionu. 

Různé nástroje a mechanismy jsou využívány na různých místech, přesto mají společné 

jmenovatele, jako jsou podpora restrukturalizačních změn v tradičních odvětvích či 

poskytnutí rámce pro další politiky, jako jsou výzkum, inovace a regionální politika. 

V důsledku toho jsou klastry dnes důležitou součástí evropské ekonomické reality. 

Například European Cluster Observatory identifikovala přes 2000 statisticky významných 
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klastrů, jenž působí v odvětvích zaměstnávajících 38 % pracovní síly EU (European 

Commission, 2008). 

Před charakterizováním klastrové politiky České republiky je na místě alespoň 

nastínit fungování této politiky na úrovni Evropské unie. 

3.1 Podpora klastrů v Evropské unii 

Klastry jsou především záležitostí regionů. A právě regionální politika je jednou 

z prioritních oblastí zájmu Evropské unie. Proto se také EU snaží přispívat k úspěšnému 

zakládání klastrů, jejich rozvoji a vzájemné spolupráci. Věda a výzkum, znalosti, 

konkurenceschopnost – to jsou pojmy, které se stále častěji objevují v cílech a strategiích 

EU
2
. EU prohlašuje, že její ekonomická prosperita stále více závisí na znalostech a jejich 

šíření. A právě klastry umožňují inovačním podnikům, univerzitám a dalším výzkumným 

organizacím sdílet znalosti a know-how. To je důvod, proč se hlavní částí strategie 

Evropské komise stává posilování spolupráce klastrů a vytváření inovačního 

podnikatelského prostředí (Pavelková, 2009). 

Od roku 2005 – v souvislosti s obnovou Lisabonské strategie – byla přijata řada 

strategických dokumentů, ve kterých byl mimo jiné kladen důraz na podporu rozvoje 

klastrů. Například v „Integrovaných hlavních směrech pro růst a zaměstnanost (2005 – 

2008)“ se explicitně mluví o rozvoji regionálních a lokálních klastrů. „Rámcový program 

pro konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation Programme, CIP 

2007 – 2013)“ se taky zaměřuje na posílení inovací, klastrů a zavádění inovačního 

managementu (European Commission, 2008).  

Pod CIP spadá iniciativa Europe INNOVA, která se zaměřuje především na 

společný rozvoj nových nebo lepších nástrojů, jež mají být klastrovými organizacemi 

použity na podporu malých a středních podniků, a tím zlepšit služby na podporu podnikání 

klastrům v EU. Mimo to sdružuje veřejné i soukromé poskytovatele podpor na inovace, 

jako jsou inovační agentury, úřady pro transfer technologií, podnikatelské inkubátory, 

finanční zprostředkovatele, klastrové organizace a další (European Commission, 2013). 

Důležitý pro klastry je klíčový dokument evropské politiky soudržnosti 

v programovém období 2007 – 2013 Strategické obecné zásady Společenství pro 

soudržnost (Community Strategic Guidelines on Cohesion 2007 – 2013), přijaté Radou 

v říjnu 2006. V jedné ze tří hlavních priorit se zde mluví o podpoře inovací, podnikání 

                                                 
2
 Lisabonská strategie, Evropa 2020 
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a růstu ekonomiky založené na znalostech prostřednictvím kapacit pro výzkum a inovace. 

SOZS tak kladou důraz na vyváření pólů, které propojí malé a střední podniky v oblasti 

pokrokových technologií, výzkumná a technická pracoviště, a na rozvoj klastrů 

soustředěných kolem velkých podniků nebo klastrů inovačních podniků (European 

Commission, 2008). 

Důležitým milníkem v klastrové politice bylo spuštění Evropské klastrové aliance 

(European Cluster Alliance – ECA). ECA je otevřená platforma, která byla založena 

s cílem udržovat trvalý politický dialog na úrovni EU mezi národními a regionálními 

veřejnými orgány odpovědnými za rozvoj klastrových politik a řízení klastrových 

programů ve svých zemích. Tento politický dialog se zaměřuje na zvyšování úrovně 

kvality a efektivnosti klastrových politik v Evropě, která bude vést k vytvoření většího 

počtu konkurenčních klastrů světové úrovně v Evropě, jak nedávno navrhla ve svém 

sdělení Komise o klastrech. 

Evropská klastrová aliance byla založena v září roku 2006 partnery zapojenými do 

čtyř projektů klastrové politiky financovaných v rámci PRO INNO Europe ® iniciativy 

Evropské komise. ECA usiluje o to stát se jednotným místem na úrovni EU pro 

vypracování nových nápadů a myšlenek a praktických nástrojů pro zlepšení klastrové 

politiky v Evropě a pro podporu evropské spolupráce na politické úrovni, která umožní 

další rozvoj více konkurenčních klastrů světové úrovně v Evropě (PRO INNO Europe, 

2012).  

ECA je postavena na čtyřech probíhajících sítích klastrové politiky (INNO-Nets) 

podporovaných iniciativou PRO INNO Europe (Lednický, Vaněk a Šebestová, 2009). Toto 

schéma ECA je znázorněno obrázkem 3.1. 

Obr. 3.1 Schéma Evropské klastrové aliance 

 

Zdroj: Pavelková (2009), vlastní zpracování 
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1. CEE-ClusterNetwork – Síť klastrů střední a východní Evropy - zahrnuje 

11 regionů, které jsou ochotné podporovat subjekty v oblasti národní a regionální inovační 

politiky a spolupráci s představiteli veřejné správy. Například ve Zlínském kraji vzniklo 

Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu (CEAV), které působí na Fakultě 

managementu a ekonomiky UTB. 

2. CLUNET – Síť klastrů – má za cíl sdílet zkušenosti a realizovat konkrétní 

projekty týkající se klastrových inovačních a rozvojových politik. V CLUNET je 

15 regionů a 64 TOP klastrů, které jsou těmito regiony podporovány. Bohužel v této síti 

není české zastoupení (Pavelková, 2009). 

3. INNET – Síť národních a regionálních financujících a inovačních organizací – je 

určena na podporu a spolupráci mezi regionálními, národními a evropskými programy pro 

usnadnění přeshraniční spolupráce MSP v oblasti technologie. 

4. BSR-INNOnet – Inovační síť regionu Baltského moře – je určena k podpoře 

inovací a vazeb mezi vládou a organizacemi v regionu kolem Baltského moře (Lednický, 

Vaněk a Šebestová, 2009). 

V oblasti klastrů nelze opomenout Evropskou klastrovou observatoř (European 

Cluster Observatory). Je to on-line platforma, která slouží jako jednotné přístupové místo 

k získávání informací a analýze klastrů a klastrové politiky v Evropě. Vznikla v roce 2007 

a nabízí celou řadu nových služeb. Poskytuje údaje a analýzy o klastrech 

a konkurenceschopnosti, slouží jako knihovna i jako učebna pro vzdělávání o klastrech. 

Klastrová observatoř také produkuje analýzy a zprávy o regionálních podmínkách 

pro konkurenceschopnost, o nadnárodních klastrových sítích, o klastrech v rozvíjejících se 

odvětvích, a studie o lepších postupech v klastrových organizacích. Pokrývá země EU-27, 

Island, Norsko, Švýcarsko, Turecko a Izrael.  

Observatoř je zaměřen na tři hlavní cílové skupiny: 

 politiky a vládní úředníky na evropské, národní, regionální a místní úrovni; 

 řídící pracovníky klastrů; 

 a na akademické a výzkumné pracovníky (Cluster Observatory, 2013). 

Observatoř shromažďuje data ze čtyř oblastí: 

 mapování klastrů – klastry jsou rozděleny do 38 kategorií ve 259 regionech, 

převážně na bázi NUTS 2; 
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 klastrové organizace – pravidelně doplňovaný seznam regionálních a lokálních 

partnerství typu PPP (Public-Private-Partnership), zaměřených na rozvoj aktivit 

klastrů; 

 klastrové politiky – zprávy o národních a regionálních politikách a programech; 

 klastrová knihovna – zdroj informací včetně případových studií a dalších 

dokumentů vztahujících se ke klastrům (Lednický, Vaněk a Šebestová, 2009). 

Mimo zakládání nových institucí a platforem se konají na poli EU také různé 

konference o klastrech. V lednu 2008 se ve švédském Stockholmu konala Evropská 

prezidentská konference o inovacích a klastrech (European Presidential Conference on 

Innovation and Clusters). Konference se zaměřila na podporu mezinárodní spolupráce 

mezi klastry a umožnila Evropské komisi zjistit připravenost pro přijetí evropské klastrové 

politiky. Ta byla přijata na ministerské konferenci v Sophia Antipolis 13. -14. listopadu 

2008. 

Stockholmská konference rovněž představila Evropské klastrové memorandum (viz 

obrázek 3.2) určené všem subjektům pracujícím v oblasti klastrových politik na regionální, 

národní i evropské úrovni (European Commission, 2008). 

V neposlední řadě slouží k podpoře rozvoje a zakládání klastrů strukturální fondy 

Evropské unie. Jsou sice zmiňovány poslední, jejich význam je ovšem neopomenutelný. 

V současném programovacím období (2007 – 2013) jsou klastry podporovány Evropským 

fondem regionálního rozvoje a v menší míře i z Evropského sociálního fondu. Není 

vyloučena ani podpora z Kohezního fondu, to se ale stává zřídka
3
 (CzechInvest, 2007a). 

3.2 Klastrová politika v České republice 

Klastrová politika se začala v České republice rozvíjet až během příprav na vstup 

do Evropské unie, a to v souladu s Lisabonskou strategií přijatou v roce 2000. V roce 2002 

zahájila agentura CzechInvest pilotní projekt „Případová studie k identifikaci 

průmyslových seskupení v moravskoslezském regionu pro režim cílené podpory“, 

podporovaný z programu EU Phare. Cílem projektu bylo analyzovat odvětví s klastrovým 

potenciálem a zjistit postoje regionálních aktérů a firem pro spolupráci v klastrových 

iniciativách. Na základě výsledků projektu byl experty připraven program na podporu 

klastrů – Klastry, který byl financován ze Strukturálních fondů jako Operační program 

                                                 
3
 Kohezní fond spolufinancuje velké projekty v oblasti dopravy a životního prostředí, s minimálním 

rozpočtem 10 milionů eur. 
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Průmysl a podnikání. Ten položil základy klastrové politice a způsobil rozmach 

v klastrování v České republice (Skokan, Poledníková a Staníčková, 2012). 

Vstup do EU a nastartování systém podpor klastrů rovněž přispěl k zařazení této 

problematiky do dokumentů a strategií ČR. 

3.2.1 Klíčové dokumenty a strategie 

Myšlenka klastrování se během času rozšiřovala a rovněž se rozšiřoval i počet 

strategických dokumentů. Základním strategickým dokumentem nadřazený všem ostatním 

je Strategie hospodářského růstu ČR. Ostatní dokumenty se dají rozdělit do čtyř skupin: 

1.  speciální klastrové dokumenty zpracovávané Ministerstvem průmyslu a obchodu; 

2. dokumenty týkající se regionálního rozvoje s klastrovou problematikou; 

3. dokumenty zaměřené na rozvoj národního systému inovací; 

4. dokumenty politiky soudržnosti EU sloužící pro využívání strukturálních fondů pro 

období 2007 – 2013 (Stejskal, 2011). 

Strategie hospodářského růstu ČR byla přijata v roce 2005. Je to klíčový prvek 

koordinace hospodářské politiky v České republice. Tento dokument určuje rozvojové 

priority ČR, principy a nástroje vedoucí k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji.  

Jejím cílem je významným způsobem přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni 

hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie. Měřeno ukazatelem HDP na jednoho 

obyvatele, je v silách země dosáhnout v roce 2013 průměru EU.  

Klastrová problematika je ve Strategii rozčleněna do několika priorit: 

Institucionální prostředí, Infrastruktura a Výzkum, vývoj a inovace. Dokument rovněž 

obsahuje doporučení pro oblast klastrů. Mají být identifikovány obory, ve kterých jsou 

regiony konkurenceschopné, a cílem je zaměřit se na jejich podporu. 

V roce 2005 byla také zpracována Národní klastrová strategie, jejíž platnost měla 

skončit v roce 2008. Je to dokument, který shrnul hlavní důvody, zásady, opatření a cíle 

uplatnění úspěšného ekonomického modelu klastrů a klastrových iniciativ v podmínkách 

České republiky (Stejskal, 2011). 

Národní klastrová strategie má stanovených šest cílů: 

 využít klastry k propojení možnosti získávat zdroje z MPO, MMR, MPSV a krajů, 

a to koordinovaným způsobem s maximalizací využití veřejné podpory; 
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 zefektivnit komunikaci s kraji, institucemi terciárního vzdělávání a soukromým 

sektorem s cílem rozvoje společných priorit tak, aby došlo k detailnějšímu 

porozumění slabým a silným stránkám v rámci kraje; 

 umožnit identifikovat a podpořit odvětví a obory s potřebným růstovým 

potenciálem a vůlí zvyšovat konkurenceschopnost cestou spolupráce a inovací; 

 pomoci skupinám MSP – především při identifikaci příležitostí ke sdílení nákladů 

a překonání tradičních bariér růstu; 

 vytvořit vhodnou metodu pro analýzu, monitoring a vyhodnocování výkonnosti 

klastrových iniciativ a jejich dopadu na regionální a národní hospodářství; 

 vypracovat Národní klastrovou studii v ČR, jejímž výsledkem bude identifikace 

odvětví s exportním potenciálem v regionech (MPO, 2006). 

Pro naplnění cílů bylo stanoveno několik opatření – podpora klastrové koncepce, 

podpora pro facilitátory, mapování klastrů, rozvoj klastrů a měření výkonnosti klastrových 

iniciativ (MPO, 2006). Bohužel tento dokument nebyl naplněn a nedošlo ani k jeho 

prodloužení nebo obnovení. 

V letech 2005 – 2006 byla rovněž dodána Národní klastrová studie (projekt 

mapování klastrů) jako základ pro budoucí rozvoj klastrů z nových strukturálních fondů 

v novém programovacím období 2007 – 2013 (Skokan a Poledníková, 2011).  

Dalším dokumentem je Strategie regionálního rozvoje na 2007 – 2013, který je 

základním dokumentem politiky regionálního rozvoje. Zároveň tento dokument vytváří 

rámec pro formování české regionální politiky v souladu s regionální politikou Evropské 

unie. Globálním cílem Strategie je vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj regionů, 

který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatel (Stejskal, 2011). 

Národní inovační strategie ČR je další v řadě strategických dokumentů. Věnuje 

se vytváření a rozvíjení podmínek pro inovační proces, a zaměřuje se i na rozvíjení 

inovační infrastruktury. Dokument je v souladu se strategickým cílem pro evropskou 

inovační politiku stanoveným na Lisabonské konferenci Evropské rady v roce 2000. Cílem 

této strategie, kterou vláda ČR schválila v roce 2004, je vytvořit předpoklady a položit 

základy pro formulaci inovační politiky ČR. Za zásadní chybu strategie se dá považovat, 

že se přímo nezmiňuje o klastrech.  Na Národní inovační strategii navazuje dokument 

Národní inovační politika, který už klastry bere jako klíč k regionálnímu rozvoji a cestu 

k zvýšení inovační aktivity. Dokument klade důraz na vytváření týmů s odborně 
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připravenými lidmi, manažery atd., kteří mají vytvořit organizační, znalostní a metodické 

zázemí (Stejskal, 2011). 

Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013 je aktualizací Národního 

rozvojového plánu ČR na období 2004 – 2006. Mimo jiné slouží jako podklad pro Národní 

strategický referenční rámec pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu 

soudržnosti. NRP se šíře zabývá klastrovou problematikou. Klade důraz na vytváření 

inovačních klastrů, upozorňuje ale i na problémy s klastrováním v ČR, které je třeba 

odstranit (Stejskal, 2011). 

Dalším strategickým dokumentem, který doporučuje rozvoj klastrů, je Národní 

program reforem České republiky (2008 – 2010). Ten mimo jiné uvádí, že jedna z bariér 

konkurenceschopnosti České republiky je nedostatečná komunikace mezi podnikatelskými 

subjekty. Jako možnost k odstranění této bariéry je doporučováno zakládání různých forem 

kooperačních struktur – tedy klastrů a technologických platforem (Abrhám, 2009). 

3.3 Instituce klastrové politiky v České republice 

Hlavními institucemi v klastrové politice České republiky jsou Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR a vládní agentura CzechInvest. Okrajově jsou zapojeny i další 

orgány státní správy jako například Ministerstvo pro místní rozvoj, agentura CzechTrade 

a Českomoravská záruční a rozvojová banka. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR je odpovědné za návrh a přípravu 

programů na podporu podnikání a programů průmyslového výzkumu, vývoje a inovací 

v ČR. Dále koordinuje a řídí provádění koncepcí klastrové politiky, přičemž 

k jejímu vykonávání pověřuje CzechInvest a MMR. MPO rovněž navrhuje a realizuje 

programy na podporu regionálního rozvoje založeného na klastrech a vymezuje cíle 

klastrové politiky a opatření, které mají napomoci k dosažení cílů. Ministerstvo navrhuje 

klastrovou politiku, ale reálně ji má vykonávat CzechInvest (Stejskal, 2011). 

MPO pro rozvoje klastrů využívá mnohé prostředky – financování, vzdělávání, 

informační webový portál, podpora manažerů a facilitátorů klastrů a podpora vzniku 

klastru ze shora dolů. Finanční prostředky jsou nejvýznamnějším nástrojem. Jsou určeny 

především na vyhledávání vhodných podniků zapojitelných do klastrů, vznik klastrů, 

podporu jednotlivých projektů klastrů, financování rozvojových strategií klastrů aj. 

Zatímco sekce pro podnikání je zodpovědná za strategie, za financování odpovídá sekce 

pro strukturální fondy. 
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Finance jsou získávány zejména ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního 

programu Podnikání a inovace v programu Spolupráce – Klastry nebo přímo ze státního 

rozpočtu (Cluster Observatory, 2007). 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest byla založena v roce 

1992 a od přijetí ČR do EU se zabývá realizací opatření klastrové politiky a navrhuje 

vhodné nástroje a vede administraci programu Spolupráce – Klastry. CzechInvest také 

poskytuje informační a konzultační servis žadatelům a příjemcům dotací a snaží se rozvíjet 

prostředí pro rozvoj klastrů v České republice (Cluster Observatory, 2007). Mezi další 

služby, které agentura poskytuje, patří nabídka konzultací začínajícím klastrům, 

zprostředkovávání kontaktu se zahraničními klastry a investory. V neposlední řadě se 

CzechInvest snaží prezentovat české klastry a českou klastrovou politiku v zahraničí 

(Stejskal, 2011). 

3.4 Finanční podpora českých klastrů 

Existují tři způsoby, jakými jsou klastry financovány. Prvním je financování přímo 

ze soukromého sektoru. Zde klastr financují firmy, kde jedna z nich – lídr – využívá 

klastrové iniciativy k organizaci a optimalizaci svého dodavatelského řetězce. Druhou 

možností je kombinace soukromého a veřejného sektoru a třetí, vzácnější varianta, je 

iniciována přímo z veřejného sektoru (CzechInvest, 2007a). 

Finanční prostředky na podporu a realizaci klastrové politiky jsou poskytovány od 

roku 2004 a z velké části pocházejí ze strukturálních fondů EU a doplňkově ze státního 

rozpočtu (Stejskal, 2011). 

Strukturální fondy představují nejdůležitější složku financování klastrů z hlediska 

vlastní činnosti klastrových iniciativ. V minulém programovacím období 2004 - 2006 bylo 

možno klastry podporovat buď z Operačního Programu průmysl a podnikání (OPPP) nebo 

z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ). OPPP umožňoval svým 

programem Klastry podporovat jak identifikaci klastrů v regionech, tak i založení a rozvoj 

klastrů. Z prostředků OPRLZ mohl již založený klastr čerpat finance na jednotlivé projekty 

z oblasti vzdělávání, zlepšování profesní struktury a kvalifikací apod. (CzechInvest, 

2007a). 

Operační programu Průmysl a podnikání byl nejdůležitějším 

a nejvýznamnějším zdrojem podpory klastrů v České republice. CzechInvest (2007a) 
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uvádí, že bylo v těch pouhých dvou letech programového období podpořeno 53 projektů 

v celkové výši 230 808 000 Kč. 

Na Operační program Průmysl a podnikání navázal v současném období 2007 – 

2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) s programem Spolupráce – 

Klastry. Cílem programu je podpora vytváření příznivého podnikatelského prostředí, 

zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky 

zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, akademickými pracovišti, veřejnou správou 

a podnikatelským sektorem (Stejskal, 2011). Aktivity, které v předchozím období 

financoval OPRLZ, v současném období podporuje Operační program Lidské zdroje 

a zaměstnanost (OPLZZ). 

Strukturální fondy jsou hlavním zdrojem financování klastrů. Existují ale i další 

programy z EU a státního rozpočtu. Například státní fondy představují programy 

jednotlivých ministerstev. MPO vyhlašuje programy výzkumu a vývoje (POKROK, 

TANDEM a IMPULS), programy pro MSP (ZÁRUKA, TRH, DESIGN, PORADENSTVÍ 

a MARKETING) a programy zvýhodněných úvěrů Českomoravské rozvojové a záruční 

banky. 

Klastry se mohou také mezinárodně angažovat v různých formách partnerství 

v rámci tzv. Iniciativ Společenství, které zahrnují programy INTERREG IIIA, INTERREG 

IIIB CADSES, INTERREG IIIC, ESPON, INTERACT, EQUAL a LEADER 

(CzechInvest, 2007a). 

3.4.1 Program Klastry  

První program na podporu klastrů v ČR byl realizován v rámci OP Průmysl 

a podnikání a konkrétně spadal pod prioritní osu 1. Rozvoj podnikatelského prostředí 

(CzechInvest, 2012a). Zdrojem financování byly strukturální fondy EU a národní rozpočet. 

Program byl platný od roku 2004 do konce roku 2006. Žádosti o dotaci mohly být 

podávány do října 2006, přičemž financování muselo být dokončeno do září 2008. 

Geograficky se program vztahoval na všechny regiony vyjma Prahy (Cluster Observatory, 

2007). 

Cílem programu bylo vybudovat infrastrukturu pro entity, které se, po splnění 

určitých podmínek, seskupí do klastru za účelem dosažení konkurenceschopnosti, 

s patřičnou participací veřejného a soukromého sektoru (Skokan, Poledníková 

a Staníčková, 2012). Program stanovoval základní pravidla a podmínky pro poskytování 
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podpory ve formě grantů pro projekty zaměřené na podporu hospodářského růstu 

a konkurenceschopnosti ekonomiky rozvojem víceodvětvových seskupení - klastrů, které 

mohou být vytvořeny na regionální, nadregionální nebo přeshraniční úrovni (Cluster 

Observatory, 2007). 

Z programu Klastry bylo možné podpořit aktivity ve dvou fázích, které 

představovaly vždy samostatný projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů: 

 vyhledávání firem vhodných pro klastry, posouzení životaschopnosti a přínosu 

klastrů – zde byly hrazeny náklady na přípravné fáze klastru (pořádání pracovních 

setkání, mzdové a cestovní náklady, náklady na zpracování části projektu externím 

dodavatelem, náklady na publicitu apod.) (Abrhám, 2009); 

 založení a rozvoj klastrů a naplnění jejich poslání – v této fázi bylo možno zažádat 

o spolufinancování rozvoje klastu, a to v prvních třech letech jeho fungování. Mezi 

uznatelné náklady bylo možné zahrnout např. pronájem a vybavení kanceláří, 

mzdové a cestovní náklady, poradenské služby, průzkum trhu, nákup počítačového 

vybavení, testovacích a laboratorních zařízení aj. (Skokan a Poledníková, 2011). 

V první skupině bylo realizováno 41 projektů a ve druhé 12 projektů. Podmínkou 

pro dotaci na projekt založení klastru bylo seskupit alespoň 15 organizací zahrnující jeden 

větší vzdělávací nebo výzkumný institut a 60 % malých a středních podniků (Skokan 

a Poledníková, 2011). 

V tabulce 3.1 je zachyceno, kolik projektů bylo realizováno v jednotlivých krajích 

České republiky
4
 v obou fázích programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Mimo kraje Praha, který není způsobilý pro čerpání strukturální pomoci v rámci cíle 1. 



43 

 

 

Tab. 3.1 Klastrové projekty a jejich financování v období 2004 – 2006  

Kraj Počet projektů Výše podpory (tis. Kč) 

Vyhled

ávání 

klastrů 

Založení 

klastrů 

Celkem Vyhledávání 

klastrů 

Založení 

klastrů 

Celkem 

Jihočeský 6 1 7 4920 9540 14460 

Jihomoravský 8 3 11 5971 37837 43808 

Karlovarský 4 0 4 2696 0 2696 

Královéhradecký 5 3 8 4507 90323 94830 

Liberecký 1 0 1 431 0 431 

Moravskoslezský 8 4 12 6183 56511 62694 

Olomoucký 1 0 1 882 0 882 

Pardubický 2 0 2 1760 0 1760 

Plzeňský 1 0 1 690 0 690 

Středočeský 1 0 1 664 0 664 

Ústecký 0 0 0 0 0 0 

Vysočina 1 0 1 810 0 810 

Zlínský 3 1 4 2170 4913 7083 

Celkem 41 12 53 31684 199124 230808 

Zdroj: Skokan a Poledníková (2011) 

Z tabulky je zřejmé, že nejlépe si co do počtu realizovaných projektů vedly 

Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Největší podporu však získal kraj 

Královéhradecký. Pouze Ústecký kraj nerealizoval žádný projekt, což je překvapivé, neboť 

je to starý průmyslový region stejně jako kraj Moravskoslezský. Nejvíce projektů bylo 

realizováno v prvním typu, tedy na vyhledávání klastrů. Z tabulky je zřejmé, že určité 

regiony sice nerealizovaly žádný projekt na rozvoj klastru (např. Karlovarský nebo 

Pardubický), je zde však potenciál pro rozvoj klastrů. 

Je vidět, že přístup ke klastrům je podle krajů velmi nerovný. Prvenství 

Moravskoslezského kraje v počtu projektů je vysvětlováno tím, že tento region má 

obrovský odvětvový potenciál pro rozvoj klastrů a navíc zde byla vypracována první studie 

o klastrech v roce 2002, jejímiž hlavními tvůrci byli Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava a Agentura pro regionální rozvoj. Druhé místo patří Jihomoravskému 

kraji, který je nejinovativnějším regionem v České republice. Na třetím místě s počtem 

projektů je Královéhradecký kraj, jenž však získal největší podporu. O tu se zapříčinil 

projekt Omnipack, Klastr výrobců obalů, který získal dotaci 43,4 mil. Kč na projekt 

Založení a rozvoj klastru Omnipack (Skokan, Poledníková a Staníčková, 2012). 
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3.4.2 Program Spolupráce  

Program realizuje Prioritní osu 5 „Prostředí pro podnikání a inovace“ Operačního 

programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. Podpora je poskytována formou dotací. 

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním 

předmětu projektu a její maximální výše může činit v případě projektů nezakládajících 

veřejnou podporu až 75 % způsobilých výdajů projektu (CzechInvest, 2007b). 

Cílem programu Spolupráce je podpora vzniku a rozvoje klastrů, technologických 

platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální a mezinárodní úrovni. 

Program rovněž finančně podporuje aktivity související s implementací programu 

a generováním projektů – mapování a rozvoj potenciálu pro vznik nových projektů, 

realizace studií, aplikace zahraničních zkušeností, networkingové, vzdělávací, propagační 

a jiné podpůrné aktivity s cílem efektivního využití prostředků na podporu kooperačních 

seskupení. Nově se do oblasti podpory spolupráce podniků dostala také možnost 

mezinárodní spolupráce nově vznikajících a existujících subjektů (Abrhám, 2009). 

V programu Spolupráce jsou dvě výzvy pro klastry. První výzva – klastry I – byla 

vyhlášena 1. října 2008 a její plánovaná alokace je 1 mld. Kč. „Tato výzva naplňuje cíl 

podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – klastrů na regionální 

a nadregionální úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky 

a ekonomického růstu. Obecným cílem je kontinuální vytváření příznivého 

podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj 

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

jak uvádí CzechInvest (2010a, s. 4). 

K datu 9. 2. 2013 byla přiznána výše podpory až 573,5 mil Kč na celkem 

17 projektů. 

Druhá výzva – klastry II – rovněž financována z prioritní osy 5 – byla vyhlášena 

11. ledna 2010 a její plánovaná alokace je 750 mil. Kč.  „Tato výzva naplňuje cíl podpořit 

vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení klastrů na regionální a nadregionální 

úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. 

Obecným cílem je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování 

podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody zkvalitňováním vazeb 

mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou,“ jak uvádí CzechInvest (2010b, s. 4). 

Výzva č. 2 byla 20. ledna 2012 prodloužena s další plánovanou alokací 

500 mil. Kč. 
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K 9. 2. 2013 bylo přijato 22 projektů s celkovou přiznanou dotací 680,3 mil. Kč. 

Ke dni 9. 2. 2013 byly tedy zatím celkem přiznány dotace na 39 projektů. Další 

projekty procházejí hodnocením (CzechInvest, 2013). 

Tabulka 3.2 znázorňuje, kolik bylo schváleno či již realizováno projektů podle 

obou výzev. Výzva I. již byla uzavřena, počty a částky jsou tudíž již konečné. Za to ve 

výzvě II. lze stále očekávat růst, vzhledem k tomu, že její plánovaná alokace ještě nebyla 

vyčerpána. Vše bude záležet na úspěšnosti žadatelů. 

Tab. 3.2 Klastrové projekty a jejich financování v období 2007 – 2013 (stav 

k 9.2.2013) 

Region Počet projektů  Výše podpory (tis. Kč) 

Výzva I Výzva II Celkem Výzva I Výzva II Celkem 

Jihočeský 1 4 5 79996 165981 245977 

Jihomoravský 3 3 6 136647 94466 231113 

Karlovarský 0 0 0 0 0 0 

Královéhradecký 3 0 3 118292 0 118292 

Liberecký 1 2 3 26920 60893 87813 

Moravskoslezský 5 4 9 156791 86642 243443 

Olomoucký 1 1 2 18544 18744 37288 

Pardubický 0 3 3 0 110413 110413 

Plzeňský 0 0 0 0 0 0 

Středočeský 1 3 4 4416 56232 60648 

Ústecký 0 0 0 0 0 0 

Vysočina 1 2 3 26104 86908 113012 

Zlínský 1 0 1 5939 0 5939 

Celkem 17 22 39 573649 680279 1253938 

Zdroj: CzechInvest (2013), vlastní zpracování 

Stejně jako v předchozím programovacím období, opět v počtu projektů vede 

Moravskoslezský kraj s devíti projekty a na druhém místě znovu Jihomoravský kraj s šesti 

projekty. Na rozdíl od předchozího programu Klastry, kde se pouze Ústecký kraj nepodílel 

na projektech, zde již je takových krajů více – opět Ústecký, pak Plzeňský a Karlovarský. 

Největší dotace obdržel Jihočeský kraj s téměř 246 miliony Kč a těsně za ním stojí 

Moravskoslezský kraj s 243 miliony Kč. Pro srovnání, jak si jednotlivé kraje vedly co do 

počtu projektů, poslouží graf 3.1. 
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Graf 3.1 Počet realizovaných projektů v letech 2004-06 a 2007-13 

 

Zdroj: CzechInvest (2013), vlastní zpracování 

Podobně jako předchozí, graf 3.2 porovnává obě programovací období. Tentokrát 

ovšem podle výše přiznaných dotací. Zřetelně je zde vidět vedoucí postavení tria – 

Moravskoslezský, Jihomoravský a Jihočeský kraj – a převaha dotací v současném 

programovacím období. 

Graf 3.2 Výše dotací na klastrové projekty v letech 2004-06 a 2007-13 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle CzechInvest, 2013  

V současném programovacím období jsou podpory vyšší, což se dá vysvětlit dvěma 

důvody. V první řadě je současné období podstatně delší, sedm let namísto předchozích 
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4. Hodnocení rozvoje klastrů v krajích ČR 

Od roku 2000 existuje v České republice 14 územně správních celků, jež 

odpovídají úrovni NUTS 3 dle členění regionů Eurostatu. Tyto celky se nazývají kraje. 

Klastry jsou ze strukturálních fondů EU podporovány v rámci cíle Konvergence, kam 

spadají všechny kraje České republiky kromě Prahy. Právě z tohoto důvodu zde bude 

srovnáváno těchto 13 krajů ČR. 

Na základě informací ze zdrojů, jako jsou CzechInvest a Národní klastrová 

asociace, a vlastního zkoumání bylo identifikováno 58 klastrových organizací, z nichž 

ovšem pouze 46 z nich se dá pokládat za aktivní ve své činnosti
5
. Kolik klastrů se nachází 

celkem v jednotlivých krajích a kolik z nich je aktivních, znázorňuje graf 4.1
6
.  

Tab. 4.1 Počet klastrů v krajích České republiky 

Kraj Počet klastrů 
celkem 

Počet aktivních  
klastrů 

Podíl aktivních 
klastrů (v %) 

Jihočeský kraj 7 5 10,87 

Jihomoravský kraj 10 7 15,22 

Karlovarský kraj 2 0 0,00 

Královéhradecký kraj 6 5 10,87 

Liberecký kraj 2 1 2,17 

Moravskoslezský kraj 12 11 23,91 

Olomoucký kraj 4 4 8,70 

Pardubický kraj 3 2 4,35 

Plzeňský kraj 1 1 2,17 

Středočeský kraj 4 4 8,70 

Ústecký kraj 1 1 2,17 

Zlínský kraj 3 3 6,52 

Vysočina 3 2 4,35 

Celkem 58 46 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Není překvapivé, že nejvíce aktivních klastrů se nachází v Moravskoslezském (11) 

a Jihomoravském kraji (7). Již v předchozí kapitole při zkoumání počtu realizovaných 

projektů v programech Spolupráce a Klastry bylo vidět, že právě nejvíce takovýchto 

projektů bylo v těchto dvou krajích. Rovněž Jihočeský kraj byl v počtu projektů velice 

                                                 
5
 Aktivní klastry informují o své činnosti, například skrze webové stránky, zapojují se do projektů, 

spolupracují s výzkumnými ústavy a/nebo univerzitami atd. 
6
 Některé klastry zahrnují firmy a instituce i ve více krajích. Pro zasazení do konkrétního kraje zde tedy 

rozhoduje sídlo klastru dle obchodního rejstříku. 
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úspěšný, což opět koresponduje s třetím místem v počtu klastrů v tomto kraji (5), o něž se 

dělí s Královéhradeckým krajem. 

Právě u Královéhradeckého kraje je počet klastrů předmětem menších sporů, neboť 

některé klastry působí rovnoměrně i v Pardubickém kraji, který je na svém oficiálním 

webu uvádí za své, např. klastry Omnipack nebo Plasticor. Oba ovšem mají své sídlo 

v Královéhradeckém kraji a jsou tedy i pro statistické účely lokalizovány zde. 

Nejméně klastrových projektů bylo realizováno v Karlovarském, Plzeňském 

a Ústeckém kraji. V Plzeňském a Ústeckém je po jednom aktivním klastru, naopak 

v Karlovarském kraji, ve kterém byly pouze v předchozím programu Klastry – 

Vyhledávání realizovány čtyři projekty, jsou jen dva klastry pasivní. Některé zdroje zde 

uvádí dokonce čtyři klastrové organizace, které byly vyhledány skrze ony zmíněné čtyři 

projekty, ovšem o těch dalších dvou klastrech mimo názvů neexistují žádné informace. 

Nejsou již dokonce ani vedeny v Registru ekonomických subjektů Českého statistického 

úřadu. Tyto klastry
7
 jsou tedy příkladem tzv. fáze úpadku životního cyklu klastru, o němž 

byla řeč v subkapitole 2.7.2. 

Je nutné uvést, že počet a s ním související seznam klastrů a klastrových organizací 

v České republice není dle českých institucí zabývajících se klastrovou problematikou 

jednotný. CzechInvest na své mapě klastrů uvádí pouze klastry, které obdržely dotaci 

z programů Klastry a Spolupráce, jejich počet je tudíž menší. Obrázek 4.1 znázorňuje 

klastry podpořené ze dvou výzev  právě probíhajícího programu Spolupráce. Naopak 

Klastr-control, webová stránka pod záštitou několika českých univerzit, uvádí 

51 klastrových organizací. Nerozlišuje již však, zda ještě žijí nebo jsou naopak ve fázi 

úpadku. Navíc velké množství uváděných webových stránek klastrů již neexistuje. Většina 

dalších zdrojů zabývajících se klastrovou problematikou se pak na Klastr-control či 

CzechInvest odkazuje. 

                                                 
7
 Klastr Tableware a Dřevařský klastr 
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Obr. 4.1 Klastry podpořené z programu Spolupráce - Klastry OPPI 

 

Zdroj: CzechInvest, 2013a 

4.1 Vznik klastrů v České republice 

. Již bylo řečeno, že klastrovou problematikou se v České republice začalo zabývat 

až v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Tehdy vznikly první strategie a dokumenty 

o klastrech a po roce od roku 2004 i první programy podpory ze strukturálních fondů EU. 

V této době začal také proces vzniku klastrů v ČR. To je zřejmé i z grafu 4.1, ve kterém je 

vznik klastrů datován od roku 2003, kdy byly založeny první české klastry.  

Graf 4.1 Vznik klastrů v ČR v jednotlivých letech od roku 2003 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu je patrné, že naprostý boom ve vzniku klastrů nastal v roce 2006, tedy na 

konci prvního programovacího období, kterého se účastnila Česká republika. Ještě před 

vstupem do EU byl v roce 2003 založen jeden z největších a nejúspěšnějších klastrů v ČR 

– Národní strojírenský klastr se sídlem v Moravskoslezském kraji -  a dále Asociace 

Bioenergetika v Jihočeském kraji, jenž ale v současnosti nevykazuje žádnou aktivitu. 

V roce 2005 byl spolu s dalšíma dvěma založen rovněž velmi úspěšný klastr, a to Klastr 

výrobců obalů Omnipack v Královéhradeckém kraji. Nejvíce klastrů v onom slavném roce 

2006 vzniklo v Moravskoslezském (5) a v Jihomoravském kraji (4). Dále byly tehdy 

například založeny tři ze čtyř současných klastrů v Olomouckém kraji a oba klastry 

v Libereckém kraji. Po roce 2006 se trend pohyboval v průměru kolem osmi klastrů za rok. 

V roce 2011 už pak došlo k založení pouze jednoho klastru. Jedná se o klastr Mechatronika 

v Plzeňském kraji.  

Je zřejmé, že na rozmach v zakládání klastrů měl ve velké míře vliv především 

program Klastry v letech 2004 – 2006, kdy byly řešeny projekty na vyhledávání 

a zakládání klastrů. V současné době využívají podpory především již založené klastry na 

svůj rozvoj.  

4.2 Identifikace klastrů podle odvětví  

Nejjednodušším dělením hospodářství je rozdělení na primární, sekundární 

a terciární sektor, neboli zemědělství, průmysl a služby. V poslední době je možné se 

v literatuře setkat i s čtvrtým sektorem, kam se řadí výzkum a vývoj (Soukupová 

a Strachotová, 2006). Většina statistických pramenů však stále uvádí jen původní 

rozdělení.  

V tabulce 4.2 je znázorněno, jak se jednotlivé sektory podílí na hrubém domácím 

produktu České republiky a jaká je v těchto sektorech zaměstnanost. Jak je vidět, největší 

zastoupení má v obou případech sektor služeb, což odpovídá úrovni vyspělosti země. 

V nejvíce vyspělých ekonomikách je tento podíl mezi 65 – 70 %
8
.  

 

 

 

                                                 
8
 Např. v Japonsku se na HDP podílí jednotlivé sektory takto:  zemědělství - 1,2%, průmysl - 27,5% 

a služby - 71,4% (CIA, 2013) 
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Tab. 4.2 HDP a zaměstnanost v ČR dle jednotlivých sektorů v roce 2012 

 Podíl na HDP v % Podíl pracovní síly v % 

Zemědělství 1,8 3,1 

Průmysl 39,6 38,6 

Služby 58,6 58,3 

Zdroj: CIA (2013) 

Pro zařazení činností klastrů do jednotlivých sektorů je ideální tento klasický 

způsob se třemi sektory. Předpokládá se totiž, že výzkum a vývoj by měl být jednou 

z hlavních činností, za jejímž účelem byly klastry mimo jiné založeny. Proto je pro toto 

umístění klastrů rozhodující, v jaké sféře většina firem primárně působí. Např. jedná-li se 

o dřevařský klastr, kdy je hlavní činností většiny členů těžba dřeva, bude spadat pod 

primární sektor. Naopak pokud je hlavní činností zpracování dřeva, pak se už klastr řadí do 

sektoru sekundárního. 

Jak je vidět v grafu 4.2, největší zastoupení klastrů v České republice je 

v průmyslovém sektoru. Naopak nejméně, pouze 1 klastr, se řadí do primárního sektoru. 

Není to tím, že by se například zemědělské či těžařské firmy nezapojovaly do klastrování, 

pouze však ve struktuře klastru převažují podniky, které již polotovary zpracovávají. 

Zastoupení prvního sektoru ve struktuře českých klastrů ovšem koresponduje s jeho 

podílem na HDP. Právě naopak tomu je ale u průmyslu a služeb, kde jsou poměry 

obráceny. Důvody mohou být různé. Může to být dáno tím, že české ekonomice dominuje 

zpracovatelský průmysl a/nebo že právě firmy působící v sekundárním sektoru mají větší 

zájem o vývoj, inovace a širší spolupráci. 

Graf 4.2 Struktura klastrů v ČR dle jednotlivých sektorů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jediný klastr spadající do primárního sektoru se nachází v Královéhradeckém kraji. 

Jedná se o Czech Stone Cluster. Dá se tedy říci, že v Královéhradeckém kraji je 

stoprocentní zastoupení klastrů primárního sektoru v České republice. Rozložení klastrů 

v dalších dvou sektorech je velmi nerovnoměrné, jak je možné vidět v grafech 4.3 a 4.4. 

V prvním grafu je znázorněno rozložení klastrů spadajících do sekundárního 

sektoru. Totožné a zároveň největší zastoupení zde mají opět tři klastroví lídři – 

Moravskoslezský, Jihomoravský a Jihočeský kraj. Podíl necelých 18% zde znamená sedm 

průmyslových klastrů v každém z těchto tří krajů. Nemalé procento průmyslových klastrů 

je dále lokalizováno ve Středočeském a v Královéhradeckém kraji. Naopak Olomoucký 

a Plzeňský kraj nejsou v sekundárním sektoru zastoupeny. 

Graf 4.3 Podíl klastrů sekundárního sektoru v krajích ČR (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následujícím grafu 4.4 je vidět, jaké je zastoupení tentokrát v terciárním sektoru. 

Zde má největší podíl Moravskoslezský kraj. Tento kraj vede celkově v počtu klastrů 

v České republice, přesto by se u něj dalo předpokládat vedení spíše v sekundárním 

sektoru vzhledem k jeho průmyslové minulosti. Moravskoslezský kraj měl dlouhou dobu 

vůdčí pozici především v hutnictví a strojírenství. V posledních dvou dekádách se však 

hospodářská orientace v kraji postupně mění, a s tím koresponduje i zdejší struktura 

klastrů. Nachází se zde například jeden ze čtyř českých IT klastrů, jediný klastr cestovního 

ruchu nebo telekomunikační klastr.  

Na druhém místě za Moravskoslezským krajem stojí kraj Olomoucký, kde jsou 

zároveň všechny klastry lokalizovány do terciárního sektoru. Nachází se zde rovněž jeden 
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ze čtyř IT klastrů v ČR, dále například klastr nanotechnologický či inovační. Nemalý podíl 

zaujímá rovněž Jihomoravský kraj, naopak další z českých klastrových lídrů – Jihočeský 

kraj – má zastoupení pouze v sekundárním sektoru. Nulový podíl klastrů v terciárním 

sektoru je také v Libereckém, Ústeckém a Zlínském kraji. 

 

Graf 4.4 Podíl klastrů terciárního sektoru v krajích ČR (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.3 Procentuální zaměstnanost podle sektorů NH v krajích ČR v roce 2012 

 

Zdroj: MPSV (2013), vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky 4.3 lze vydedukovat, že nejvyspělejšími kraji mimo Prahy 

jsou kraje Středočeský a Jihomoravský. Naopak méně vyspělé jsou kraje Vysočina 

a Jihočeský se zaměstnaností v primárním sektoru kolem 6 % a v terciárním jen málo 

přes 50 %.  

Dalším způsobem, jakým lze ekonomické subjekty rozdělit podle jejich 

hospodářské činnosti, je dělení na zpracovatelský průmysl, technologie, služby 

a vědomostní/kreativní obory. Struktura českých klastrů podle těchto čtyř kategorií je 

znázorněna grafem 4.5.  

Graf 4.5 Podíl klastrů v ČR podle čtyř kategorií (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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a vědomostních oborů. Například v Moravskoslezském kraji se nachází jediný český klastr 

cestovního ruchu a rovněž jediný telekomunikační klastr.  

V příloze č. 3 jsou zachyceny klastry v nejvíce zastoupených oborech včetně jejich 

lokalizace. Opět je zde vidět největší podíl Moravskoslezského, Jihomoravského 

a Jihočeského kraje. Klastry Moravskoslezského kraje se dokonce nacházejí ve všech 

oborech kromě vodárenství.  

4.3 Identifikace klastrů podle počtu členů 

Počet a typologie členů se u jednotlivých klastrů liší, jisté prvky však mají 

společné. Klastry bývají tvořeny v prvé řadě soukromými firmami a pak v různé míře 

dalšími subjekty, jako jsou instituce státní správy/samosprávy, neziskové organizace (např. 

hospodářské komory), střední a vysoké školy, výzkumné ústavy aj.  

Počet členů je jedním z údajů, z něhož je většinou vyvozována velikost klastru. 

Samozřejmě to nemusí být vždy úplně směrodatné, neboť členem klastru může být jak 

jeden živnostník, tak i firma se sto zaměstnanci. Každopádně to, kolik má klastr členů, 

vypovídá o tom, jak je dané odvětví rozšířeno v regionu, jaký je zájem o členství v klastru 

a jaká je tedy i významnost onoho klastru, jenž z těchto faktorů vyplývá.  

V grafu 4.6 je znázorněno, jaký je procentuální podíl českých klastrů
9
 podle počtu 

jejich členů. Pro zjednodušení porovnávání dat jsou tyto počty rozděleny do skupin po 

deseti. 

Graf 4.6 Procentuální podíl klastrů v ČR podle počtu členů 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

                                                 
9
 Porovnáváno je zde 46 aktivních klastrů.  



56 

 

Je vidět, že největší skupinu tvoří klastry s 11 až 20 členy. Nemalé procento pak 

zaujímají i větší klastry s 21 až 40 členy. Naopak po překonání hranice 40 členů již 

existuje klastrů méně. Prvenství v počtu členů pak zaujímají tři klastry – Klastr obecného 

strojírenství Maestroj (70), Národní strojírenský klastr (64) a Moravskoslezský 

automobilový klastr (61). První zmíněný se nachází v Jihočeském kraji, ostatní dva pak 

v Moravskoslezském kraji. Opět se tedy jedná o jedny z nejúspěšnějších krajů v ČR, co se 

klastrování týče.  

Na pomyslném opačném konci žebříčku stojí klastry, které mají deset nebo méně 

členů. Zde je nutno myslet na to, že u některých klastrů se jedná teprve o počátek činnosti, 

a dá se tedy v čase předpokládat jejich růst. Jako příklad je možno uvést Klastr českého 

leteckého průmyslu, jenž byl založen teprve v roce 2010.  

4.4 Spolupráce univerzit s klastry v ČR  

Většina klastrů v České republice spolupracuje alespoň s jednou vysokou školou. 

Pouze osm ze 46 aktivních českých klastrů nespolupracuje s žádnou institucí terciárního 

vzdělávání. Z těchto osmi pak jen tři klastry nemají mezi členy ani jeden výzkumný ústav 

nebo střední školu.  

Na aktivitách 38 klastrů v ČR se tedy mimo jiné podílí minimálně jedna vysoká 

škola. Nemusí se však jednat nezbytně o univerzity geograficky blízké. Rozhodující roli 

zde hraje příbuznost oborů.  

Analýza zapojení univerzit do aktivit klastrových organizací je poněkud složitější, 

neboť se na to dá dívat dvěma pohledy, a to buď v jaké míře klastry spolupracují 

s univerzitami anebo naopak jak moc univerzity participují v klastrech. Vzhledem k tomu, 

že spolupracující klastry a univerzity se mnohdy nacházejí v jiných krajích republiky, 

nelze zde použít krajské porovnávání.  

V příloze č. 4 je znázorněno všech 38 klastrů spolu se seznamem členů z řad 

institucí terciárního vzdělávání. V ní je vidět, že nejeden klastr spolupracuje hned 

s několika univerzitami. V některých případech se jedná jen o univerzity ze stejného kraje. 

Například ve Zlínském kraji v obou klastrech participuje Univerzita Tomáše Bati. Stejně 

tak je to v Ústeckém a Libereckém kraji. Většinu u ostatních klastrů pak tvoří místní 

univerzity, vždy jen s pár výjimkami. Jedná se často o VŠB – Technickou univerzitu 

Ostrava, Univerzitu Tomáše Bati a České vysoké učení technické v Praze. Z níže uvedené 

tabulky 4.4 je vidět, že tyto univerzity jsou jedny z nejčastějších členů v českých klastrech. 
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VŠB – TUO svým zapojením v klastrových organizacích jednoznačně vede. Před UTB 

těsně stojí Vysoké učení technické v Brně, jež se zapojuje především do aktivit klastrů 

v Jihomoravském kraji. Podle prvních čtyř míst je zřejmé, že ve spolupráci s klastry vedou 

jednoznačně technické vysoké školy. 

Tab. 4.4 Nejčastější partnerské univerzity v klastrech v ČR 

Univerzita Počet klastrů 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 10 

Vysoké učení technické v Brně 6 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 5 

České vysoké učení technické v Praze 4 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 3 

Česká zemědělská univerzita v Praze 3 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 3 

Univerzita Pardubice 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5 Právní formy klastrů v ČR 

Klastry mohou být zakládány v několika právních formách. V příloze č. 2 jsou 

krátce definovány možné právní formy v ČR, a to zájmové sdružení právnických osob 

podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., sdružení podle zákona č. 103/1990, nadace, obecně 

prospěšná společnost, obchodní společnosti a družstvo. 

V grafu č. 4.7 je znázorněn podíl právních forem klastrů, které se v současné době 

vyskytují v České republice. Procentuální zastoupení je počítáno ze 46 aktivních klastrů. 

Tyto právní formy jsou číslovány podle Registru ekonomických subjektů MFČR. 

Graf 4.7 Zastoupení právních forem klastrů v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Je zřejmé, že nejčastější právní formou klastrů je sdružení podle zákona 

č. 103/1990. Lednický, Vaněk a Šebestová (2009) považují tuto formu za vhodnou pro 

klastry (viz příloha č. 2). Další poměrně častou formou je zájmové sdružení právnických 

osob. Tahle forma ovšem není považována za zrovna vhodnou pro klastry, neboť jejím 

členem nemůže být fyzická osoba. Za nejlepší formu pro klastry jsou považována družstva, 

jichž je ale mezi klastry v ČR jen 22 %.  

Zastoupení jednotlivých právních forem klastrů je v krajích různé. Například 

v Moravskoslezském kraji jsou až na jednu výjimku všechny klastry ve formě sdružení. 

Naopak v Olomouckém kraji se nachází pouze zájmová sdružení právnických osob. 

Jediným klastrem ve formě akciové společnosti je Nanomedic v Pardubickém kraji, dále 

jedinou obecně prospěšnou společností je klastr Aquarius v Ústeckém kraji.  

4.6 Rozvoj klastrů v ČR s pomocí dotací ze strukturálních fondů 

EU 

Ve třetí kapitole byly popsány programy podpory, které se v největší míře podílejí 

na rozvoji klastrů v České republice. V předchozím programovacím období 2004 – 06 to 

byl program Klastry z OP Průmysl a podnikání, v současném období 2007 – 13 se jedná 

o program Spolupráce z OP Podnikání a inovace. Již bylo řečeno, kolik projektů bylo 

v obou programech realizováno a jak vysoké dotace na klastrové projekty jednotlivé kraje 

obdržely. 

Ovšem to, kolik bylo realizováno projektů a v jaké výši byly dotovány, není zcela 

objektivní pro hodnocení rozvoje klastrů v jednotlivých krajích. Z mnoha projektů totiž 

nakonec žádný klastr nevznikl, nebo již zanikl či neprojevuje život. A takové klastry 

logicky na rozvoj kraje nemají přílišný vliv. Nyní bude proto pozornost věnována přímo 

jednotlivým klastrům, a to konkrétně jak se jim daří a dařilo získávat podporu z výše 

zmíněných programů Klastry a Spolupráce. 

Bylo identifikováno 46 aktivních klastrů v třinácti krajích ČR, přičemž 37 z nich 

čerpalo dotace buď z jednoho anebo obou těchto programů podpory. V grafu 4.8 je 

sestupně znázorněno, jaké výše dotací tyto klastry dosáhly v krajském srovnání. Chybí zde 

Karlovarský a Ústecký kraj. V prvně zmíněném to není překvapivé, neboť zde nebyl 

identifikován žádný aktivní klastr, a v případě Ústeckého kraje jeho jediný klastr žádnou 

dotaci zatím neobdržel.  



59 

 

Je vidět opět vedoucí postavení známého tri klastrových lídrů. Jihomoravský kraj 

zde ovšem s mírným předstihem vede nad Moravskoslezským krajem. Z jeho jedenácti 

klastrů celkem tři ještě žádný projekt z OPPP nebo OPPI nerealizovaly. 

Graf 4.8 Stav čerpání dotací z programů Klastry a Spolupráce aktivními klastry 

v krajích ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6.1 CGMC Maestroj – klastr obecného strojírenství 

Klastr obecného strojírenství je otevřeným seskupením strojírenských podniků, 

společností z oborů navazujících na strojírenství, vědecko-výzkumných institucí 

a organizací podporujících inovační podnikání. Má 70 členů a byl založen v roce 2009. 

Patří k největším klastrům v České republice a sídlo má v Jihočeském kraji (Maestroj, 

2013). 

V tabulce 4.5 jsou znázorněny projekty klastru Maestroj. První se zasloužil 

o založení klastru, další dva pak podpořily jeho rozvoj. 

Tab. 4.5 Projekty klastru Maestroj podpořené z OPPP a OPPI 

Program Název projektu Výše podpory v Kč 

Klastry Vyhledávání společností pro Svářečský 

klastr 

750 000 

Spolupráce - Výzva I Klastr obecného strojírenství 79 996 000 

Spolupráce - Výzva II Rozvoj Klastru obecného strojírenství 58 908 000 

Celkem   139 654 000 

Zdroj: CzechInvest (2008; 2013b), vlastní zpracování 

4.6.2 Klastr výrobců obalů – OMNIPACK 

Klastr Omnipack je klastr zaměřený na obaly a obalovou techniku. Posláním 

Klastru OMNIPACK je zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu 

podnikatelů z oboru obalových a logistických služeb prostřednictvím podpory jejich 

inovačních aktivit. Klastr Omnipack vznikl v roce 2005 a mezi jeho 39 členy je mimo jiné 

i Pardubická univerzita. Místně však přísluší do Královéhradeckého kraje (Omnipack, 

2013). 

Rozvojové projekty klastru Omnipack jsou znázorněny v tabulce 4.6. Stejně jako 

v předchozím případě, první z projektů pomohl k vyhledání firem pro klastr a následující 

dva již rozvoj existujícího klastru podpořily. 

Tab. 4.6 Projekty klastru Omnipack podpořené z OPPP a OPPI 

Program Název projektu Výše 

podpory v 

Kč 

Klastry Vyhledávání společností pro Klastr Omnipack 900 000 

Klastry Založení a rozvoj Klastru Omnipack 43 376 000 

Spolupráce - Výzva I Rozvoj inovačních kapacit Klastru Omnipack 79 995 000 

    124 271 000 

Zdroj: CzechInvest (2008; 2013b), vlastní zpracování 
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4.6.3 Klastr českých nábytkářů 

Klastr českých nábytkářů byl založen v červenci 2006. Klastr vznikl z iniciativy 

nábytkářských firem a Mendelovy univerzity s cílem společné orientace na export, vývoj, 

inovace a vzdělávání. V současné době má 35 členů a mimo Mendelovu univerzitu 

spolupracuje i s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Klastr sídlí v Jihočeském kraji 

(KČN, 2013). 

Poměrně velký počet projektů stojí za úspěchem Klastru českých nábytkářů. 

V tabulce 4.7 je možné vidět, že se postupně zvyšovala i výše dotací na podporu klastru. 

Tab. 4.7 Projekty Klastru českých nábytkářů podpořené z OPPP a OPPI 

Program Název projektu Výše podpory v 

Kč 

Klastry Nábytkářský klastr 945 000 

Klastry Klastr českých nábytkářů 23 051 000 

Spolupráce - Výzva I Klastr českých nábytkářů II 39 102 000 

Spolupráce - Výzva 

II 

Klastr českých nábytkářů III 59 980 000 

    123 078 000 

Zdroj: CzechInvest (2008; 2013b), vlastní zpracování 

4.6.4 CLUTEX - klastr technické textilie 

Clutex, klastr technických textilií je v současné době jediným aktivním klastrem 

v Libereckém kraji. Posláním klastru je koordinace a spolupráce zejména textilních 

a oděvních firem, organizací zabývajících se vývojem a výzkumem, univerzity a dalších 

subjektů. Vznikl v roce 2006, momentálně má 22 členů včetně Technické univerzity 

v Liberci (Clutex, 2013). 

Ze všech zde popsaných klastrů bylo klastrem Clutex realizováno nejvíce projektů. 

I tento klastr byl založen díky projektu typu Vyhledávání, což je vidět v tabulce 4.8. 

Nejvyšší dotaci, přes 50 milionů Kč, pak získal zatím poslední projekt klastru Clutex  

realizovaný v aktuální výzvě programu Spolupráce. 
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Tab. 4.8 Projekty klastru Clutex podpořené z OPPP a OPPI 

Program Název projektu Výše podpory v 

Kč 

Klastry Vyhledávání vhodných firem pro klastry - 

Technické textilie 

900 000 

Klastry Založení a rozvoj klastru Clutex - Technické 

textilie 

23 908 000 

Spolupráce - Výzva I Clutex - klastr technické textilie 26 920 000 

Spolupráce - Výzva II Cornet - antidekubity 7 489 000 

Spolupráce - Výzva II Clutex - realizace vybraných částí IAP TOP ČR 53 404 000 

    112 621 000 

Zdroj: CzechInvest (2008; 2013b), vlastní zpracování 

4.6.5 Energoklastr 

Energoklastr je dalším z jihomoravských klastrů. Byl založen v roce 2008. Mezi 

jeho 16 členů patří mimo jiné Mendelova univerzita a ČVUT. Posláním Energoklastru je 

přispět ke spolupráci pro aplikaci výzkumu v oblasti energetiky a energetických úspor 

v praxi. Energoklastr zasahuje do mnoha odvětví a oblastí, které jsou předmětem zájmu 

členů a partnerských organizací (Energoklastr, 2013). 

V tabulce 4.9 jsou znázorněny dva projekty, jež byly zatím realizovány 

Energoklastrem, oba podpořené dotací přes 50 milionů Kč. 

Tab. 4.9 Projekty Energoklastru podpořené z OPPI 

Program Název projektu Výše podpory v Kč 

Spolupráce - Výzva I Energoklastr 51 709 000 

Spolupráce - Výzva II Centrum Energoklastru Brno 57 934 000 

    109 643 000 

Zdroj: CzechInvest (2013b), vlastní zpracování 

4.6.6 Nanoprogres 

Nanoprogres je sdružení podnikatelských subjektů, akademických institucí 

a vědecko-výzkumných pracovišť - založené za účelem zvýšení konkurenceschopnosti 

a podpory podnikání v oblasti nanotechnologií se zaměřením na biomedicínu. Tento klastr 

vznikl v roce 2010 v Pardubickém kraji. V současnosti se jeho členská základna skládá 

z 20 podnikatelských subjektů a Technické univerzity v Liberci (Nanoprogres, 2013). 

Klastrem Nanoprogres byly zatím sice realizovány pouze dva projekty, což je vidět 

v tabulce 4.10, oba však byly podpořeny dotacemi v řádu několika desítek milionů Kč. 

V mnohých krajích takových dotací nedosáhly ani všechny klastry dohromady. 
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Tab. 4.10 Projektu klastru Nanoprogres podpořené z OPPI 

Program Název projektu Výše podpory v Kč 

Spolupráce - Výzva II Nanoprogres 57 202 000 

Spolupráce - Výzva II Nanoprogres II 31 730 000 

    88 932 000 

Zdroj: CzechInvest (2013b), vlastní zpracování 

4.6.7 Crea Hydro&Energy 

CREA Hydro&Energy je klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol 

působících v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového 

hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Byl založen v roce 2008 v Jihomoravském 

kraji. Momentálně má 15 členů včetně Mendelovy univerzity a VUT v Brně (CREA, 

2013). 

V tabulce 4.11 je vidět, že klastr Crea již realizoval celkem tři milionové projekty, 

což se dá vzhledem k pětiletému stáří klastru považovat za obrovský úspěch. 

Tab. 4.11 Projekty klastru Crea podpořené z OPPI 

Program Název projektu Výše podpory v Kč 

Spolupráce - Výzva I Crea Hydro&Energy 45 836 000 

Spolupráce - Výzva II Crea Hydro&Energy II 6 877 000 

Spolupráce - Výzva II Crea Hydro&Energy IIa 27 609 000 

    80 322 000 

Zdroj: CzechInvest (2013b), vlastní zpracování 

4.6.8 IT Cluster 

IT Cluster v Moravskoslezském kraji vznikl v roce 2006 jako jeden z prvních 

klastrů v tomto oboru. Mezi jeho cíle patří například uplatnit na trhu výsledky výzkumu 

a vývoje díky spolupráce firem s akademickou sférou, aplikovat dosažené výsledky 

v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných 

produktů a v neposlední řadě vybudovat silnou značku IT Cluster, která definuje 

Moravskoslezský kraj jako centrum pokročilých technologií. Aktuálně má 42 členů. Mezi 

ně patří mimo jiné dvě fakulty VŠB – TUO a UTB (IT Cluster, 2013). 

IT Cluster vznikl díky projektu Vyhledávání, přičemž tři roky po svém založení 

realizoval mnohamilionový projekt na svůj rozvoj (viz tabulka 4.12). 
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Tab. 4.12 Projekty IT Clusteru podpořené z OPPP a OPPI 

Program Název projektu Výše podpory 

v Kč 

Klastry Vyhledávání vhodných firem pro ICT klastr v 

Moravskoslezském kraji 

750 000 

Spolupráce - Výzva I Rozvoj IT Cluster 2009 - 2012 75 754 000 

    76 504 000 

Zdroj: CzechInvest (2008; 2013b), vlastní zpracování 

4.6.9 Czech IT Cluster 

Czech IT Cluster je seskupením zejména malých a středních společnosti z oboru 

informačních technologií převážně z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, vzdělávacích 

institucí a řady partnerských organizací. Sídlo klastru je však v kraji Vysočina. Klastr má 

41 členů, k nimž patří i ČVUT, Západočeská univerzita v Plzni a Žilinská univerzita. 

Czech IT Cluster byl založen v roce 2010 (Czech-ITC, 2010). 

Klastrem byl realizován zatím jediný projekt. V tabulce 4.13 je však vidět, že tento 

sotva tři roky existující klastr získal jednu z nejvyšších dotací z programu Spolupráce. 

Tab. 4.13 Projekty Czech IT Clusteru podpořené z OPPI 

Program Název projektu Výše podpory v Kč 

Spolupráce - Výzva II Czech IT Cluster 66 250 000 

    66 250 000 

Zdroj: CzechInvest (2013b), vlastní zpracování 

4.6.10 Moravskoslezský automobilový klastr 

Moravskoslezský automobilový klastr byl založen v roce 2006 za účelem podpory 

inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, 

podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. V současné době má 61 

členů, a patří tedy k největším klastrům v ČR. Spolupracuje s VŠB -. TUO, UTB ve Zlíně 

a ČVUT. 

Stejně jako několik výše popsaných klastrů, i Moravskoslezský automobilový klastr 

byl založen díky projektu Vyhledávání. Následně byly klastrem realizovány celkem tři 

milionové projekty na rozvoj klastru, jak je vidět v tabulce 4.14. 
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Tab. 4.14 Projekty Moravskoslezského automobilového klastru podpořené z OPPP 

a OPPI 

Program Název projektu Výše 

podpory v 

Kč 

Klastry Vyhledávání vhodných firem pro klastr automobilových 

subdodavatelů v Moravskoslezském kraji 

750 000 

Klastry Založení a rozvoj Moravskoslezského automobilového 

klastru 

22 844 000 

Spolupráce - Výzva I Rozvoj inovačního potenciálu Moravskoslezského 

automobilového klastru 

12 482 000 

Spolupráce - Výzva II Klastr - integrátor V&V 22 700 000 

    58 776 000 

Zdroj: CzechInvest (2008; 2013b), vlastní zpracování 
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5. Závěr 

Ústředním cílem práce bylo charakterizovat teoretická východiska klastrů 

a následně popsat klastrovou politiku aplikovanou v Evropské unii a České republice  a její 

podporu ze strukturálních fondů EU. Specifickým cílem pak bylo analyzovat a vyhodnotit 

realizaci klíčových operačních programů v rozvoji klastrů v krajích České republiky. 

Cíl charakterizovat teoretická východiska klastrů byl splněn ve druhé kapitole, kde 

bylo mimo jiné uvedeno několik definic klastrů, byla popsána historická východiska teorie 

klastrů, základní typy kooperačních forem s prvky klastru, typologie klastrů, vznik a vývoj 

průmyslových klastrů a další. Ve třetí kapitole byla pak pozornost přesunuta na cíl popsat 

klastrovou politiku. Nejprve byla nastíněna podpora klastrů v Evropské unii, a to konkrétně 

klíčové dokumenty a strategie, instituce a platformy či konference zabývající se klastrovou 

problematikou. Rovněž v případě klastrové politiky v České republice byly 

charakterizovány klíčové dokumenty a strategie a instituce zodpovědné za klastrovou 

politiku. Zde hraje důležitou roli agentura CzechInvest, jež je zprostředkujícím orgánem 

OP Podnikání a inovace, a rovněž byla zprostředkujícím orgánem i předchozího OP 

Průmysl a podnikání. K podpoře klastrů slouží programy podpory. V předchozím OPPP to 

byl program Klastry a v současném OPPI se jedná program Spolupráce. Tyto programy 

byly rovněž popsány ve třetí kapitole spolu se statistikami čerpání dotací na projekty 

v jednotlivých krajích. Již v této kapitole byla zřejmá vedoucí pozice v klastrování tria 

krajů – Moravskoslezský, Jihomoravský a Jihočeský. Těsně je pak dohání i 

Královéhradecký kraj.  

Zde byl částečně splněn specifický cíl analyzovat a vyhodnotit realizaci klíčových 

operačních programů v rozvoji klastrů v krajích České republiky, jehož naplnění dále 

pokračovalo ve čtvrté kapitole, zabývající se hodnocením rozvoje klastrů v krajích České 

republiky. V té byla potvrzena vedoucí role výše zmíněných čtyř krajů. Již v úvodu této 

kapitoly bylo řečeno, že pohled na počet klastrů v ČR není z hlediska renomovaných 

institucí jednotný. Což se dá shledat jako velký problém. CzechInvest uvádí pouze klastry, 

které byly podpořeny z projektů programů Klastry a Spolupráce. Není již však řečeno, zda 

klastry dále fungují či ne. Národní klastrová asociace uvádí 43 klastrů, již však opět 

nerozlišuje, zda ještě klastry žijí, a navíc svou mapu klastrů aktualizovala naposledy v roce 

2011. Většina dalších zdrojů pak cituje web klastr-control.cz, kde je uvedeno 51 klastrů. 

I zde se opět setkáváme s problémem aktivity klastrů. Nemalý počet klastrů nemá ani 
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webovou stránku a nelze je už ani vyhledat v obchodním rejstříku. Je tedy bezpochyby 

zřejmé, že tyto klastry již nefungují. Bohužel ani oficiální stránky krajů v ČR nejsou 

spolehlivým zdrojem. Ne všechny kraje uvádí seznam svých klastrů, některé se na svých 

stránkách klastry nezabývají vůbec. Z těchto faktů vyplývá, že pohled na problematiku 

klastrů ze strany krajů není totožný a rovněž koresponduje i s jejich samotným rozvojem. 

Nejúspěšnější kraje v klastrování věnují větší pozornost informování veřejnosti o klastrech.  

Kombinací výše uvedených zdrojů a vlastním výzkumem bylo pro potřeby práce 

identifikováno 58 klastrů, z nichž ovšem pouze 46 lze pokládat za aktivní. O zbylých osmi 

klastrech nelze mimo názvů dohledat téměř žádné informace. Některé analýzy, např. podle 

vzniku, odvětví, byly provedeny s celkovým počtem klastrů. Naopak srovnání podle právní 

formy, počtu členů či podle spolupráce s univerzitami bylo možné jen s aktivními klastry.  

Ve čtvrté kapitole byla potvrzena pracovní hypotéza, že na zakládání a rozvoj 

klastrů mají v ČR nepostradatelný vliv programy podpory financované ze strukturálních 

fondů EU. Bylo vidět, že nejvíce klastrů bylo zakládáno od roku 2006, tedy od doby, kdy 

začaly v ČR fungovat již zmíněné programy. Jen malý počet klastrů byl založen před 

rokem 2006. Rovněž bylo zřejmé, že velký počet klastrů v ČR byl založen díky projektům 

typu mapování a vyhledávání klastrů. Mnoho z nich pak buď ještě v rámci programu 

Klastry, nebo následně z programu Spolupráce čerpalo dotace na svůj rozvoj. Tohle bylo 

zřejmé v závěru čtvrté kapitoly. Zde pak bylo uvedeno deset nejúspěšnějších klastrů co do 

výše dotací. Bezkonkurenčně první v získaných dotacích je klastr Maestroj s téměř 140 

miliony Kč, jediný zástupce v této desítce jednoho z klastrových lídrů, Jihočeského kraje. 

Rovněž jediný klastr zde má Královéhradecký kraj, a to klastr Omnipack s dotacemi něco 

málo přes 124 milionů Kč. Taktéž kraje Liberecký, Pardubický a Vysočina mají po jednom 

klastru v desítce nejúspěšnějších. Naopak Moravskoslezský kraj zastupují dva klastry 

a  Jihomoravský dokonce tři.  

Z úspěchů zmíněných klastrových lídrů by se jistě měly poučit méně aktivní kraje, 

jako je Ústecký nebo Karlovarský. V rámci příprav na nové programovací období 2014 – 

2020, ve kterém nejspíš nebudou chybět programy na podporu klastrů, by se tyto kraje 

měly především zaměřit na zlepšení informovanosti ekonomických subjektů o možnostech, 

které účast v klastru nabízí, a zvýšit svou angažovanost v této problematice. 
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