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ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá aplikací statistických metod v procesu identifikace klastrů 

v regionech. V první teoretické části jsou definovány cíle a metody práce a provedena rešer-

še literárních zdrojů v oblasti týkající se teorie klastrů a klastrových iniciativ. Podrobně po-

píše matematicko-statistické metody identifikace klastrů. V praktické části bude provedena 

analýza oborů zpracovatelského průmyslu Zlínského kraje na základě metod popsaných v 

teoretické části, s cílem identifikovat obory vhodné pro vznik klastrových iniciativ. Vybrané 

obory budou blíže specifikovány a budou navrženy obory vhodné pro vznik nových klastro-

vých iniciativ.

Klíčová slova: klastr, klastrová iniciativa, identifikace klastru, mapování klastru, statistické 

ukazatele

ABSTRACT

This Bachelor thesis clarify application of statistic methods in a process of clusters´ identifi-

cation in regions. In the first part aims and methods of the thesis are defined, as well as the 

survey of literary sources that concern cluster theory and cluster initiatives area. Mathema-

tic-statistic methods of clusters´ identification is more detailed expound. The practical part 

analyze branches of processing industry of Zlín region based on methods explained in the 

theoretical part aimed at identification of branches advisable to arise the cluster initiative. 

Selected branches of processing industry are to be enlarge specified and will be suggested 

branches appropriate for new cluster initiative foundation.

Keywords: cluster, cluster initiative, cluster identification, cluster mapping, statistic indica-

tors
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ÚVOD

Tato bakalářská práce zpracovává téma identifikace klastrů, konkrétně pomocí matematic-

ko-statistických metod. Metodika bude aplikována na zpracovatelský průmysl Zlínského 

kraje. Téma klastrů mi bylo blízké, protože pracuji ve firmě, která je členem Plastikářského 

klastru a čerpá výhody z členství plynoucí. Zajímalo mne, jakým způsobem jsou identifiko-

vány obory vhodné pro vytvoření klastrové iniciativy.

Klastry představují jeden z nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti a vytváření konku-

renčních výhod podniku. Propojují formou spolupráce podnikatelské a nepodnikatelské sub-

jekty s cílem dosáhnout vyšší výkonnosti a efektivnosti zapojených podniků. Vznik úspěšně 

fungujícího klastru znamená nejen výhody pro zapojené firmy v podobě zvýšení jejich vý-

konnosti, ale také představují významný nástroj regionálního rozvoje. Klastrové iniciativy 

umožňují čerpat finanční prostředky jak z fondů EU, tak ve formě dotací z ČR a členských 

příspěvků – kombinují financování veřejným a soukromým sektorem. Výhody plynoucí 

z členství v klastrech jsou významné především pro malé a střední podniky, které mají vliv 

nejen na stabilitu a rozvoj národního hospodářství, ale tvoří stabilizační prvek především na 

úrovni regionální jako zaměstnavatelé občanů regionu.

Vznik klastrů může být přirozený, v posledních letech však dochází k rozvoji klastrů, jejichž 

vznik byl cíleně iniciován. Vznik nových klastrů je podporován ze strany veřejné politiky 

státu i Evropské unie jako nástroj pro růst konkurenceschopnosti regionů. V rámci klastro-

vé politiky státu bylo publikováno několik metodických pomůcek, které mají napomoci 

identifikovat vhodné obory a úspěšně nové klastry založit.

Cílem práce je analyzovat zpracovatelský průmysl Zlínského kraje a na základě této analýzy 

zhodnotit již vzniklé klastry a navrhnout případné obory vhodné pro vznik nových klastro-

vých iniciativ.



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11

I. TEORETICKÁ ČÁST
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1 CÍLE A METODY PRÁCE

Tato práce je zaměřena na teorii klastrů a jejich mapování. Teoretická část stručně představí

obecně problematiku klastrů, jejich identifikaci, typologii a zakládání. Blíže popisuje proces 

mapování klastrů, který obsáhne podrobněji rozvedené matematicko-statistické metody ma-

pování klastrů a analýzu zdrojů dat pro výpočty charakteristických ukazatelů. Praktická část 

práce je zaměřena na analýzu zpracovatelského průmyslu zlínského kraje za období dvou 

let. Pro posouzení vývoje a stability oboru analyzuje v delším časovém období čtyř let nej-

významnější obor zpracovatelského průmyslu Zlínského kraje obor Výroba pryžových a 

plastových výrobků. Hlavním cílem práce je konfrontovat zjištěné ukazatele s již vzniklými 

klastrovými iniciativami ve Zlínském kraji a možnost vzniku dosud nezaložených klastrů.

Jako další cíl zhodnotí metodiku a dostupné zdroje dat pro možnosti výpočtů charakteristik 

průmyslových oborů a tím provést identifikaci potenciálních klastrů.

Použité metody

Při zpracování teoretické části práce je čerpáno ze zdrojů dat uvedených v seznamu literatu-

ry, a to především [1], [2], [4]. Dalším významným zdrojem informací jsou webové stránky

a publikace CzechInvestu, Technologického inovačního centra a webové stránky Minister-

stva průmyslu a obchodu ČR.

Pro praktickou analytickou část jsou čerpány datové podklady z internetových stránek Čes-

kého statistického úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Je použita metoda vý-

počtů lokalizačních koeficientů, regionálního procentního podílu oboru a koeficientu regio-

nální významnosti oboru. Pro posouzení dynamiky vývoje vybraného oboru je využita srov-

návací analýza pro čtyři po sobě jdoucí období. Metodou syntézy jsou propojena data, zís-

kaná analýzou datových podkladů, pro získání charakteristik oborů zpracovatelského prů-

myslu Zlínského kraje a vyhodnocena.

Jako primární data jsou použity informace ze strukturovaného rozhovoru s projektovou 

manažerkou Technologického inovačního centra ve Zlíně, oddělení spolupráce s průmyslo-

vou praxí – klastry, ing. Petrou Al-Azawy.
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2 KLASTRY

Klastrová politika v České republice je zakotvena v dokumentu Národní klastrové strategie 

2005-8, zaměřenou na podporu inovačních a konkurenceschopných podniků v krajích ČR, a 

byla podporována Programem Klastry vyhlášenými Ministerstvem průmyslu a  obchodu 

České republiky v rámci operačního programu Průmysl a podnikání 2004-6. V tomto obdo-

bí také probíhalo obsáhlé mapování českého průmyslu na regionálních úrovních s cílem 

identifikovat vhodné obory pro vznik klastrů v krajích. Byla publikována národní zpráva 

Projekt identifikace klastrů a Zpráva o zdrojích dat Statistická identifikace klastrů, které 

shrnují poznatky o postavení průmyslových oborů v krajích a podmínkách vzniku a fungo-

vání klastrů. V neposlední řadě se této tématice začíná věnovat také řada vysokých škol, 

výzkumných institucí a pracovišť. [9], [10], [5], [6], [7]

2.1 Pojem klastr

Pod pojmem klastry rozumíme soubory regionálně propojených společností – tedy podnika-

telů a přidružených institucí a organizací, především terciárního vzdělávání (vysokých a vyš-

ších odborných škol), jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurence-

schopnosti. Přestože si podnikatelé pracující ve stejném nebo blízkém oboru činnosti vzá-

jemně konkurují, řeší současně obdobné problémy (přístup ke stejným dodavatelům, vzdělá-

vání zaměstnanců v daném oboru, spolupráci s výzkumnými a vývojovými institucemi, ne-

dostatečné zdroje na výzkum apod.). Pokud budou vzájemně spolupracovat, mohou řadu 

svých omezení překonat, čímž získávají konkurenční výhodu. Takové partnerství je pro 

všechny strany výhodné a přínosné pro všechny zapojené členy. [5], [3]
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Obr.  1. Struktura klastru [5]

Klastr může zlepšit výsledky zapojených společností, zvýšit počet inovací, iniciovat vznik 

nových firem, navýšit objem exportu, přilákat zajímavé investice, podpořit výzkum a podpo-

řit rozvoj kraje. [5]

2.2 Definice klastru

Existuje mnoho definic klastrů, většinou však s podobnými rysy. Po posledních analýzách 

regionálních klastrů v Evropě definovala Evropská komise klastry jako „skupiny nezávislých 

firem a přidružených institucí, které spolupracují a soutěží; jsou místně koncentrované 

v jednom či několika regionech, i když tyto klastry mohou mít globální rozsah; jsou specia-

lizované v konkrétním průmyslovém odvětví provázaném společnými technologiemi a do-

vednostmi; jsou buď znalostní, nebo tradiční.“ [6]

2.3 Typy klastrů

Mezi základní typy klastrů patří klastry založené na hodnotovém řetězci a klastry založené 

na kompetencích. Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu 

členů a okolních podmínkách. [5]

Klastry založené na hodnotovém řetězci jsou obecně definovány sítí dodavatelských vazeb. 

Klastr je obvykle vybudován kolem páteře hodnotového řetězce spojujícího výrobce s jeho 

dodavateli. Podpora tohoto druhu klastrů se zaměřuje na sektory a jejich nižší úrovně podél 

celého hodnotového řetězce. [5]
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Klastry založené na kompetencích se soustředí na konkrétní oblast technické expertízy nebo 

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

typu klastru se nejedná o klíčové dodavatelské vazby v rámci daného sektoru, ale o aplikaci 

samotných znalostí a expertízy napříč odlišnými hospodářskými aktivitami. Geografická 

koncentrace může být zřejmá, avšak zákazníci společností mohou být různorodí. [5]

2.4 Zakládání klastrů

Vznik klastru je dlouhodobý proces, který většinou probíhá ve dvou fázích – mapování klas-

tru a založení a rozvoj klastru. Právě ve fázi mapování klastru jsou klíčové matematicko-

statistické metody, které odhalí, zda v daném regionu je založení klastrové iniciativy v kon-

krétním oboru smysluplné. Podrobněji se mapování klastrů budou věnovat další kapitoly.

[5]

2.5 Klastry v České republice

Klastry v České republice, které vznikly iniciativou shora, a to za podpory Ministerstva 

průmyslu a obchodu, jednotlivých krajů, implementační agentury CzechInvest a dalších in-

stitucí, většinou ve fázi mapování a zakládání čerpaly podporu z Evropské unie z prostředků 

Evropského fondu pro regionální rozvoj formou dotací z Operačního programu Průmysl a 

podnikání 2004 – 2006 – program podpory Klastry. Cílem programu je podpora projektů 

zakládání a rozvoje odvětvových sdružení, tzv. klastrů, na regionální i nadregionální úrovni. 

[10]

V současnosti lze čerpat podporu při zakládání z Operačního programu Podnikání a inovace 

2007-13, program podpory Spolupráce – Klastry. Tento program realizuje Prioritní osu 5 

"Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 —

2013. Cílem programu Spolupráce je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského pro-

středí, zlepšování podmínek pro podnikání, inovace a rozvoj konkurenční výhody prostřed-

nictvím zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Dalším zdrojem 

podpory mohou být prostředky z rozpočtů jednotlivých krajů. [11]

Klastry vznikající iniciativou zdola, které nevyužívají výše uvedených finančních podpor, 

financují svůj vznik z členských příspěvků svých členů či firem, které iniciovaly jejich vznik.

Pro přehlednost jsou klastry uvedeny v členění podle krajů jejich působení. [15], [16]
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Obr.  2. Mapa klastrů v České republice [16]

Středočeský kraj

Automobilový klastr

Vznik: přípravná fáze

Obory: automobilový průmysl

Zdroj informací: www.automotive-cluster.cz

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.

Vznik: 2008 

Obory: biotechnologie

Dlouhodobým cílem je posílení inovačního potenciálu zúčastněných podniků v důsledku 

synergických efektů mezi akademickou a komerční oblastí v rámci využívání biotechnolo-

gických poznatků, podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů sdružení a reali-

zace společných projektů v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru.
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Zdroj informací: www.czechbio.org

Vysočina 

Dřevozpracující klastr Vysočina

Vznik: 2006

Obory: dřevozpracující průmysl

Zdroj informací: klastr.drevarstvi.cz

Klastr přesného strojírenství Vysočina

Vznik: 2007

Obory: strojírenství

Zdroj informací: www.kpsv.cz

Klastr obecného strojírenství – MAESTROJ

Vznik: 2008

Obory: obecné strojírenství

Klastr obecného strojírenství v současnosti sdružuje přes 70 společností včetně dvou vý-

znamných univerzit VUT Brno a Západočeské univerzity v Plzni. Zaměření klastru je pře-

devším na rozvoj inovačních aktivit, spolupráci firem s univerzitami a rozvoj lidských zdrojů 

dílčích členů klastru.

Zdroj informací: www.maestroj.cz

Jihočeský kraj

CEVTECH – Centrum vodárenských technologií

Vznik: 2005

Obory: vodárenské technologie

Zdroj informací: www.cevtech.cz

Jihočeský dřevařský klastr
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Vznik: 2007

Obory: dřevařský a dřevozpracující průmysl

Zdroj informací: www.jcdk.cz

EKOGEN, o. s.

Vznik: 2007

Obory: zpracováním jemných anorganických odpadních materiálů ve stavebnictví 

Zdroj informací: www.ekogen.cz

Karlovarský kraj

Music Czech Made

Vznik: 2006

Obory: výroba hudebních nástrojů

Zdroj informací: www.czechinvest.org/hudebni-tradice-vedla-k-zalozeni-klastru

EnWiWa

Vznik: 2007

Obory: odpadové hospodářství

Zdroj informací: www.enwiwa.eu

Ústecký kraj

Klastr Aquarius

Vznik: 2005

Obory: vodohospodářství

Zdroj informací: www.klastraquarius.cz

Liberecký kraj
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CLUTEX - klastr technické textilie, o.s.

Vznik: 2006

Obory: textilní průmysl

Zdroj informací: www.clutex.cz

Královéhradecký kraj

Klastr výrobců obalů OMNIPACK

Vznik: 2005

Obory: obaly a obalové technologie

Zdroj informací: www.klastromnipack.cz

Czech Stone Cluster

Vznik: 2006

Obory: zpracování kamene

Zdroj informací: www.revuekamen.cz/czech_stone_cluster.htm

Královéhradecký lesnicko-dřevařský klastr

Vznik: 2007

Obory: dřevozpracující průmysl

Zdroj informací: www.kldk.cz

Hradecký IT klastr

Vznik: 2008

Obory: informační a komunikační technologie

Zdroj informací: www.hitklastr.cz

Pardubický kraj

Elektrotechnický klastr Pardubického kraje
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Vznik: přípravná fáze

Obory: elektrotechnický průmysl

Zdroj informací: www.elektroklastr.cz

Klastr technické plasty – PLASTICOR

Vznik: 2006

Obory: výroba a zpracování plastů

Zdroj informací: www.plasticor.cz

Medicínsko-farmaceutický klastr Nanomedic

Vznik: 2006

Obory: medicína a nanotechnologie

Zdroj informací: www.nanomedic.cz

Moravskoslezský kraj

Klastr ENVICRACK

Vznik: 2005

Obory: využívání alternativních zdrojů energií, zpracování odpadů

Zdroj informací: www.envicrack.cz

Stavební klastr Ostrava, o.s.

Vznik: 2006

Obory: stavebnictví

Zdroj informací: www.kmcluster.cz

IT Cluster

Vznik: 2006

Obory: informační technologie

Zdroj informací: www.itcluster.cz
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Moravskoslezský automobilový klastr

Vznik: 2008

Obory: automobilový průmysl

Zdroj informací: www.autoklastr.cz

Moravskoslezský dřevařský klastr, o. s.

Vznik: 2005

Obory: lesnický a dřevozpracující průmysl

Zdroj informací: www.msdk.cz

Moravskoslezský energetický klastr, o. s.

Vznik: 2008

Obory: energetický a teplárenský průmysl

Zdroj informací: www.msek.cz

Národní strojírenský klastr, o. s.

Vznik: 2003

Obory: strojírenství

Zdroj informací: www.msskova.cz

Olomoucký kraj

Český klastr přípojných vozidel a nástaveb, družstvo

Vznik: 2006

Obory: automobilový průmysl

Zdroj informací: www.ctac.cz

ITEKO – Informačně technologický klastr Olomouc

Vznik: přípravná fáze

Obory: vzdělávání v informačních technologiích
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Zdroj informací: www.iteko.cz

MedChemBio

Vznik: 2009

Obory: chemie a biomedicína

Zdroj informací: www.medchembio.cz

Klastr má v úmyslu vybudovat strukturu, která by nabízela kontinuální podporu jak členům 

klastru, tak i novým subjektům a celkově by umožnila rozvoj dané vědecko-technické oblas-

ti v regionu. V rámci klastru se připravuje pracoviště pro testování účinnosti a bezpečnosti 

nově objevených látek, ale také biomarkerů a diagnostik.

Český nanotechnologický klastr, družstvo

Vznik: 2006

Obory: nanotechnologie

Zdroj informací: www.nanoklastr.cz

Zlínský kraj

Czech Shoes - obuvnický klastr

Vznik: 2006

Obory: obuvnický průmysl

Zdroj informací: www.czech-shoe.cz

Dřevařsko-nábytkářský klastr

Vznik: 2006

Obory: dřevozpracující průmysl

Zdroj informací: www.abcwood.cz

Plastikářský klastr z.s.p.o.

Vznik: 2006

Obory: zpracování plastů
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Zdroj informací: www.plastr.cz

Jihomoravský kraj

Klastr českých nábytkářů

Vznik: 2006

Obory: výroba nábytku

Zdroj informací: www.furniturecluster.cz

Water Treatment Alliance

Vznik: 2006

Obory: čištění a úprava vody

Zdroj informací: www.wateralliance.cz

Ceitec Cluster – Bioinformatics

Vznik: 2006

Obory: bioinformatika

Zdroj informací: www.ceitec-cluster.cz

CREA Hydro&Energy, o.s.

Vznik: 2005

Obory: vodní hospodářství a obnovitelné zdroje energie

Zdroj informací: www.creacz.com

Klastr Kompozitních materiálů, družstvo

Vznik: 2009

Obory: využití kompozitních materiálů

Zdroj informací: www.klastrkompozit.cz
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3 ZAKLÁDÁNÍ KLASTRŮ

V počáteční fázi zakládání klastru napomáhá procesu tzv. facilitátor, který spolupracuje na 

mapování klastru a vyvíjí činnosti směřující k nastartování a rozvoji spolupráce mezi poten-

ciálními členy klastru s cílem dovést klastrovou iniciativu do fáze založení klastru, pokud se 

ukáže být smysluplným. V této fázi často dochází ke spolupráci poradenských institucí, re-

gionálních institucí a vysokých škol. [5]

3.1 Mapování klastru

Účelem identifikace, tedy tzv. „mapování“ klastrů je rozpoznat a popsat oblasti existujících 

či potenciálních konkurenčních výhod, které mají potenciál se dále a rychleji rozvíjet. Cílem 

procesu je určit, zda v rámci perspektivního odvětví existuje potenciál pro vznik a rozvoj 

klastru. Mapování zahrnuje identifikaci aktuálních či potenciálních klastrů v krajích, okre-

sech či městech, identifikace klíčových problémů a příležitostí pro skupiny firem a ostatních 

aktérů, které mohou napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti a podporovat inovace a 

zpracování podrobných akčních plánů a strategií pro skupiny aktérů s cílem řešení společ-

ných problémů a příležitostí pomocí státní finanční podpory. [5], [4]

V oblasti mapování a identifikace se uplatňují dva různé přístupy:

3.1.1 Přístup „shora dolů“

V rámci tvorby politiky národního a regionálního hospodářského rozvoje je akceptována 

nutnost zaměřit se na podporu rozvoje a financování klíčových sektorů, ve kterých existuje 

skutečná či potenciální konkurenční výhoda. Tyto sektory je třeba identifikovat a následně 

je možné přistoupit k rozvoji klastrových iniciativ jako efektivnímu způsobu podpory jejich 

rozvoje. Identifikace a vyhodnocení skutečných či potenciálních klastrů může tedy přispět 

ke kvalitě regionálního plánování hospodářského rozvoje tím, že poskytne pohled na reálné 

vazby a obchodní vztahy, což je mnohdy obtížně dosažitelné pouhou analýzou státních sta-

tistických údajů, a to obzvlášť v ČR, kde jsou krajské statistické údaje nedostatečně zpra-

cované. [5], [4]

Mezi doporučenou metodiku mapování klastrů v regionu patří statistická analýza kraje, 

identifikace klíčových sektorů pomocí koeficientů lokalizace, výběr sektorů s celkovou za-

městnaností nad 50% v kraji k dalšímu prozkoumání na základě podílu na zaměstnanosti, 
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přidané hodnoty, produktivity a exportu, prozkoumání jednotlivých sektorů na základě do-

stupných dokumentů, jednání s místními experty, výběr klíčových sektorů k dalšímu zkou-

mání, další výzkum pomocí interview, benchmarkingu vedoucího k detailnímu popisu a ana-

lýzám klastru.  [5], [4]

3.1.2 Přístup „zdola nahoru“

Jestliže není provedeno celkové mapování na národní nebo regionální úrovni neznamená 

ohrožení identifikace nebo vývoje klastru. Klastry fungují na principu propojení společností 

a pochopení společných problémů a příležitostí a rozhodnutí o jejich společném řešení. Tato 

spolupráce se odehrává v rámci daného průmyslu a tam, kde fungují klastrové iniciativy. 

Pokud tedy dojde k dohodě aktérů, je možné založit klastr i bez existence identifikace podle 

metod uvedených v přístupu „shora dolů“. [5], [4]

3.2 Matematicko-statistické techniky identifikace klastrů

Mezi typické makroekonomické analytické nástroje pro identifikaci klastrů patří vstupně-

výstupní analýza, koeficient lokalizace a odhalené komparativní výhody. 

Vstupně-výstupní analýza slouží k identifikaci obchodních vztahů mezi různými průmyslo-

vými odvětvími v rámci dané ekonomiky a používá se pro znázornění dodavatelsko-

odběratelských vztahů uvnitř klastru a mezi klastry. Protože však vstupně-výstupní tabulky 

nejsou v České republice dostupné na regionální úrovni, nelze tuto techniku použít pro ur-

čení regionálních vazeb. Vzhledem k tématu bakalářské práce zaměřené na vybraný region, 

nebude této problematice věnována bližší pozornost. [1], [2], [4], [6] 

Tato práce se bude zabývat jen některými ukazateli matematicko-statistických technik, které 

se k identifikaci možnosti vzniku klastrové iniciativy používají.

3.2.1 Lokalizační koeficienty

Charakteristiky regionální významnosti – koeficienty lokalizace - porovnávají odvětvové 

charakteristiky počtu zaměstnanců v odvětví, tržeb a přidané hodnoty daného odvětví. Vý-

sledky lokalizačních koeficientů umožní zjistit, zda podniky v daném odvětví v daném regi-

onu ve srovnání s celorepublikovými daty převažují.
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Hodnota koeficientu lokalizace zaměstnanosti v regionu udává, kolikrát je podíl odvětví na 

zaměstnanosti v regionu vyšší než průměr státu. Obdobný vztah platí pro ukazatele tržeb a 

přidané hodnoty.

Lokalizační koeficient (LQ) pro ukazatele zaměstnanosti, tržeb a přidanou hodnotu ve sle-

dovaném odvětví vyjadřuje následující vztah:

kde

koeficient lokalizace dle ukazatele x pro odvětví i regionu

počet jednotek sledovaného ukazatele x v odvětví i v regionu

počet jednotek sledovaného ukazatele x v odvětví i ve státě

počet odvětví ve státě

Koeficient může nabývat hodnot:

1, kdy ukazatel sledovaného odvětví má v regionu stejné zastoupení jako je celo-

státní průměr daného oboru;

> 1, kdy ukazatel sledovaného odvětví má v regionu vyšší zastoupení než celostátní 

průměr oboru;

< 1, kdy ukazatel sledované odvětví má v regionu menší zastoupení než je celostát-

ní průměr oboru.

Obory vhodné pro vznik klastru by měly nabývat hodnot větších než 1 a pro hodnocení vý-

znamnosti oboru je vhodné posuzovat vývoj koeficientu v delším časovém období.

Hodnocení oboru podle koeficientů lokalizace LQz, LQph a LQt vyjadřuje, zda je obor vý-

znamný oproti státu, ne však, zda je významný přímo v regionu. [1], [2], [4], [26]
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3.2.2 Procentní podíl významnosti oboru

Regionální procentní podíl oboru je ukazatel, který uvádí procentní podíl odvětví na celko-

vých hodnotách vybraných indikátorů v regionu. Pro výpočet mohou být použita stejná data 

jako pro výpočet lokalizačních koeficientů. Vzhledem k souvztažnosti s hodnotami vedou-

cími k výpočtu kompozitního koeficientu lokalizace je možné použít hodnoty tržeb, přidané 

hodnoty a zaměstnanosti a aplikovat je na vzorec:

kde

regionální procentní podíl významnosti oboru dle ukazatele x pro odvětví i v 

regionu

počet jednotek sledovaného ukazatele x odvětví i v regionu

počet odvětví ve státě

dle varianty ukazatele získáme hodnoty významnosti:

regionální procentní podíl významnosti oboru dle tržeb

regionální procentní podíl významnosti oboru dle zaměstnanosti

regionální procentní podíl významnosti oboru dle přidané hodnoty

Výsledky ukazují, jak významným procentem se odvětví podílí na ukazateli (např. zaměst-

nanosti) v daném regionu.

Pro celkovou významnost oboru v regionu je třeba promítnout jak výsledky koeficientů 

lokalizace, které hodnotí významnost oboru v regionu oproti státu, tak i výsledky regionál-

ního procentního podílu, který udává významnost oboru přímo v regionu. [26]
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3.2.3 Koeficient regionální významnosti oboru

Pro jednoduché bodové vyhodnocení pořadí odvětví vhodného pro tvorbu klastru použije-

me ukazatel Koeficient regionální významnosti oboru v regionu, a to z hlediska zaměstna-

nosti, přidané hodnoty a tržeb.

3.2.4 Multikriteriální koeficient regionální významnosti oboru

Multikriteriální koeficient regionální významnosti oboru (MKRV) souhrnně integruje všech-

ny koeficienty regionální významnosti dle jednotlivých ukazatelů (zaměstnanosti, přidané 

hodnoty a tržeb) a umožňuje jedinou hodnotou určit pořadí významnosti sledovaných oborů 

v regionu.

váha koeficientu skutečné významnosti oboru

Váha umožňuje ovlivňovat celkovou významnost oboru v regionu na základě úsudku týmu 

expertů, čímž je možno promítnout do hodnocení určité priority na dané odvětví, které 

např. chce podporovat kraj, či je třeba jej, např. z důvodu ekologické, utlumovat. Pokud 

není expertní komise sestavena, bere se hodnota koeficientu rovna 1. [26]

3.3 Zdroje údajů pro identifikaci klastru

Identifikace regionálních či místních klastrů je v podmínkách České republiky problematič-

tější než jinde, protože zde existují na regionální úrovni pouze omezená data. Tento nedo-

statek je dán i faktem, že regiony NUTS 3 existují pouze krátkou dobu. 

Ačkoli neexistují vhodné státní údaje, je možné čerpat data z komerčních databází, napří-

klad Albertina a MERIT obsahují přijatelně podrobné informace. Tyto databáze nejen po-

skytují možnost výpočtu lokalizačních koeficientů a přehled o regionálních ekonomických 

aktivitách, ale zároveň umožní identifikaci klíčových firem daného sektoru. Je však doporu-

čováno kontaktovat velké firmy pro ověření údajů. [8], [27]
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Tab. 1. Přehled zdrojů dat pro identifikaci klastrů [8]
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3.3.1 Problémové aspekty regionálních dat

Veškeré aktivity ekonomického subjektu jsou v rámci statistických šetření ekonomických 

ukazatelů vykazovány v místě sídla subjektu, nikoli v místě vykonávané aktivity. Jsou proto 

pro regionální analýzy těžko použitelné. [8]

Dalším problémem je ochrana dat na regionální úrovni. Zákon O státní statistické službě 

stanovuje podmínku zveřejnění konkrétního statistického údaje, kdy tento musí být výsled-

kem agregace za více než 3 subjekty, přičemž žádný z nich nepřestavuje v daném ukazateli 

více jak 70% z celku. Například při dvoustupňovém rozlišení (region, OKEČ) může být 

zveřejnění některých údajů problematické. S tím souvisí i problém velkých rozdílů mezi jed-

notlivými kraji ČR. Údaj, který lze zveřejnit v jednom kraji, narazí v jiném na podmínku 

ochrany dat, a pak nelze zavést toto šetření do systému zákonných statistických šetření i 

přesto, že za určité regiony je tento údaj dostupný. [8]

V rámci organizační struktury státní a veřejné správy existují paralelní nezávislé systémy 

sběru statistických dat. Ke vzájemné výměně informací dochází na úrovni centrálních orgá-

nů, přičemž regionální pracoviště mezi sebou vzájemně prakticky nekomunikují. Při zpraco-

vání údajů pak dochází k agregaci, která stírá regionální rozdíly. Na úrovni centrálních or-

gánů jsou následně k dispozici data bez zohlednění regionálního rozdělení. [8]
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
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4 ZDROJE DAT PRO ANALÝZU

Cílem praktické části je provést analýzu zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji a u 

vybraného oboru provést analýzu v delším časovém období pro ověření trendu stabilního 

vývoje daného oboru. Ze získaných výsledků porovnat již vzniklé klastry ve Zlínském kraji a 

vyhodnotit, zda existují ještě další obory vhodné pro klastrování. Vzhledem k rozsahu práce 

a přihlédnutím k faktu, že stěžejním průmyslem z pohledu zaměstnanosti a ekonomických 

výkonů ve Zlínském kraji je zpracovatelský průmysl, byl vybrán k analýze právě tento sek-

tor průmyslu.

Při výpočtech koeficientů charakterizujících postavení oboru bude postupováno podle me-

todiky uvedené v teoretické části, a to jak pro výpočet ukazatelů, tak pro práci se zdroji dat.

4.1 Analýza zdrojů dat pro výpočet lokalizačních koeficientů

Prvotním krokem k analýze zpracovatelského průmyslu Zlínského kraje bylo nalezení zdrojů 

vhodných dat. Základním zdrojem pro čerpání dat byly webové stránky Českého statistické-

ho úřadu (ČSÚ) jak pro celorepublikové údaje, tak pro data za Zlínský kraj. Dalším zdrojem 

byly webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Tyto zdroje byly zvoleny 

jako spolehlivé, ověřené, s obecně uznávanou pravdivostí dat. Jako zdroj dat nebyly zvoleny 

komerční databáze (např. Albertina) především z důvodu jejich finanční nedostupnosti.

Data z ČSÚ na národní úrovni byla poměrně dobře a aktuálně zpracovaná a to jak údaje 

celkové, tak údaje pro obory průmyslu v členění dvoumístného OKEČ/NACE. Také konti-

nuita přehledů a publikací je zajištěna.

Data z ČSÚ na regionální úrovni již tak dobře zpracovaná nejsou. Dobře dostupné informa-

ce jsou pro celkovou zaměstnanost, tržby a přidanou hodnotu kraje. Pro členění na jednotli-

vé obory jsou však tyto údaje obtížně dohádatelné, není zajištěna kontinuita přehledů a 

např. pro přidanou hodnotu jednotlivých odvětví nejsou data dostupná vůbec. Dobrou pře-

hlednost narušuje například rozdílná struktura statistických ročenek a bulletinů v jednotli-

vých letech a číslování jednotlivých kapitol, včetně rozdílných údajů, které jsou zahrnuty. 

Některé údaje nejsou v aktuálních publikacích uvedeny vůbec, čímž je narušena kontinuita 

přehledů. Také aktuálnost dat není uspokojivá, vzhledem ke skutečnosti, že dostupná nejak-

tuálnější data jsou 3 roky stará (v roce 2010 obsahuje Statistická ročenka Zlínského kraje za 

rok 2009 nejaktuálnější údaje o zaměstnanosti za rok 2007). [24], [25]
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Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých webových stránkách publikaci Cha-

rakteristiky a rizika zpracovatelského průmyslu v jednotlivých krajích ČR, kde jsou k dispo-

zici kompletní regionální charakteristiky produkce za období 2004-5. Tento zdroj byl využit 

jako doplňkový pro data, která nebyla k dispozici z ČSÚ, vzhledem k omezenému časové-

mu období, které zahrnoval. Je však třeba zdůraznit, že obsažené charakteristiky byly pro 

analýzu výkonu průmyslových odvětví i na regionální úrovni velmi dobře a přehledně zpra-

covány. Bohužel zpracované časové období bylo pro dlouhodobější analýzu, která by 

umožňovala posoudit stabilitu odvětví, příliš krátké. [13]

Pro údaj o přidané hodnotě na regionální úrovni pro jednotlivé obory zpracovatelského 

průmyslu pro období 2006-7 (nebylo možno použít údaje z publikace MPO Charakteristiky 

a rizika zpracovatelského průmyslu v jednotlivých krajích ČR) byl dopočten na základě pub-

likace MPO Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2007, která udávala třiceti procentní 

podíl přidané hodnoty Zlínského kraje na celostátní přidané hodnotě OKEČ 25 - Výroba 

pryžových a plastových výrobků. Tento podíl byl potvrzen také propočtem za období 2004-

5, pro které byl regionální údaj k dispozici z publikace Charakteristiky a rizika zpracovatel-

ského průmyslu v jednotlivých krajích ČR, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu. [12]

4.2 Metodika OKEČ - NACE

Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) slouží ke kategorizaci údajů souvi-

sejících s ekonomickými subjekty a činnostmi jimi vykonávanými. Hlavním účelem klasifika-

ce je poskytnutí hierarchického třídění ekonomických činností a slouží pro členění ekono-

mických subjektů podle ekonomické činnosti, kterou se zabývají. Základní členění je do 

sekcí, subsekcí a oddílů. Třídící klíč je sestaven jako dvoustupňový alfabetický kód a čtyř-

stupňový číselný kód. [14]

Obr.  3. Konstrukce třídícího klíče OKEČ [14]
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Pro účely mapování klastrů je zohledňováno třídění oborů podle dvoustupňového kódu.

S účinností od 1. ledna 2008 došlo k zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-

NACE), která nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností, a to především 

z důvodu přiblížení se standardní klasifikaci ekonomických činností Evropské unie. CZ-

NACE se skládá z hierarchické struktury v první úrovni - sekce - označované alfabetickým 

kódem, ve druhé úrovni – oddíly – označované dvojmístným kódem a následném členění na 

skupiny a třídy. [14]

Při převodu klasifikace OKEČ na NACE došlo ve oblasti zpracovatelského průmyslu 

k drobným změnám v začleňování, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že data použitá v této 

práci sahají po období roku 2007, do výpočtu charakteristik se tento přechod nepromítá. 

Nicméně ve statistických publikacích ČSÚ jsou pro národní úroveň a krajskou úroveň 

mnohdy používány členění v odlišné podrobnosti. Například pro data o zaměstnanosti je na 

národní úrovni používáno členění na sekce a oddíly, zatímco data na krajské úrovni jsou 

členěna pouze na úroveň sekce. Toto bylo nutné při početních operacích zohlednit a sjedno-

tit podrobnější členění kategorií na úroveň sekce. [14]

Pro přehled je uvedeno členění klasifikace OKEČ pro zpracovatelský průmysl platné od 

1.1.2003.
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Tab. 2. Přehled kódů OKEČ Zpracovatelského průmyslu [vlastní zpracování]

OKEČ - SYSTEMATICKÁ ČÁST PLATNÁ OD 1.1. 2003
D   ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

DA   VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů
16 - Výroba tabákových výrobků

DB   VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ
17 - Výroba textilií a textilních výrobků
18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin

DC   VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ
19 - Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi

DD   ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEAŘSKÝCH VÝROBKŮ KROMĚ NÁBYTKU
20 - Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku

DE   VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK
21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
22 - Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů

DF   VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY
23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy

DG   VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN
24 - Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken

DH   VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
25 - Výroba pryžových a plastových výrobků

DI   VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ
26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

DJ   VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ
27 - Výroba základních kovů a hutních výrobků
28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení)

DK   VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.
29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.

DL   VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů
31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. 
32 - Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů
33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů

DM  VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ
34 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů
35 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

DN  ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N.
36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n.
37 - Recyklace druhotných surovin

4.3 Použité charakteristiky

4.3.1 Zaměstnanost

Pro charakteristiky zaměstnanosti existují přehledy ČSÚ v různých verzích dle různých me-

todik prováděných šetření. Tento aspekt nebyl v dostupné teorii zmíněn, proto po prostu-
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dování dostupných přehledů byly vybrány takové charakteristiky, které vzájemně korespon-

dovaly pro národní i regionální úroveň.

Pro údaje o celkové zaměstnanosti v republice a v kraji byly zvoleny charakteristiky zaměst-

nanosti podle metodiky Výběrového šetření pracovních sil. Výběrové šetření pracovních sil 

(VŠPS) se provádí kontinuálně v náhodně vybraném vzorku domácností a je zaměřené na 

zjišťování ekonomického postavení obyvatelstva na území celé republiky. Výsledky VŠPS 

jsou publikovány podle bydliště respondentů. Předmětem šetření jsou všechny osoby obvyk-

le bydlící v soukromých domácnostech. Do kategorie zaměstnaných náleží všichni placení 

zaměstnaní a všichni zaměstnaní ve vlastním podniku.

Pro charakteristiky zaměstnanosti na národní úrovni v členění dle OKEČ byl zvolen přehled 

pro zaměstnanost, zjišťovaný šetřením u ekonomických subjektů, resp. z administrativních 

zdrojů, vyjádřen počtem pracovníků, za něž se považují zaměstnanci v evidenčním počtu 

ekonomických subjektů, soukromí podnikatelé a pomáhající rodinní příslušníci (pouze ti, 

pro které je činnost ve firmě hlavním zaměstnáním). 

Pro charakteristiku zaměstnanosti v členění OKEČ na regionální úrovni byl zvolen přehled 

dle metodiky evidenčního počtu zaměstnanců, který zahrnuje osoby v pracovním, služebním 

nebo členském poměru (kde součástí členství je též pracovní vztah) k zaměstnavateli. Prů-

měrný roční evidenční počet zaměstnanců je vypočten jako aritmetický průměr z dvanácti 

měsíčních průměrných počtů (vypočítávají se jako součet denních stavů dělený počtem ka-

lendářních dnů v měsíci). Zjišťování byla prováděna pracovištní metodou, tedy podle sídla 

podnikatelského subjektu.

Dle uvedených metodik je zřejmé, že v charakteristikách zaměstnanosti nelze docílit přesné-

ho výpočtu, který by naprosto pravdivě ukazoval, jaký podíl obyvatel daného regionu za-

městnává konkrétní sektor. Tento nesoulad plyne především ze skutečnosti, že část zdrojo-

vých dat je zjišťována v domácnostech – tedy v daném regionu, zatímco další část dat nut-

ných pro výpočet charakteristik významnosti odvětví průmyslu čerpá z údajů z podniků, 

které však mohou mít sídlo v jiném regionu (tudíž je počet zaměstnanců v jiném regionu 

vykazován), než ve kterém je práce skutečně realizována.   
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4.3.2 Tržby

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy reprezentují pouze tržby za 

výrobky a služby, očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Zjišťují se v 

běžných cenách sledovaného roku. ČSÚ rovněž provádí jejich přepočet do stálých cen, ten 

však nebyl pro účely této práce využit. Výpočet základních ukazatelů konjunkturální statis-

tiky se opírá o měsíční výsledky zjišťování u podnikatelských subjektů s převažující průmys-

lovou činností a s počtem zaměstnanců 20 a více bez ohledu na právní formu. Údaje pro 

výpočet základních ukazatelů jsou u podnikatelských subjektů s počtem zaměstnanců 100 a 

více zjišťovány vyčerpávajícím způsobem. Údaje za podnikatelské subjekty s 20 až 99 za-

městnanci se zjišťují výběrovým způsobem a provádí se dopočet za celý soubor. Údaje o 

fyzických objemech produkce vycházejí ze zjišťování, které je vyčerpávající pro podniky s 

20 a více zaměstnanci.

Pro výpočty charakteristik tržeb byl k dispozici na regionální úrovni pro jednotlivé obory 

údaj za podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji. Stejná metodika zjišťování byla 

k dispozici i pro celkové tržby v průmyslových podnicích za ČR a region.

Údaj pro tržby v členění dle oborů na národní úrovni byl uveden podle metodiky zahrnující i 

fyzické osoby podnikající na základě Živnostenského zákona a zvláštních předpisů.

Charakteristiky významnosti oboru v regionu pro ukazatel tržeb nelze považovat za zcela 

přesně vystihující situaci v daném regionu kvůli zkreslení způsobeném nesouladem v meto-

dice zjišťování pro údaje na krajské a národní úrovni. Pro krajskou úroveň jsou k dispozici 

data za podniky se 100 a více zaměstnanci, zatímco pro národní úroveň v členění na jednot-

livé obory jsou dostupná vyčerpávající data. Dalším aspektem způsobujícím jisté zkreslení je 

metoda podle sídla podniku, které nezahrne provozy působící v daném kraji se sídlem pod-

niku mimo zkoumaný kraj a naopak zahrne tržby uskutečněné činností provozovanou výro-

bou umístěnou v jiném kraji se sídlem v dotčeném regionu.

4.3.3 Přidaná hodnota

Přidaná hodnota je tvořena rozdílem výkonů a výkonové spotřeby plus hodnotou obchodní 

marže. Výnosové položky přidané hodnoty zahrnují: tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb, tržby za prodej zboží, hodnotu aktivace a změny stavu vnitropodnikových zásob 

vlastní výroby. Nákladové položky přidané hodnoty představuje součet výkonové spotřeby 
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(tj. nákladů na spotřebované nákupy materiálu, energií a služeb) a nákladů vynaložených na 

prodané zboží. Účetní přidaná hodnota se vypočítá jako rozdíl výkonů a výkonové spotře-

by. Hrubá přidaná hodnota se rovná součtu účetní přidané hodnoty a dotací. 

Údaje z ČSÚ pro přidanou hodnotu jsou uváděny pro celkové hodnoty na národní úrovni i 

regionální úrovni i pro hodnoty v členění dle oborů na národní úrovni jako údaj o hrubé 

přidané hodnotě v běžných cenách. Pro přidanou hodnotu v členění na obory na regionální 

úrovni není k dispozici žádný údaj. Regionální úroveň má k dispozici pouze údaje pro při-

danou hodnotu v členění dle sekcí.

Pro údaje za rok 2004-5 pro přidanou hodnotu dle oborů pro Zlínský kraj byla použita data 

z MPO, která udávají ukazatel účetní přidané hodnoty. Pro další období byla tato data do-

počtena.
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5 ANALÝZA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZLÍNSKÉHO 

KRAJE

Zpracovatelský průmysl Zlínského kraje tvoří dlouhodobě významný prvek z pohledu roz-

voje regionu a to jak z pohledu zaměstnanosti, tak z pohledu ekonomických výsledků hos-

podaření. Zpracovatelský průmysl zaměstnává ve Zlínském kraji dlouhodobě kolem 33% 

všech zaměstnaných osob, tvoří 97%ní podíl na celkových tržbách kraje a kolem 40% při-

dané hodnoty. Tyto údaje potvrzují, že obory se stěžejním významem pro stabilitu a rozvoj 

kraje budou právě v sektoru zpracovatelského průmyslu.

Analýza bude zpracována pouze na základě dat agregovaných na krajské úrovni, nebude 

tedy posuzovat obory podle jednotlivých podniků a znalosti situace v regionu.

5.1 Ukazatele pro zpracovatelský průmysl Zlínského kraje

Pro analýzu zpracovatelského průmyslu Zlínského kraje byly vypracovány přehledy s ukaza-

teli pro zaměstnanost, tržby a přidanou hodnotu za rok 2004 a 2005. Dvě po sobě jdoucí 

období byla zvolena z důvodu potvrzení správnosti výpočtů a stability výkonů jednotlivých 

oborů. Podle metodiky uvedené v teoretické části byly vypočteny lokalizační koeficienty 

(LQ), regionálního procentní podíl oboru (RPP) a koeficient regionální významnosti oboru 

(KRV) pro zaměstnanost, tržby a přidanou hodnotu. Z těchto ukazatelů byl následně vypoč-

ten multikriteriální koeficient regionální významnosti oboru (MKRV). Pro výpočet MKRV 

byla použita hodnota kv = 1, vzhledem k tomu, že nelze dostatečně erudovaně posoudit 

významnosti jednotlivých koeficientů regionální významnosti.

5.1.1 Ukazatele pro zaměstnanost

Ukazatele pro zaměstnanost v oborech zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji pod-

chytí, nakolik je daný obor důležitý v oblasti zaměstnanosti. 

Lokalizační koeficient pro zaměstnanost určí, nakolik je obor v kraji v oblasti zaměstnávání 

osob významný ve srovnání celostátním průměrem daných oborů. 

Regionální procentní podíl oboru ukazuje, jak je odvětví významné pro zaměstnanost 

v regionu – porovnává tedy pouze obory v regionu. 
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Koeficient regionální významnosti oboru v regionu pomocí bodového vyhodnocení určí 

pořadí významnosti oborů v regionu. Tento ukazatel promítá výsledky koeficientů lokaliza-

ce, i výsledky regionálního procentního podílu.

Tab. 3. Ukazatele pro zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu Zlínského kraje za rok 

2004 [vlastní zpracování]

údaje v tis.osob Zlínský kraj ČR LQZ RPPZ KRVZ

celkový počet zaměstnanců 267,3 4 706,6
počet zaměstnanců v oboru:

Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 
tabákových výrobků 8,20 132,90 1,09 3,07% 0,03

Výroba textilií, textilních a oděvních 
výrobků 3,40 84,90 0,71 1,27% 0,01

Výroba usní a výrobků z usní 3,50 10,70 5,76 1,31% 0,08

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku 3,40 45,30 1,32 1,27% 0,02

Výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru; vydavatelství a tisk 2,00 52,60 0,67 0,75% 0,01

Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské 
zpracování ropy 0,00 3,00 0,00 0,00% 0,00

Výroba chemických látek, přípravků, léčiv 
a chemických vláken 4,90 40,90 2,11 1,83% 0,04

Výroba pryžových a plastových výrobků 12,50 71,40 3,08 4,68% 0,14

Výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků 2,80 73,40 0,67 1,05% 0,01

Výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků 12,40 196,80 1,11 4,64% 0,05

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 10,50 152,30 1,21 3,93% 0,05

Výroba elektrických a optických přístrojů 
a zařízení 15,20 157,20 1,70 5,69% 0,10

Výroba dopravních prostředků a zařízení 3,80 114,90 0,58 1,42% 0,01

Zpracovatelský průmysl j. n. 6,50 66,30 1,73 2,43% 0,04

kraje za rok 2004
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Tab. 4. Ukazatele pro zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu Zlínského kraje za rok 

2005 [vlastní zpracování]

údaje v tis.osob Zlínský kraj ČR LQZ RPPZ KRVZ

celkový počet zaměstnanců 262,6 4 764,0
počet zaměstnanců v oboru:

Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 
tabákových výrobků 8,70 128,60 1,23 3,31% 0,04

Výroba textilií, textilních a oděvních 
výrobků 3,50 76,40 0,83 1,33% 0,01

Výroba usní a výrobků z usní 2,90 9,40 5,60 1,10% 0,06

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku 3,20 45,00 1,29 1,22% 0,02

Výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru; vydavatelství a tisk 2,30 52,90 0,79 0,88% 0,01

Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské 
zpracování ropy 0,00 3,00 0,00 0,00% 0,00

Výroba chemických látek, přípravků, léčiv 
a chemických vláken 5,00 41,40 2,19 1,90% 0,04

Výroba pryžových a plastových výrobků 12,70 73,70 3,13 4,84% 0,15

Výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků 2,30 73,20 0,57 0,88% 0,00

Výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků 13,50 196,80 1,24 5,14% 0,06

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 10,30 157,30 1,19 3,92% 0,05

Výroba elektrických a optických přístrojů 
a zařízení 13,30 159,50 1,51 5,06% 0,08

Výroba dopravních prostředků a zařízení 3,20 124,30 0,47 1,22% 0,01

Zpracovatelský průmysl j. n. 5,60 64,70 1,57 2,13% 0,03

Lokalizační kvocient pro zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu Zlínského kraje za 

období 2004-5 ukazuje, že nejvýznamnější obor z pohledu zaměstnanosti je Výroba usní a 

výrobků z usní a následuje obor Výroba pryžových a plastových výrobků. Tyto obory ve 

srovnání celostátním průměrem daných oborů se ve Zlínském kraji silně podílejí na zaměst-

nanosti v regionu.

Zatímco koeficienty lokalizace vyjadřují významnost oboru v regionu vůči postavení oboru

na státní úrovni, regionální procentní podíl oboru ukazuje, jak je odvětví významné pro za-

městnanost občanů v regionu. V tomto pohledu jsou významné obory Výroba elektrických a

optických přístrojů a zařízení, Výroba pryžových a plastových výrobků a Výroba základních 
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kovů a hutních kovodělných výrobků, přičemž pořadí významnosti se u těchto oborů během 

sledovaného období měnilo. Každý z těchto oborů zaměstnává přibližně 4,5%-5,7% za-

městnanců regionu.

Ukazatel Koeficient regionální významnosti oboru v regionu (KRV) pomocí bodového vy-

hodnocení určí pořadí významnosti oborů v regionu. Podle tohoto ukazatele se jeví jako 

nejvhodnější obory pro založení klastru z pohledu zaměstnanosti obory Výroba pryžových a 

plastových výrobků, Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení a odlišně v roce 

2004 obor Výroba usní a výrobků z usní, zatímco v roce 2005 obor Výroba základních ko-

vů, hutních a kovodělných výrobků. Tento stav může být způsoben postupným úpadkem 

kožedělného průmyslu na zlínsku a propouštěním zaměstnanců těchto podniků, nicméně 

nelze takto jednoznačně usuzovat z trendu pouze dvou po sobě následujících období.

5.1.2 Ukazatele pro tržby

Ukazatele pro tržby v oborech zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji zaznamenávají 

postavení oborů v kraji podle realizovaných tržeb.

Lokalizační koeficient pro tržby určí, nakolik je obor v kraji významný ve velikosti dosaže-

ných tržeb ve srovnání celostátním průměrem daných oborů. 

Regionální procentní podíl oboru hodnotí postavení oboru dle dosažených tržeb v rámci 

zpracovatelského průmyslu kraje. 

Koeficient regionální významnosti oboru v regionu vyhodnotí pořadí významnosti oborů 

v regionu, díky propojení výsledků koeficientů lokalizace a regionálního procentního podílu 

oboru.
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Tab. 5. Ukazatele pro tržby ve zpracovatelském průmyslu Zlínského kraje za rok 2004

[vlastní zpracování]

údaje v mil.Kč Zlínský kraj ČR LQT RPPT KRVT

celkové tržby 101 997,5 2 050 764,7
tržby v oboru:

Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 
tabákových výrobků 8 651,15 290 821,43 0,60 8,48% 0,05

Výroba textilií, textilních a oděvních 
výrobků 478,23 71 462,94 0,13 0,47% 0,00

Výroba usní a výrobků z usní 1 230,98 6 293,87 3,93 1,21% 0,05

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku 1 779,21 71 872,46 0,50 1,74% 0,01

Výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru; vydavatelství a tisk 622,48 112 106,20 0,11 0,61% 0,00

Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské 
zpracování ropy 0,00 62 367,14 0,00 0,00% 0,00

Výroba chemických látek, přípravků, léčiv 
a chemických vláken 9 895,74 141 350,95 1,41 9,70% 0,14

Výroba pryžových a plastových výrobků 43 047,48 150 257,86 5,76 42,20% 2,43

Výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků 2 742,89 128 964,66 0,43 2,69% 0,01

Výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků 7 843,76 413 881,93 0,38 7,69% 0,03

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 5 590,24 204 021,83 0,55 5,48% 0,03

Výroba elektrických a optických přístrojů 
a zařízení 7 473,17 386 989,46 0,39 7,33% 0,03

Výroba dopravních prostředků a zařízení 6 020,37 381 791,20 0,32 5,90% 0,02

Zpracovatelský průmysl j. n. 3 231,50 92 384,63 0,70 3,17% 0,02

2004
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Tab. 6. Ukazatele pro tržby ve zpracovatelském průmyslu Zlínského kraje za rok 2005

[vlastní zpracování]

údaje v mil.Kč Zlínský kraj ČR LQT RPPT KRVT

celkové tržby 111 913,4 2 221 319,9
tržby v oboru:

Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 
tabákových výrobků 8 503,93 283 936,55 0,59 7,60% 0,05

Výroba textilií, textilních a oděvních 
výrobků 478,23 65 808,83 0,14 0,43% 0,00

Výroba usní a výrobků z usní 1 273,55 5 267,13 4,80 1,14% 0,05

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku 2 139,37 76 091,34 0,56 1,91% 0,01

Výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru; vydavatelství a tisk 616,73 115 408,71 0,11 0,55% 0,00

Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské 
zpracování ropy 0,00 82 534,79 0,00 0,00% 0,00

Výroba chemických látek, přípravků, léčiv 
a chemických vláken 10 420,72 144 112,74 1,44 9,31% 0,13

Výroba pryžových a plastových výrobků 45 194,99 168 155,59 5,33 40,38% 2,15

Výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků 3 148,13 132 465,38 0,47 2,81% 0,01

Výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků 9 487,72 428 037,31 0,44 8,48% 0,04

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 6 809,34 234 794,70 0,58 6,08% 0,04

Výroba elektrických a optických přístrojů 
a zařízení 7 655,75 379 366,44 0,40 6,84% 0,03

Výroba dopravních prostředků a zařízení 9 385,26 460 197,09 0,40 8,39% 0,03

Zpracovatelský průmysl j. n. 3 115,49 97 088,53 0,64 2,78% 0,02

2005

Lokalizační kvocient pro tržby ve zpracovatelském průmyslu Zlínského kraje za období 

2004-5 ukazuje, že nejvýznamnější obor z pohledu tržeb je Výroba pryžových a plastových 

výrobků a následuje obor Výroba usní a výrobků z usní. Tyto obory se ve Zlínském kraji ve 

srovnání celostátním průměrem nejvýrazněji podílejí na tržbách v regionu. 

Regionální procentní podíl oboru ukazuje, že Gumárenský a plastikářský průmysl se nad-

průměrně významně (přibližně 40%) podílí na tržbách v regionu. Dalšími významnými obo-

ry z pohledu tržeb pro Zlínský kraje je Chemický a farmaceutický průmysl a střídavě v roce 

2004 Průmysl potravinářský a tabákový a v roce 2005 Výroba kovů a kovodělných výrob-

ků. 
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Koeficient regionální významnosti oboru v regionu stanovuje pořadí oborů vhodných pro 

tvorbu klastru z pohledu tržeb. Jako nejvhodnější obory pro založení klastru z pohledu tržeb 

se řadí obory Výroba pryžových a plastových výrobků, Chemický a farmaceutický průmysl,

v roce 2004 obor Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků, zatímco 

v roce 2005 Kožedělný průmysl. 

5.1.3 Ukazatele pro přidanou hodnotu

Ukazatele pro přidanou hodnotu oborů zpracovatelského průmyslu ve Zlínském zachycují 

pozici oborů v kraji podle dosažené přidané hodnoty.

Lokalizační koeficient pro přidanou hodnotu udává významnost oborů zpracovatelského 

průmyslu Zlínského kraje vůči národnímu výkonu těchto oborů. 

Regionální procentní podíl oboru porovnává postavení jednotlivých oborů v ukazateli přida-

né hodnoty ku zpracovatelskému průmyslu kraje. 

Koeficient regionální významnosti oboru v regionu následně seřadí obory v regionu podle 

jejich významnosti, promítnutím výsledků koeficientů lokalizace a regionálního procentního 

podílu oboru.
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Tab. 7. Ukazatele pro přidanou hodnotu ve zpracovatelském průmyslu Zlínského kraje za 

rok 2004 [vlastní zpracování]

údaje v mil.Kč Zlínský kraj ČR LQPH RPPPH KRVPH

celková přidaná hodnota 116 649,8 2 529 678,0
přidaná hodnota v oboru:

Výroba potravinářských výrobků a 
nápojů, tabákových výrobků

3 495,00 81 682,00 0,93 3,00% 0,03

Výroba textilií, textilních a oděvních 
výrobků

938,00 24 395,00 0,83 0,80% 0,01

Výroba usní a výrobků z usní 693,00 2 203,00 6,82 0,59% 0,04

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku

1 635,00 28 055,00 1,26 1,40% 0,02

Výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru; vydavatelství a tisk

1 008,00 36 424,00 0,60 0,86% 0,01

Výroba koksu, jaderných paliv, 
rafinérské zpracování ropy

0,00 7 351,00 0,00 0,00% 0,00

Výroba chemických látek, přípravků, 
léčiv a chemických vláken

3 437,00 37 951,00 1,96 2,95% 0,06

Výroba pryžových a plastových výrobků 11 742,00 39 903,00 6,38 10,07% 0,64

Výroba ostatních nekovových 
minerálních výrobků

1 649,00 48 883,00 0,73 1,41% 0,01

Výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků

6 077,00 109 565,00 1,20 5,21% 0,06

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 4 121,00 62 538,00 1,43 3,53% 0,05

Výroba elektrických a optických 
přístrojů a zařízení

6 164,00 77 619,00 1,72 5,28% 0,09

Výroba dopravních prostředků a zařízení 2 423,00 92 325,00 0,57 2,08% 0,01

Zpracovatelský průmysl j. n. 1 790,00 29 060,00 1,34 1,53% 0,02

zlínského kraje za rok 2004
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Tab. 8. Ukazatele pro přidanou hodnotu ve zpracovatelském průmyslu Zlínského kraje za 

rok 2005 [vlastní zpracování]

údaje v mil.Kč Zlínský kraj ČR LQPH RPPPH KRVPH

celková přidaná hodnota 124 544,6 2 675 260,0
přidaná hodnota v oboru:

Výroba potravinářských výrobků a 
nápojů, tabákových výrobků

3 438,00 81 190,00 0,91 2,76% 0,03

Výroba textilií, textilních a oděvních 
výrobků

740,00 25 068,00 0,63 0,59% 0,00

Výroba usní a výrobků z usní 649,00 2 430,00 5,74 0,52% 0,03

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku

1 388,00 24 611,00 1,21 1,11% 0,01

Výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru; vydavatelství a tisk

883,00 36 816,00 0,52 0,71% 0,00

Výroba koksu, jaderných paliv, 
rafinérské zpracování ropy

0,00 4 652,00 0,00 0,00% 0,00

Výroba chemických látek, přípravků, 
léčiv a chemických vláken

3 349,00 37 803,00 1,90 2,69% 0,05

Výroba pryžových a plastových výrobků 13 885,00 44 112,00 6,76 11,15% 0,75

Výroba ostatních nekovových 
minerálních výrobků

1 368,00 49 622,00 0,59 1,10% 0,01

Výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků

6 287,00 117 554,00 1,15 5,05% 0,06

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 4 719,00 69 742,00 1,45 3,79% 0,06

Výroba elektrických a optických 
přístrojů a zařízení

5 887,00 82 652,00 1,53 4,73% 0,07

Výroba dopravních prostředků a zařízení 2 097,00 97 972,00 0,46 1,68% 0,01

Zpracovatelský průmysl j. n. 1 792,00 30 701,00 1,25 1,44% 0,02

zlínského kraje za rok 2005

Koeficient lokalizace pro ukazatel přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu Zlínského 

kraje za období 2004-5 určuje jako nejvýznamnější z pohledu přidané hodnoty pro rok 2004 

obor Výroba usní a výrobků z usní, zatímco pro rok 2005 obor Výroba pryžových a plasto-

vých výrobků. Tyto obory jsou pro Zlínský kraj ve srovnání celostátním průměrem nejzá-

sadnějšími v podílu přidané hodnoty v regionu. 

Regionální procentní podíl oboru stanovuje, že Gumárenský a plastikářský průmysl se nejví-

ce podílí na přidané hodnotě vytvořené v regionu. Dalšími obory významněji se podílejícími 
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na přidané hodnotě v kraji je Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků a 

obor Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. 

Koeficient regionální významnosti oboru v regionu z pohledu přidané hodnoty stanovuje 

pořadí oborů nejvhodnějších pro tvorbu klastru shodně jako regionální procentní podíl obo-

ru, tedy obor Výroba pryžových a plastových výrobků, Výroba elektrických a optických 

přístrojů a zařízení a Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků.

5.1.4 Multikriteriální koeficient regionální významnosti oborů

Multikriteriální koeficient regionální významnosti oboru (MKRV) souhrnně integruje všech-

ny koeficienty regionální významnosti dle jednotlivých ukazatelů (zaměstnanosti, přidané 

hodnoty a tržeb) a umožňuje jedinou hodnotou určit pořadí významnosti sledovaných oborů 

v regionu.
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Tab. 9. Multikriteriální koeficient regionální významnosti oborů zpracovatelského průmys-

lu Zlínského kraje za rok 2004 [vlastní zpracování]

Obor KRVZ KRVT KRVPH MKRV2004

Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 
tabákových výrobků 0,03 0,05 0,03 0,04

Výroba textilií, textilních a oděvních 
výrobků 0,01 0,00 0,01 0,01

Výroba usní a výrobků z usní 0,08 0,05 0,04 0,05

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku 0,02 0,01 0,02 0,01

Výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru; vydavatelství a tisk 0,01 0,00 0,01 0,00

Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské 
zpracování ropy 0,00 0,00 0,00 0,00

Výroba chemických látek, přípravků, léčiv 
a chemických vláken 0,04 0,14 0,06 0,08

Výroba pryžových a plastových výrobků 0,14 2,43 0,64 1,07

Výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků 0,01 0,01 0,01 0,01

Výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků 0,05 0,03 0,06 0,05

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 0,05 0,03 0,05 0,04

Výroba elektrických a optických přístrojů 
a zařízení 0,10 0,03 0,09 0,07

Výroba dopravních prostředků a zařízení 0,01 0,02 0,01 0,01

Zpracovatelský průmysl j. n. 0,04 0,02 0,02 0,03

zpracovatelském průmyslu zlínského kraje za rok 2004
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Tab. 10. Multikriteriální koeficient regionální významnosti oborů zpracovatelského prů-

myslu Zlínského kraje za rok 2005 [vlastní zpracování]

Obor KRVZ KRVT KRVPH MKRV2005

Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 
tabákových výrobků 0,04 0,05 0,03 0,04

Výroba textilií, textilních a oděvních 
výrobků 0,01 0,00 0,00 0,01

Výroba usní a výrobků z usní 0,06 0,05 0,03 0,05

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku 0,02 0,01 0,01 0,01

Výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru; vydavatelství a tisk 0,01 0,00 0,00 0,00

Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské 
zpracování ropy 0,00 0,00 0,00 0,00

Výroba chemických látek, přípravků, léčiv 
a chemických vláken 0,04 0,13 0,05 0,08

Výroba pryžových a plastových výrobků 0,15 2,15 0,75 1,02

Výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků 0,00 0,01 0,01 0,01

Výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků 0,06 0,04 0,06 0,05

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 0,05 0,04 0,06 0,05

Výroba elektrických a optických přístrojů 
a zařízení 0,08 0,03 0,07 0,06

Výroba dopravních prostředků a zařízení 0,01 0,03 0,01 0,02

Zpracovatelský průmysl j. n. 0,03 0,02 0,02 0,02

Ačkoli bylo pořadí vhodných oborů pro klastrování podle zvolených ukazatelů značně pro-

měnlivé, MKRV jednoznačně stanovuje pořadí vhodných oborů. Jako nejvhodnější pro za-

ložení klastru se jeví obor Výroba pryžových a plastových výrobků, následují obory Výroba 

chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken a Výroba elektrických a optických 

přístrojů a zařízení. Toto pořadí zůstává v obou sledovaných obdobích neměnné.

5.2 Vývoj ukazatelů pro nejvýznamnější odvětví 

Na základě vyhodnocení pořadí vhodných oborů pro klastrování dle Multikriteriální koefici-

ent regionální významnosti oboru byl jako nejvhodnější vyhodnocen obor Výroba pryžových 
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a plastových výrobků. Pro ověření stability, dynamiky a významnosti tohoto oboru byla 

provedena analýza pro delší časové období čtyř po sobě jdoucích let. 

Tab. 11. Vývoj ukazatelů pro odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků ve Zlínském 

kraji za období 2004-2007 [vlastní zpracování]

2004 2005 2006 2007
ukazatele zaměstnanosti v tis. osob

počet zaměstnanců v odvětví ve Zlínském kraji 12,50 12,70 15,60 15,70
celkový počet zaměstnanců ve Zlínském kraji 267,33 262,61 273,93 282,50
počet zaměstnanců v odvětví v ČR 71,40 73,70 81,60 86,40
celkový počet zaměstnanců v ČR 4 706,63 4 764,02 4 828,06 4 921,99
LQz 3,08 3,13 3,37 3,17
RPPZ 4,68% 4,84% 5,69% 5,56%
KRVZ 0,14 0,15 0,19 0,18

ukazatele tržeb v mil.Kč
tržby v odvětví ve Zlínském kraji 43 047 45 195 57 307 63 574
celkové tržby ve Zlínském kraji 101 998 111 913 126 696 143 511
tržby v odvětví v ČR 150 258 168 156 204 885 228 008
celkové tržby v ČR 2 050 765 2 221 320 2 484 194 2 754 527
LQT 5,76 5,33 5,48 5,35
RPPT 42,20% 40,38% 45,23% 44,30%
KRVT 2,43 2,15 2,48 2,37

ukazatele přidané hodnoty v mil. Kč
přidaná hodnota v odvětví ve Zlínském kraji 11 742 13 885 15 552 18 062
celková přidaná hodnota ve Zlínském kraji 116 650 124 545 136 096 148 520
přidaná hodnota v odvětví v ČR 39 903 44 112 51 839 60 206
celková přidaná hodnota v ČR 2 529 678 2 675 260 2 907 660 3 178 011
LQPH 6,38 6,76 6,41 6,42
RPPPH 10,07% 11,15% 11,43% 12,16%
KRVPH 0,64 0,75 0,73 0,78
MKRV 1,07 1,02 1,13 1,11

letech 2004-2007

Posouzením vývoje hodnot koeficientů lokalizace pro všechny stanovené ukazatele je zřej-

mé, že zkoumaný obor se jeví jako stabilní, pouze s menšími výkyvy. Regionální procentní 

podíl oboru na ukazatelích v kraji vykazuje vzrůstající tendenci – obor se tedy ve všech 

ukazatelích stává pro kraj významnějším. Koeficient regionální významnosti oboru, který 

integruje koeficienty lokalizace a regionální procentní podíl oboru, v ukazatelích pro za-

městnanost a přidanou hodnotu jeví mírně rostoucí tendenci, zatímco v ukazateli tržeb je 

tendence lehce kolísavá. Komplexní ukazatel multikriteriální koeficient regionální význam-

nosti potom v průběhu sledovaného období kolísá, a to především díky vlivu ukazatele tr-

žeb, který vykazoval v roce 2005 propad, po kterém následoval v dalším období nárůst.
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6 OBORY VHODNÉ PRO VZNIK KLASTRŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

V této kapitole bude na základě výše uvedených propočtů provedeno vyhodnocení oborů 

zpracovatelského průmyslu Zlínského kraje vhodných k založení klastrových iniciativ. Dle 

zvolených kritérií bude identifikováno několik oborů, které budou srovnány s již existujícími 

klastry, případně budou navrženy obory vhodné pro zahájení procesu mapování potenciál-

ních klastrových iniciativ.

6.1 Vyhodnocení oborů vhodných pro klastrování 

Jako prvotní kritérium pro identifikaci oborů vhodných pro vznik klastrů ve Zlínském kraji 

byla zvolena hodnota lokalizačního koeficientu zaměstnanosti >1,2. Druhým kritériem byla 

zvolena hodnota multikriteriálního koeficientu regionální významnosti, která komplexně 

posoudí ekonomický výkon i zaměstnanost vhodných oborů.
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Tab. 12. Vyhodnocení oborů zpracovatelského průmyslu Zlínského kraje za období 2004-5

[vlastní zpracování]

Obor LQZ 2004 MKRV2004 LQZ 2005 MKRV2005

Výroba usní a výrobků z usní 5,76 0,05 5,60 0,05

Výroba pryžových a plastových 
výrobků 3,08 1,07 3,13 1,02

Výroba chemických látek, přípravků, 
léčiv a chemických vláken 2,11 0,08 2,19 0,08

Zpracovatelský průmysl j. n. 1,73 0,03 1,57 0,02

Výroba elektrických a optických 
přístrojů a zařízení 1,70 0,07 1,51 0,06

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku 1,32 0,01 1,29 0,01

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 1,21 0,04 1,19 0,05

Výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků 1,11 0,05 1,24 0,05

Výroba potravinářských výrobků a 
nápojů, tabákových výrobků 1,09 0,04 1,23 0,04

Výroba textilií, textilních a oděvních 
výrobků 0,71 0,01 0,83 0,01

Výroba ostatních nekovových 
minerálních výrobků 0,67 0,01 0,57 0,01

Výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru; vydavatelství a tisk 0,67 0,00 0,79 0,00

Výroba dopravních prostředků a 
zařízení 0,58 0,01 0,47 0,02

Výroba koksu, jaderných paliv, 
rafinérské zpracování ropy 0,00 0,00 0,00 0,00

Podle hodnoty lokalizačního koeficientu zaměstnanosti je možné posoudit jako obory vhod-

né pro vznik klastrové iniciativy ve Zlínském kraji obor Výroba usní a výrobků z usní, Vý-

roba pryžových a plastových výrobků, Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemic-

kých vláken, Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený, Výroba elektrických a optických 

přístrojů a zařízení, Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku a obor 

Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených. Ačkoli poslední uvedený obor je již na 

hranici pro doporučení ke klastrování, nabývá významnějších hodnot z pohledu multikriteri-

álního koeficientu regionální významnosti, který integruje koeficienty regionální významnos-

ti pro zaměstnanost, tržby a přidanou hodnotu, tudíž nabízí komplexnější pohled na ekono-

mický význam oboru pro region.
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Pokud tedy provedeme vyhodnocení významnosti oborů s přihlédnutím k MKRV, je možné 

určit jako významné obory Výroba pryžových a plastových výrobků, Výroba chemických 

látek, přípravků, léčiv a chemických vláken a Výroba elektrických a optických přístrojů a 

zařízení (viz Tab.13).

Tab. 13. Pořadí významnosti oborů zpracovatelského průmyslu Zlínského kraje [vlastní 

zpracování]

Obor LQZ 2004 MKRV2004 LQZ 2005 MKRV2005

Výroba pryžových a plastových výrobků 3,08 1,07 3,13 1,02

Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a 
chemických vláken 2,11 0,08 2,19 0,08

Výroba elektrických a optických přístrojů a 
zařízení 1,70 0,07 1,51 0,06

Výroba usní a výrobků z usní 5,76 0,05 5,60 0,05

Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 1,21 0,04 1,19 0,05

Zpracovatelský průmysl j. n. 1,73 0,03 1,57 0,02

Zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků kromě nábytku 1,32 0,01 1,29 0,01

6.2 Klastry založené a plánované ve Zlínském kraji

V průběhu let 2005-6 probíhalo ve Zlínském kraji mapování oborů, vhodných pro založení 

klastrů. Na základě tohoto procesu byl založen Plastikářský klastr, Obuvnický klastr a Klas-

tr dřevařů a nábytkářů. V porovnání s výše uvedenými výpočty je zřejmé, že všechny tyto 

obory mají potenciál pro vznik významných klastrů a to jak z pohledu zaměstnanosti 

v regionu, tak v dopadu ekonomických výsledků své produkce na rozvoj regionu. Je třeba 

dodat, že v rámci projektů mapování klastrů byly sledovány obory v členění na oddíly a u 

dřevařského klastru byly mapovány oddíly v rámci různých subsekcí, nicméně jak subsekce 

Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku, tak subsekce Zpracovatel-

ský průmysl jinde neuvedený, který prezentuje výrobu nábytku jsou identifikovány jako 

obory vhodné pro klastrování. [17]

U připravovaného strojírenského klastru bylo mapování prováděno pro oddíly ve třech růz-

ných subsekcích, z čehož subsekce Výroby a opravy strojů j.n. a Výroba základních kovů, 
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hutních a kovodělných výrobků spadá mezi obory, především ekonomicky, významné pro 

region. [17], [27]

6.2.1 Plastikářský klastr

Plastikářský klastr, z.s.p.o. vznikl na základě projektu „Identifikace možnosti vzniku plasti-

kářského klastru“ ve Zlínském kraji během období 8/2005-2/2006 s cílem ověřit, zda odvět-

ví plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji odpovídá charakteristice tzv. klastru. Mapová-

ní probíhalo pro obory OKEČ DH25 – Výroba pryžových a plastových výrobků ve 2 eta-

pách: statistický průzkum a kvalitativní řešení. Projekt zakládání klastru byl kofinancován 

Zlínským krajem a byl podpořen dotací z Operačního programu Průmysl a podnikání.

Klastr byl založen 27.2.2006 jako zájmové sdružení právnických osob s počtem 18ti zaklá-

dajících firem. V současnosti má klastr 25 členů a aktivně pracuje na projektech vzdělávací-

ho systému pro střední a vysoké školství, aplikovaného výzkumu a společného nákupu 

energií. V počáteční fázi je nákup surovin.

Plastikářský klastr je příkladem úspěšně fungujícího klastru, který přináší zapojeným firmám 

výhody z členství a svými aktivitami přispívá k pozitivnímu vnímání oboru plastikářského 

průmyslu v kraji. [18]

6.2.2 Obuvnický klastr

Obuvnický klastr Czech Shoes, občanské sdružení, vznikl na základě projektu „Identifikace 

možnosti vzniku obuvnického klastru“ ve Zlínském kraji během období 10/2005-9/2006 

s cílem ověřit, zda odvětví obuvnického průmyslu ve Zlínském kraji odpovídá charakteristi-

ce tzv. klastru. Mapování probíhalo pro OKEČ DC19300 – Výroba obuvi a DC19000 –

Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi. Projekt zakládání 

klastru byl finančně podpořen v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, pro-

středky z rozpočtu Zlínského kraje a Českou obuvnickou a kožedělnou asociací.

Klastr byl založen 2.11.2006 11 firmami, v současné době je počet členů 12. Vzhledem 

k tomu, že klastr je v současné době neaktivní,  činnosti v oblasti vzdělávání a jazykového 

studia zaměřeného na odbornou technologii, společné propagace a příprava společného 

design centra probíhají v rámci České obuvnické a kožedělné asociace. [19]
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6.2.3 Klastr dřevařů a nábytkářů

Klastr dřevařů a nábytkářů ABC WOOD, občanské sdružení, vznikl na základě projektu 

„Mapování možnosti vzniku klastru v oboru dřevařské výroby a výroby nábytku ve Zlín-

ském kraji.“ během období 8/2006-2/2007 s cílem ověřit, zda tato odvětví ve Zlínském kraji 

odpovídá charakteristice klastru. Mapování probíhalo pro OKEČ DN 20 – zpracování dře-

va, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku a 

OKEČ 36 – Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený. Projekt zakládání 

klastru byl finančně podpořen v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání.

Klastr byl založen 20. 6. 2007, současný počet členů je 6. Aktuálně klastr připravuje katalog 

„Nábytek Zlínského kraje“ za účelem propagace členů, připravuje projekt dalšího rozvoje 

klastru a zpracovává projektové záměry pro budoucí projekty klastru. [21]

6.2.4 Strojírenský klastr

V období 4/2008-8/2009 probíhal projekt mapování možnosti vzniku strojírenského klastru, 

který byl financován z prostředků Zlínského kraje. Mapování probíhalo pro OKEČ 28 -

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení), 29 - Výroba 

a opravy strojů a zařízení j. n., 34 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba 

přívěsů a návěsů, 35 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. 

Díky nepříznivé ekonomické situaci v současné době firmy nejsou nakloněny formálnímu 

založení klastru, nicméně dále probíhají neformální schůzky a firmy vyčkávají, zda nastane 

příznivější klima pro realizaci společné spolupráce oficiální cestou. [20], [27]

6.3 Možnosti vzniku nových klastrů

Obory, vyhodnocené jako potencionálně vhodné pro klastrování, u nichž nebyl klastr dosud 

založen a není ani ve fázi již zahájeného procesu mapování, budou blíže analyzovány. 

Bude provedena identifikace firem v daném oboru. Rozdělení firem do velikostních skupin 

dle počtu zaměstnanců odpovídá statistickému hodnocení pro 0-50 zaměstnanců malá firma, 

pro 51-250 zaměstnanců střední firma. Firmy nad 250 zaměstnanců, tedy velké firmy, neby-

ly zohledněny, vzhledem k prioritnímu zaměření klastrů na malé a střední firmy.
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6.3.1 Potenciál oborů chemického průmyslu

Obor chemického průmyslu dle výše uvedených propočtů patří mezi jeden z nejvýznamněj-

ších ve Zlínském kraji a to jak z pohledu zaměstnanosti, tak z pohledu ekonomického výko-

nu firem. Tento obor má nezastupitelný význam v zemědělství, stavebnictví a je nepostrada-

telným zdrojem surovin pro jiné průmyslové obory. [22]

Struktura výrobních firem chemického průmyslu je převážně velikosti střední, případně vel-

ké. To je dáno především povahou výroby. Tyto firmy se vyznačují velkou odvětvovou a 

výrobní specializací. Dalším faktorem je prostorová lokalizace firem, které jsou rozprostře-

ny po celém kraji a nejsou si geograficky blízké. Lze tedy předpokládat, že podmínky a po-

třeba vzájemné kooperace a spolupráce nebudou příliš silné.

Tab. 14. Vybrané malé a střední firmy chemického průmyslu ve Zlínském kraji [vlastní 

zpracování]

Firma Činnost Sídlo Velikost

CHEPORT, spol. s r. o. výroba desinfekčních a čistí-

cích prostředků

Lhotsko Střední 

ROKOSPOL a.s. výroba nátěrových hmot Uherský Brod Střední 

CS CABOT, spol. s r. o. výroba sazí Valašské Meziříčí Střední 

COLORLAK, a.s. výroba nátěrových hmot Staré Město Střední 

V oblasti technologické vyspělosti je třeba uvést, že vlastní zázemí má, dle průzkumu TIC 

na vzorku firem, 100% firem v tomto oboru. Jedná se především o různé typy přístrojového 

testovacího vybavení a laboratoře, což koresponduje právě s velikostí firem. [22]

Jako oborové příležitosti v blízké budoucnosti byly manažery firem uvedeny nové trhy v 

rozvíjejících se zemích, potřeba nových materiálů a kompozitní materiály. [22]



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 58

Firmy v oboru chemického průmyslu mají poměrně značný potenciál uplatnění svých 

výrobků na mezinárodních trzích (viz graf). Vysoké procento odbytu ve Zlínském kraji je 

dáno skutečností, že produkce jedné z firem je úzce navázána na gumárenský průmysl. [22]

V rámci insitucionální podpory v oblasti vědy a výzkumu pro obor chemického průmyslu 

existují ve Zlínském kraji tyto instituce: DEZA a.s. Valašské Meziříčí, Státní veterinární 

ústav Olomouc, detašované pracoviště Kroměříž – Oddělení cizorodých látek Kroměříž, 

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [22]

Vzhledem k vysoké odvětvové a výrobní specializaci v rámci širokého oborového spektra 

chemického průmyslu a s ohledem na firemní strukturu, nebyl tento obor dosud krajem 

identifikován jako prioritní pro zahájení mapování potenciálního klastru. Nicméně vzhledem 

ke stále užšímu propojení s regionálně dominantní plastikářskou výrobou by neměl ztrácet 

ve Zlínském kraji svou pozici.

6.3.2 Potenciál oborů elektrotechnického průmyslu

Mezi současnými záměry Technologického inovačního centra ve Zlíně, které se aktivně 

účastnilo mapování klastrů ve Zlínském kraje je vytipovat další obory v regionu, které by 

mohly mít potenciál pro založení klastru. V úvahu připadají například obory informačních 

technologií nebo biotechnologií. Jedná se o obory subsekce Výroba elektrických a optic-

Obr. 4. Graf geografického rozptylu odběratelů chemické-

ho a gumárenského průmyslu v roce 2009 [22]
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kých přístrojů a zařízení, které byly v provedených výpočtech vyhodnoceny jako významné 

obory ve Zlínském kraji z pohledu zaměstnanosti, především ovšem hodnotou ekonomic-

kých výkonů.

V dokumentu Analýza inovačního potenciálu Zlínského kraje, kterou provádělo TIC ve 

Zlíně je ICT sektor dělen na tři základní skupiny činností, z nichž do odvětví průmyslu spa-

dá ICT výroba (ICT sektor zpracovatelského průmyslu). Ta zahrnuje odvětví, jejichž hlavní 

ekonomická činnost souvisí primárně s výrobou přístrojů a zařízení, které jsou nezbytné pro 

práci s daty a informacemi elektronickou cestou (ICT výrobky). Celý ICT sektor je defino-

ván jako kombinace ekonomických činností (odvětví) produkující výrobky (technologie) a 

poskytující služby, jež jsou primárně určeny k zpracování, komunikaci a distribuci informací 

elektronickou cestou, včetně jejich zachycení, ukládání, přenosu a zobrazení. ICT sektor je 

velmi prestižně vnímán a patří mezi obory s největším inovačním potenciálem. [22]

V případě elektrotechnického oboru lze u velké skupiny firem identifikovat poměrně úzké 

napojení zejména na dopravní strojírenství. [22]

V oboru ICT je velký podíl malých firem. Část z nich je geograficky situována do stejných 

sídel, bylo by zde tedy možné využít výhody z plynoucí z geografické blízkosti v případě 

společného nákupu surovin či energií, či sdílení informací a zkušeností. Dalším faktorem, 

který může mít vliv na zájem firem o společnou klastrovou iniciativu je podobné zaměření a 

specializace výroby. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 60

Tab. 15. Vybrané malé a střední firmy elektrotechnického průmyslu ve Zlínském kraji

[vlastní zpracování]

Firma Činnost Sídlo Velikost

COMET SYSTÉM, s.r.o. výroba měřící techniky Rožnov pod Rad-

hoštěm

Malá

Vakuum servis s.r.o. výroba vakuové techniky a 

zařízení

Rožnov pod Rad-

hoštěm

Malá

SENSIT s.r.o. výroba teplotních snímačů Rožnov pod Rad-

hoštěm

Malá

EUROTREND, spol. s r. o. výroba kabelových svazků Vizovice Malá

Dinel, s.r.o. výroba přístrojů pro měření 

a regulaci

Zlín Malá

CEBES a.s. výroba komutátorů Brumov - Bylnice Střední 

Ray Service, a.s. výroba kabelových svazků Staré Město Střední 

PEVEKO, spol. s r. o. výroba elektromagnetických 

ventilů

Uherské Hradiště Střední 

Zdeněk Holomý Electronics výroba elektronických sirén 

a rozhlasových zařízení

Valašské Meziříčí Střední 

Firmy ICT sektoru dodávají své produkty jednak do jednotlivých oborů zpracovatelského 

průmyslu (opět lze najít např. propojení s dopravním strojírenstvím – leteckým průmyslem) 

a ve větší míře mají tyto firmy odběratele i v odvětví služeb. Zde je zajímavá skutečnost, že 

část firem je napojena na armádu ČR, případně na státní správu, aktivně se účastní tendrů a 

je tedy do určité míry přímo závislá na státním rozpočtu. [22]
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Obr.  5. Graf geografického rozptylu odběratelů elek-

trotechnického průmyslu v roce 2009 [22]

Obr.  6. Graf geografického rozptylu odběratelů oborů 

ICT v roce 2009 [22]

Jako oborové příležitosti v blízké budoucnosti vidí firmy v oboru ICT a elektrotechnika 

nové trhy a technologie, získávání nových trhů, potenciál automobilového průmyslu a ino-

vace.
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Malé firmy etablované v oboru ICT v regionu mají nejvyšší stupeň technologické vyspělosti, 

tedy high-tech produkci založenou na vlastním know-how a vlastním výzkumu a vývoji. 

[22]

V rámci insitucionální podpory v oblasti vědy a výzkumu pro obor informatika a elektro-

technika existují ve Zlínském kraji tyto instituce: BD Sensors s.r.o. Buchlovice, Meros, 

spol. s r. o. – akreditovaná kalibrační laboratoř Rožnov pod Radhoštěm, Petr Bilavčík 

PRIMA – Akreditovaná kalibrační laboratoř Uherský Brod, SVCS, s.r.o., provozovna Va-

lašské Meziříčí, Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín a Tomáše Bati ve Zlíně. [22]

Vzhledem k narůstajícímu potenciálu oborů informatiky a elektrotechniky, jejich rostoucí 

prestiži, inovačnímu potenciálu a vysokému stupni technologické vyspělosti, jsou tyto obory 

velmi vhodné pro vznik klastrové iniciativy. Tuto skutečnost potvrzují i záměry Technolo-

gického inovačního centra směřující k mapování právě těchto oborů. [27]

Velkým problémem Zlínského kraje obecně pro všechny oborů průmyslu je nedostatečná 

dopravní infrastruktura kraje, a to dálnice, rychlostní komunikace a silnice 1. třídy. Vzhle-

dem ke geografické poloze kraje na východě republiky je realitou, že Zlínský kraj patří mezi 

nejhůře dostupné ze všech krajů v ČR. Podnikatelům také chybí regionální letecká doprava.

[22]

6.3.3 Spolupráce institucí v procesu mapování klastrů

Na procesu mapování klastrů ve Zlínském kraji se podílí řada institucí. Obory určené Zlín-

ským krajem jako významné byly v průběhu let 2005-6 mapovány Technologickým inovač-

ním centrem, které celý proces řídilo. Tyto klastry (tedy plastikářský, obuvnický a dřevař-

ský) již byly založeny. V dokumentu Regionální inovační strategie Zlínského kraje na obdo-

bí 2008-2013 jsou určeny další obory, u kterých by měl být proces mapování. Fáze mapová-

ní probíhá v oblasti strojírenského průmyslu a se zahájením se počítá u oborů ICT a elektro-

technika. Na veškerých aktivitách v oblasti klastrů ve Zlínském kraji se významně podílí 

také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [27]

Nezastupitelnou roli také hraje Ministerstvo průmyslu a obchodu především v oblasti finan-

cování klastrů podporou pomocí Operačních programů a agentura pro podporu podnikání 

CzechInvest. Agentura CzechInvest také iniciovala zahájení jednání o možném vzniku le-
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teckého klastru v Kunovicích, které probíhá bez zapojení Zlínského kraje a ostatních kraj-

ských institucí.
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ZÁVĚR

Tato bakalářská práce měla za cíl provést analýzu oborů zpracovatelského průmyslu Zlín-

ského kraje a na základě této analýzy provést vyhodnocení oborů, vhodných pro založení 

klastrů. Identifikované obory byly porovnány s již existujícími klastry ve Zlínském kraji a 

podrobněji popsány obory, u kterých proces mapování dosud nebyl zahájen.

Pro Zlínský kraj významné obory, potvrzené hodnotami výpočtů charakteristik významnosti 

oborů v regionu, jsou plastikářský, chemický, elektrotechnický, obuvnický, strojní a dře-

vozpracující průmysl. Pro obory plastikářského, obuvnického a dřevozpracujícího průmyslu 

již byly klastry založeny. Pro obor strojního průmyslu v současné době probíhá fáze mapo-

vání, bohužel však naráží na nezájem samotných firem o zapojení do vzájemné spolupráce. 

Oborem vytipovaným pro zahájení mapování Regionální inovační strategií Zlínského kraje je 

obor ICT a elektrotechnika. Struktura firem produkujících výkony v chemickém průmyslu 

vzhledem k jejich vysoké odvětvové a výrobní specializace není příliš vhodná pro založení 

klastru. 

Toto zjištění potvrzuje, že ačkoli mohou být obory na základě výsledků propočtů charakte-

ristik významnosti identifikovány jako vhodné pro vznik klastru, je to pouze první krok. Při 

následném bližším mapování oborů může být zjištěno, že firmy nemají potenciál z různých 

důvodů být zapojeny do takové spolupráce nebo jejich představitelé prostě nemají zájem 

spolupracovat a sdílet informace a poznatky a mají potřebu chránit vlastní know how před 

potenciální konkurencí.

Přitom vzájemná spolupráce regionálních a specializovaných firem zvýší jejich konkurence-

schopnost, usnadní přístup na globální trhy a umožní zapojení firem do výzkumu a vývoje.

V této práci jsem dospěla k závěru, že mapování klastrů je složitý a dlouhý proces, kde vý-

počty charakteristik oborů potenciálně vhodných pro vznik klastrových iniciativ jsou jen 

dílčí částí. Tyto propočty nelze plnohodnotně provádět na laické úrovni z veřejně dostup-

ných dat, vzhledem k nedostatečným datovým podkladům na regionální úrovni z ČSÚ. Je 

třeba zapojit do procesu instituce, které mají zkušenosti jak s prováděním statistických vý-

zkumů, mohou provádět propočty na úrovni jednotlivých oddílů průmyslových oborů a 

současně znají daný region a jsou schopni posoudit význam konkrétních oborů pro region.
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