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Základní informace a historie projektu Cluster Excellence 

Tento projekt přišel v rámci práce organizace European Cluster Excellence Initiative (ECEI). ECEI 

vznikla v roce 2009 pod dohledem European Commission, DG Enterprise and Industry s cílem 

podpory klastrových organizací po celé Evropě. Během následujících tří let se uskutečnilo celkem 13 

projektů v 9 zemích po celé Evropě, které byly zaměřeny na studii problematiky řízení klastrů s cílem 

vývoje praktické metodologie a nástrojů pro podporu neustálého zlepšování činností klastrových 

organizací v oblastech své činnosti. Z počátku základními cíli ECEI a jejich partnerů bylo především: 

 vytvořit jednotný soubor indikátorů kvality klastrového managementu a vytvořit tak 

především systém označení kvality resp. „qualitty labelling systém“ pro profesionální 

managementy klastrových organizací, 

 rozvinout a standardizovat soubor vyukových materiálů pro manažery klastrů, 

 založit European Cluster Manager´s Club pro uznání a výměnu informací o profesionálním 

managementu (řízení) klastrů, 

 založit European Cluster Collaboration Platform (ECCP), pro propojení klastrových organizací 

s malými a středními firmami. 

V současné době se však ECEI blíží ke zdárnému konci své práce a pomalu přechází jejich snaha a 

činnosti podpory manažerů klastrů po celé Evropě do správy třech vzniklých organizaci, kterými jsou: 

 European Secretariat for Cluster Analyses (ESCA) – organizace pro hodnocení a označení 

známky kvality klastrů 

 Foundation Cluster and Competitiveness – organizace spravující výcvikové materiály a 

poskytující kurzy pro výcvik excelentního managementu klastru na základě vytvořených 

osnov a výcvikových materiálu pod hlavičkou ECEI 

 European Cluster Group e.V. (ECG) – organizace udržující strukturu pro budoucnost  

European Cluster Manager´s Club a European Cluster Collaboration Platform se silnými 

vazbami a spoluprácí s TCI Network 

V září roku 2009 ECEI započala svoji iniciativu v podobě Cluster-Excellence.eu pod niž patří již výše 

zmíněné European Cluster Manager´s Club a European Cluster Collaboration Platform s cílem 

podpory excelence v řízení klastrů po celé Evropě. Samotná Cluster-Excellence.eu vznikla právě 

s cílem dát dohromady zkušené evropské odborníky na danou problematiku a vytvořit tak za jejich 

pomoci soubor indikátorů kvality a proces vzájemného posouzení kvality řízení klastrů. Výstupem 

této iniciativy tak vznikl, již zmíněný systém posouzení a označení stupně kvality managementu 

klastru se snahou neustálého rozvoje a spolupráce při přijetí certifikátů kvality mezi členy tohoto 

projektu. Hlavní cíle Cluster-Excellence.eu, pak můžeme shrnou do těchto bodů, mezi které patří: 

 Vývoj, testování a přijetí přístupu hodnocení kvality řízení managementů klastrů založených 

na: 

o vzájemném porozumění indikátorů kvality, 

o a přátelském hodnocení mezi klastry, 

 vývoj materiálů pro podporu a výcvik manažerů klastrů a pomoci při jejich snaze dosáhnout 

excelence v závislosti na vybraných indikátorech kvality definovaných v rámci tohoto 

projektu, 

 nabídnout výcvikovou metodiku pro podporu k dosažení kvality řízení v klastru, 
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 zvýšit prestiž a uznání pro klastrový management jako atraktivní profesi, 

 rozšířit posuzovací proces označování kvality mezi klastrovými manažery na stejné úrovni, 

 podporovat dostupné vzdělávací programy pro klastrové manažery. 

Postavení organizace či iniciativy Cluster-Excellence.eu v kontextu s existujícími iniciativami 

existujících s cílem podpory klastrů, můžeme vidět, viz Obr. 1 Evropské iniciativy na podporu klastrů. 

Obr. 1 Evropské iniciativy na podporu klastrů 

 

Zdroj: European Cluster Excellence Initiative  

Dostupné z: http://www.cluster-excellence.eu/3565.html 

V kontextu s projektem Cluster-Excellence.eu a danou problematikou uvádí i pan Emiliano Duch 

z IESE Business School´s International Center for Cempetitiveness, který je lídrem projektu pro 

podporu excelence kvality řízení klastrů, že velmi často jsou spojovány s profesionálním a kvalitním 

řízením klastru osobní a mentální schopnosti vedoucích pracovníků daných klastru. Avšak uvádí, že 

samotné jádro řízení managementu vychází z analýz trhu a stanovení strategií pro jejich klastr. 

V tomto ohledu si musíme uvědomit, že mnoho odborných studií, které nám v tomto pomohou, již 

existuje a je tak třeba je využit právě v podobě iniciativy Cluster-Excellence.eu. Proto je stále třeba se 

učit, zdokonalovat a aplikovat přístup excelentního řízení klastrů a vytvořit, tak pro tyto účely 

indikátory kvality pro hodnocení v souladu s tímto metodickým přístupem. 

V současné době realizuje a hodnotí úroveň kvality klastrů organizace European Secretariat for 

Cluster Analyses (ESCA), která následně přiděluje označení známky kvality managementu klastru. 

Toto označení známky kvality řízení klastru má dvě základní mety, resp. označení, kterými jsou: 

 Cluster Management Excellence Label Bronze 

 Cluster Management Excellence Label Gold 

http://www.cluster-excellence.eu/3565.html
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Bronze Label je základní úrovní známky kvality, které může klastr dosáhnout. Jedná se o označení, 

k němuž je zapotřebí splnit minimální požadavky (18 z 31 indikátorů) na hodnocení kvality řízení 

klastru, tak aby se daný klastr mohl zapojit do benchmarkingové databáze klastrů. Toto označení, 

získá každý klast po splnění daných podmínek pod dobu dvou let, po které bude muset neustále 

hodnotit kvalitu řízení klastru a jeho celkový rozvoj, tak aby dosáhnul na další úroveň známky kvality 

managementu klastru.  

Základem udělení tohoto označení je především sebehodnocení současného stavu ze strany 

manažera klastru, který na základě osobního rozhovoru (podle ESCA benchmarkingového přístupu) 

charakterizuje a porovnává daný klastr se svými vrstevníky resp. klastry z databáze. Výstupem tohoto 

porovnávání a hodnocení je nalezení a navržení doporučení pro zlepšení řízení klastru. Tento proces a 

závěrečné posouzení a hodnocení stavu klastru z pohledu kvality řízení provede benchmarkingový 

expert pod hlavičkou ESCA. Těmito experty jsou v České republice odbornice z agentury CzechInvest, 

kterými jsou Martina Fronková a Hana Zvariková. Celý proces hodnocení kvality řízení klastru 

můžeme vidět, viz Obr. 2 Proces přístupu hodnocení kvality řízení klastru. 

Obr. 2 Proces přístupu hodnocení kvality řízení klastru. 

 

Zdroj: European Cluster Excellence Initiative  

Dostupné z: http://www.cluster-excellence.eu/fileadmin/_cluster-excellence/downloads/GOLD-

Assessment.pdf 

  

http://www.cluster-excellence.eu/fileadmin/_cluster-excellence/downloads/GOLD-Assessment.pdf
http://www.cluster-excellence.eu/fileadmin/_cluster-excellence/downloads/GOLD-Assessment.pdf
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Jak můžeme vidět udělení známky kvality v podobě Gold Label, může klastr dosáhnout po dvou 

letech po zapojení se do daného projektu. V následujících obdobích resp. do pěti let může klastr 

dosáhnout na další úroveň kvality řízení a to na úroveň Gold Label spolu se získáním přesněji řečeno 

řízením klastru pomocí modelu EFQM. Další budoucí úrovně kvality řízení v současné době nejsou 

definovány, avšak je očekáváno postupem času definování dalších úrovni kvality řízení pro rozvoj 

klastru. 

Jak již bylo řečeno minimálně po období dvou let a tedy po získání známky kvality Bronze Label je 

další úrovní kvality řizení značka kvality Gold Label. V současné době je tato úroveň pomyslným 

podvrcholem možného získání známky kvality řízení klastru a aby dané úrovně klastr dosáhnul je 

zapotřebí oproti předcházející úrovni být hodnocen a splnit určitá pravidla a standardy vycházející 

z hodnocení všech 31 indikátorů hodnocení kvality řízení klastru. Podrobný popis všech 31 indikátorů 

známky kvality bude předmětem dalšího materiálu, avšak alespoň nutno zmínit a definovat obecných 

6 kroků celého procesu pro získání známky kvality Gold Label. Těmito kroky celého procesu jsou 

především: 

 Zjištění a kontrola splnění minimálních požadavků kvality 

 Samo hodnocení kvality řízení na základě indikátorů kvality 

 Rozhodnutí o možnosti celkového hodnocení kvality řízení 

 Celkové hodnocení kvality řízení ze strany expertů po dobu dvou dní 

 Zpráva o hodnocení kvality řízení 

 Ocenění známkou kvality řízení Gold Label 

Nutno zmínit, že úvodní kroky jsou obrazem procesu získání známky kvality Bronze Label a to tedy 

ukazuje na provázanost jednotlivých kroků s cílem získat nejvyšší známku kvality Golde Label. 

Následujícím pomyslným krokem či vrcholem po získání známky kvality Gold Label je  

tzv. implementace standardizovaného modelu kvality řízení EFQM.  

Tento model excelence (EFQM) začal vznikat po roce 1988 s cílem udržitelného rozvoje excelence a 

zvýšení konkurenceschopnosti organizací. Obecně můžeme říci, že tento model má za cíl hodnotit 

základní kritéria činnosti dané organizace na základě definovaných „předpokladů“ a jejich následných 

„výsledků“, které mají za cíl neustálý rozvoj, učení se a inovace v organizaci. Kritéria tohoto modelu 

jsou předmětem definice pro jednotlivé organizace, avšak obecný rámec procesu celého modelu 

můžeme vidět, viz Obr. 3 Obecná struktura modelu EFQM. 
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Obr. 3 Obecná struktura modelu EFQM 

 

Zdroj: Business Excellence Consulting  

Dostupné z: http://www.becon.cz/index.php/cs/sluzby/efqm 

O modelu EFQM a jeho specifikách lze psát mnoho, avšak pro účely tohoto matriálu jsou zcela 

postačující tyto informace s konstatování, že tento model je tedy v současnosti brán spolu 

s dosáhnutím značky kvality Gold Label jako určitý vrchol známky kvality řízení klastru. 

Závěr tohoto materiálu nutno dodat informace o současném stavu tohoto projektu klastrové 

excelence a tedy přesněji informace o tom, které klastry v České republice se pyšní známkou kvality 

Bronze Label, či které Evropské klastry již dosáhly na nejvyšší úroveň známky kvality Gold Label.  

V České republice existuje celkem 79 klastrů a klastrových iniciativ, z kterých je v současné době 

evidováno podle agentury CzechInvest jako aktivních 62 klastrů či klastrových iniciativ. Z tohoto 

celkového počtu klastrů v České republice, získalo celkem 12 klastrů známku kvality Bronze Label a 

udílí se tak o nejvyšší známku kvality Gold Label. Přehled těchto klastrů z celé České republiky 

můžeme vidět, viz Tab. 1 Klastry se známkou kvality řízení Bronze Label v České republice. 

Tab. 1 Klastry se známkou kvality řízení Bronze Label v České republice. 

Pořadí Název Obor www 

1 
CLUTEX - Cluster of Technical 
Textiles 

New materials and chemistry http://www.clutex.cz  

2 CREA Hydro & Energy Energy and environment http://www.creacz.com 

3 ENVICRACK Energy and environment http://www.envicrack.cz  

4 Energoklastr Energy and environment http://www.energoklastr.cz  

5 General Engineering Cluster Production and engineering http://www.maestroj.cz 

6 IT Cluster ICT http://www.itcluster.cz  

7 Klastr OMNIPACK New materials and chemistry http://www.klastromnipack.cz  

8 MedChemBio Health and medical science http://www.medchembio.cz  

9 
Moravian-Silesian Automotive 
Cluster 

Transportation and mobility http://www.autoklastr.cz  

10 NANOPROGRES Micro, nano and optical technologies http://www.nanoprogres.cz  

11 
Network Security Monitoring 
Cluster 

ICT http://www.nsmcluster.com  

12 Plastics Cluster Production and engineering http://www.plastr.cz  

Zdroj: Vlastní 

http://www.becon.cz/index.php/cs/sluzby/efqm
http://www.clutex.cz/
http://www.creacz.com/
http://www.envicrack.cz/
http://www.energoklastr.cz/
http://www.maestroj.cz/
http://www.itcluster.cz/
http://www.klastromnipack.cz/
http://www.medchembio.cz/
http://www.autoklastr.cz/
http://www.nanoprogres.cz/
http://www.nsmcluster.com/
http://www.plastr.cz/
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Zajímavou informací také je, že z těchto klastrů se známkou kvality Bronze Label, jsou celkem tři 

klastry z Moravskoslezského kraje. Naproti tomu v celé Evropě je v současné době evidováno celkem 

422 klastrů, které získaly známku kvality. Z tohoto celkového počtu však disponuje s nejvyšší 

známkou kvality Gold Label celkem 15 klastrů, které můžeme vidět, viz Tab. 2 Klastry se známkou 

kvality řízení Gold Label v celé Evropě. 

Tab. 2 Klastry se známkou kvality řízení Gold Label v celé Evropě. 

Pořadí Název Země www 

1 Chemie-Cluster Bayern Německo www.chemiecluster-bayern.de  

2 Eco World Styria Rakousko www.eco.at 

3 FEMAC - Agricultural Machinery Cluster Španělsko www.femac.org 

4 FPX - Future Position X Švédsko www.fpx.se 

5 Innovation Network Lifestyle - Interior & Clothing Dánsko www.innonetlifestyle.com  

6 Kunststoff Cluster Rakousko www.kunststoff-cluster.at  

7 Kunststoffinstitut Lüdenscheid Německo www.kunststoff-institut-luedenscheid.de  

8 microTEC Südwest Německo www.microtec-suedwest.de  

9 Minalogic - Maison des Micro et Nanotechnologies Francie www.minalogic.com 

10 NODE - Norwegian Offshore & Drilling Engineering Norsko www.nodeproject.no  

11 Offshore Center Danmark Dánsko www.offshorecenter.dk  

12 Photonics BW Německo www.photonicsbw.de  

13 Silicon Saxony Německo www.silicon-saxony.de  

14 Systematic - Paris Region Systems & ICT Cluster Francie www.systematic-paris-region.org  

15 Virtual Dimension Center Německo www.vdc-fellbach.de  

Zdroj: Vlastní 

http://www.chemiecluster-bayern.de/
http://www.eco.at/
http://www.femac.org/
http://www.fpx.se/
http://www.innonetlifestyle.com/
http://www.kunststoff-cluster.at/
http://www.kunststoff-institut-luedenscheid.de/
http://www.microtec-suedwest.de/
http://www.minalogic.com/
http://www.nodeproject.no/
http://www.offshorecenter.dk/
http://www.photonicsbw.de/
http://www.silicon-saxony.de/
http://www.systematic-paris-region.org/
http://vdc-fellbach.de/

