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Vážení členové CZ-TPIS a BTKlastru,

nové číslo Newsletteru vychází vpřed-

večer konání 3. mezinárodní kon-

ference Safety Engineering 2012. 

Konference, jejímž cílem je sdílení nej-

novějších poznatků a zkušeností před-

ních evropských odborníků z oblasti 

bezpečnostního inženýrství, zároveň 

připomene 10. výročí založení Fakulty 

bezpečnostního inženýrství na Vysoké 

škole báňské - Technické univerzitě 

Ostrava, která je významným členem 

obou organizací a partnerem našich 

několika projektů.

Česká technologická platforma bez-

pečnosti průmyslu, o. s., se spolupo-

řádáním této významné mezinárodní 

akce hlásí k základnímu smyslu své 

existence: propojení vědy a výzkumu 

s praxí a sdružování klíčových hráčů 

odvětví podílejících se na výzkumu, 

vývoji a inovacích. 

Klíčová témata jako například bezpeč-

nost procesů, bezpečnost a ochra-

na zdraví při práci a požární ochrana 

na konferenci představí evropští lídři v 

daných oborech a přednášky nastíní 

současnou vizi Evropské technolo-

gické platformy bezpečnosti průmyslu 

a směřování bezpečnostního výzkumu. 

Součástí konference je také atraktiv-

ní program v unikátní lokalitě Národní 

kulturní památky Dolní oblasti Vítkovic.

Doufáme, že toto setkání přispěje ne-

jen ke sbližování české a zahraniční 

vědecké komunity, ale také k šíření vě-

decko-výzkumných poznatků a jejich 

využití v praxi.

V novém čísle Newsletteru přinášíme 

také aktuální informace o dění v CZ-

TPIS a BTKlastru, nových projektových 

výzvách a probíhajících projektech. 

Za CZ-TPIS a BTKlastr 

Ing. Robert Chlebiš

Editorial Zprávy z České technologické 
platformy bezpečnosti průmyslu
Valná hromada České technologické 

platformy bezpečnosti průmyslu, o. s., 

která se uskutečnila na sklonku května 

v ostravském hotelu ParkInn, a násled-

né zasedání Řídicího výboru přineslo 

nejen proměnu ve složení Řídicího vý-

boru CZ-TPIS, ale také formulaci no-

vých střednědobých cílů v činnosti 

platformy. Z novinek vybíráme několik 

zásadních informací:

 Schválen byl nový prezident a dva 

viceprezidenti České technologické 

platformy bezpečnosti průmyslu, 

o.s.  Novým prezidentem CZ-TPIS 

se stal prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc, 

rektor Vysoké školy báňské – TU 

Ostrava. Viceprezidentem pro prů-

mysl byl zvolen Ing. Martin Pecina, 

MBA a viceprezidentem pro vědu a 

výzkum se stal prof. Ing. Pavel Po-

ledňák, PhD.

 Pozice tajemníka CZ-TPIS byla dle 

nových stanov platformy změně-

na na pozici výkonného manažera. 

Touto pozicí byl pověřen Ing. Robert 

Chlebiš.

Plán činností CZ-TPIS na rok 2012 se 

strategickým výhledem na následujících 

5 let zahrnuje například tyto prvky:

• stabilizace a růst členské základny, 

• růst podílu členů na činnostech, ať 

už fi nanční tak pracovní, 

• komunikace s přidanou hodnotou se 

členy a mezi členy, 

• networking pro spolupráci na vel-

kých mezinárodních projektech,

• geneze strategicky důležitých analy-

tických dokumentů a studií pro čle-

ny, 

• obecně efektivní správa chodu or-

ganizace, 

• vzdělávání a rozvoj kapacity a kvality 

lidských zdrojů a další.

Název: VÍTKOVICE HTB, a.s.

Sídlo: Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice

Kontakty: +420 596 664 786, +420 596 664 787, 

e-mail: htb-obchod@vítkovice.cz

K 1. 8. 2012 přistoupila jako nový člen České 

technologické platformy bezpečnosti prů-

myslu, o. s. společnost Vítkovice HTB, a.s. 

VÍTKOVICE HTB a.s. (Hasicí technika, bez-

pečnost) jakožto přímý následovník společ-

nosti ETS Ostrava a.s. je společností s více 

jak třicetiletou tradicí a je jedním ze základ-

ních osmi pilířů holdingu Vítkovice. 

Společnost VÍTKOVICE HTB a.s. je nejen 

renomovanou výrobnou hasicích přístrojů, 

ale provádí také komplexní servis hasicích 

přístrojů a požárních vodovodů, zabývá 

se prodejem veškerého sortimentu požár-

ní ochrany, zpracováním dokumentací PO 

a v neposlední řadě distribucí medicinálních, 

potravinářských a technických plynů. 

Představení nového člena CZ-TPIS
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Projekt Safety AGENT má úspěšně 
za sebou téměř čtvrtinu své realiza-
ce, kdy se nám podařilo nastartovat, 
připravit, vyjednat a uskutečnit řadu 
aktivit zacílených na posilování spo-
lupráce a budování partnerství v ob-
lasti průmyslové bezpečnosti v rámci 

ČR i zahraničí. Vzhledem k širokému 
a komplexnímu záběru projektu však 
toho máme ještě spoustu před se-
bou. Za uplynulých 6 měsíců jsme 
uskutečnili celkem 7 kulatých sto-
lů, 2 semináře, 12 mobilit (výjezdů 
na odborné konference či stáže pro 
akademické a VaV pracovníky) apod. 

Rozšiřovali jsme také síť partnerů pro 

spolupráci na projektu, oslovili jsme celou 

řadu fi rem a institucí, které by mohly spo-

lupracovat na projektu například formou 

poskytování praxí a stáží pro studen-

ty. Výsledkem těchto jednání jsou nové 

plány spolupráce, které jsme uzavřeli se 

subjekty jako je Hasičský záchranný sbor 

MSK, TPO-servis, s.r.o., IPO Security, 

s.r.o., Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska – Ústřední hasičská škola Jánské 

Koupele a další. V tomto úsilí pokračuje-

me i nadále a věříme, že v dalším období 

se rozroste portfolium partnerů projektu 

o další zajímavé organizace z oblasti apli-

kační sféry. 

V červnu jsme spustili interaktivní infor-

mační portál www.safety-agent.info, který 

je platformou pro vzájemnou komunikaci 

mezi cílovou skupinou a řešiteli projektu, 

nabízí aktuální informace, pozvánky na 

akce, dokumenty k výjezdům ke stažení 

apod. Byli bychom rádi, kdyby se ten-

to portál dostal ještě více do povědomí 

studentů FBI (stejně jako se to podařilo 

profi lu na facebooku) a kdyby jej studenti 

i pedagogové využívali co nejvíce. 

Prázdninové měsíce jsme také využili 

k tomu, že jsme naplánovali a vytvořili 

koncepci vzdělávacích kurzů v oblas-

ti soft skills a angličtiny pro studenty 

a pedagogy FBI, z hlediska jejich nápl-

ně a zaměření, časového harmonogra-

mu, lektorského obsazení apod.

Aktuální termíny akcí projektu Safety 

AGENT naleznete na informačním por-

tále projektu www.safety-agent.info.

Projekt Safety AGENT

Zdravotní ústav provádí vyšetřování a měření složek ži-

votního a pracovního prostředí, zejména chemické, mik-

robiologické a biologické rozbory vod, odpadů, pevných 

vzorků, potravin, materiálů, ovzduší a biologického 

materiálu, včetně vzorkování, analýzy persistentních 

organických látek, testy ekotoxicity, kontrolu účinnosti 

sterilizátorů a měření fyzikálních faktorů včetně jejich 

odborného hodnocení. Laboratoře mají zaveden sys-

tém jakosti v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.   

            www.zuova.cz

VVUÚ,a.s. 

ZKUŠEBNICTVÍ, AO 214, NB 1019 

• CERTIFIKACE VÝROBKŮ 

• CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGA-

MENTU • INSPEKČNÍ ČINNOST 

• STROJÍRENSKÁ VÝROBA • OBCHOD 

• ANALÝZA RIZIK • ŠKOLÍCÍ CENTRUM 

Držitel certifi kátu ČSN 

EN ISO 9001:2009, 

ČSN ISO 14001:2005, 

ČSN OHSAS 

18001:2008.

Zkušební laboratoř č. 1025 akredito-
vaná ČIA pro oblasti - hořlavost, pro-

tivýbuchová ochrana, hluk, prach, vib-

race, proudění, výbušniny a prostředky 

trhací techniky, výbušnost prachů, ply-

nů a par, analyzátory, metanscreening, 

OOP, lana a defektoskopie.

Z
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 V případě Vašeho zájmu 

o zapojení do projektu SA 

kontaktujte prosím 

hlavního koordinátora 

projektu 

Mgr. Šárku Hermanovou:
+420 774 819 778, 

sarka.hermanova@cztpis.cz
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Česká technologická platforma bez-

pečnosti průmyslu je dobrovolné, 

nezávislé sdružení, jehož posláním 

je podpora organizací působících ve 

prospěch rozvoje bezpečnosti prů-

myslu v ČR, společného identifi kování 

národních zájmů v oblasti průmyslové 

bezpečnosti a jednotného prosazo-

vání těchto zájmů na evropské úrov-

ni. Aby podpořila své členy, zažádala 

o dotaci v rámci Operačního progra-

mu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Od 1. 1. 2011 společnost realizuje 

projekt s názvem Další vzdělávání za-

městnanců členů CZ-TPIS ke zvýšení 

jejich adaptability jako most mezi kri-

zí a rozvojem konkurenceschopnosti 

členských fi rem s registračním číslem 

CZ.1.04/1.1.06/52.00170. Sdružení 

získala dotaci ve výši 19.903.779 Kč.

Vzdělávání je zaměřeno na manažerské 

dovednosti, obchodní a prezentační 

dovednosti, komunikační dovednosti, 

IT dovednosti a jazykové vzdělává-

ní. Zatím bylo podpořeno 527 osob, 

z toho 368 mužů a 159 žen. Tyto osoby 

se zúčastnily následujících kurzů:

• Leadership – manažerské techniky

• Leadership – motivace a týmová 

spolupráce

• Koučování

• Firemní kultura

• Hodnotící a motivační rozhovory

• Time management, sebemotivace

• Stres management

• Delegování

• Řízení výkonu personálu, týmu

• Jak posílit vlastní kreativitu a využít 

ji pro vlastní práci

• Obchodní dovednosti – akvizice

• Obchodní dovednosti – udržení 

zákazníka

• Psychologie zákazníka

• Chování, vystupování a jednání se 

zákazníkem

• Asertivní chování

• Úspěšná komunikace

• Konfl iktní situace a jejich řešení

• Efektivní telefonická komunikace

• Prezentační dovednosti

• Korenspondence

• MS Excel I Základy

• MS Excel II Pro pokročilé

• MS Word II Pro pokročilé

• MS Power Point

• Obchodní angličtina

• Obchodní ruština

• Obchodní němčina

Další vzdělávání zaměstnanců členů CZ-TPIS 
v rámci OP LZZ

Mobilní měřicí laboratoř pomáhá v boji proti 
znečištěnému ovzduší
Bezpečnostně technologický klastr za-

hájil počátkem letošního roku ve spo-

lupráci s partnery1 projekt v hodnotě 

zhruba 10 milionů korun, v rámci něhož 

byla zakoupena vybavena unikátní mo-

bilní měřicí laboratoř. „Jde o špičkově 

vybavený měřicí vůz, a to nejvyspělej-

ší technologií. Stanice standardně měří 

koncentrace plynných i tuhých imisí, 

součástí je i plynný chromatograf. Je 

vybavena i přístroji na měření meteo-

rologických jevů, protože i na nich jsou 

rozptylové podmínky závislé,“ popisuje 

možnosti laboratoře Libor Štroch, ředi-

tel VVUÚ a viceprezident Bezpečnost-

ně technologického klastru. Mobilní 

měřicí laboratoř dokáže nejen přesně 

měřit imise v průběhu celého dne, ale 

je schopna také odebírat vzorky pro la-

boratorní rozbory, mapovat meteorolo-

gické parametry a dokonce má zabudo-

vaný i čítač dopravy. Služeb laboratoře 

by do budoucna mohly nejvíce využívat 

především obecní úřady, ale také fi rmy 

a průmyslové podniky, které budou chtít 

zjistit, z kolika procent se právě ony na 

znečištění ovzduší podílejí.
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1 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., ČEMAT TRADING, spol. s r.o., ENVIFORM 
a.s., FITE, a.s., RSBP, spol. s r.o., TESO spol. s r.o., VVUÚ, a.s., VŠB-TUO
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Cílem projektu Ministerstva práce a so-

ciálních věcí je podpořit udržení pracov-

ních míst u těch zaměstnavatelů, kteří 

se v souvislosti s negativním vývojem 

ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně 

obtížné hospodářské situaci a dočasně 

nejsou schopni svým zaměstnancům 

přidělovat práci ve sjednaném rozsa-

hu. Zaměstnavatelům bude umožněno, 

aby pro své zaměstnance v době, kdy 

jim nejsou schopni přidělit práci, reali-

zovali odborný rozvoj. Tím dojde kro-

mě udržení pracovních míst k naplnění 

druhého, neméně podstatného cíle pro-

jektu – zvýšení kvalifi kace zapojených 

zaměstnanců a posílení jejich zaměst-

natelnosti.

Projekt umožní zaměstnavatelům získat 

fi nanční příspěvek na realizaci odbor-

ného rozvoje zaměstnanců včetně pří-

spěvku na mzdové náklady vzděláva-

ných zaměstnanců vzniklých za dobu 

jejich účasti na odborném rozvoji.

Projektu „Vzdělávejte se pro stabili-

tu!“ se mohou účastnit zaměstnava-
telé, kteří:

• v důsledku negativního vývoje eko-

nomiky nejsou ve svých provozovnách 

schopni přechodně přidělovat svým za-

městnancům práci v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby,1 

• u těchto zaměstnanců z tohoto dů-

vodu byli nuceni přistoupit k aplikaci 

§ 209 ZP2 a 

• zároveň mají zájem využít dobu, po 

kterou nemohou svým zaměstnancům 

přidělovat práci, pro vzdělávání a od-

borný rozvoj svých zaměstnanců.

Do projektu se může přihlásit zaměst-

navatel, který v posledním čtvrtroce 

prokáže, že má meziroční pokles tržeb 

o jednu až tři pětiny, a který musel po-

slední měsíc kvůli nedostatku zakázek 

nechávat část svých pracovníků doma. 

Příspěvek je poskytován v režimu veřej-

né podpory na základě blokové výjimky 

či v režimu podpory de minimis. V pří-

padě využití režimu podpory de minimis 

může zaměstnavatel obdržet příspěvek 

ve výši až 100 % vynaložených nákladů. 

Jestliže je příspěvek poskytován s  vyu-

žitím blokové výjimky může maximální 

intenzita podpory činit 80 % způsobi-

lých výdajů.

Žadatel může čerpat průměrně část-

ku 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na 

mzdové náklady i vzdělávací aktivity).

Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ 

bude realizován v období 17. 9. 2012 – 

31. 8. 2015, přičemž vzdělávací aktivity 

musí být ukončeny k 30. 6. 2015.

Česká technologická platforma bez-

pečnosti průmyslu nabízí svým členům 

asistenci při zpracování projektových 

žádostí a v případě úspěšné žádosti re-

alizaci dotačního managementu a pro-

jektové řízení těchto projektů.  
1 Rozsah výpadku pracovní doby musí být v intervalu > 20 % a ≤ 60 % (tedy 

více než jeden den v týdnu a maximálně 3 dny v týdnu). 

2 Zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní 
pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo 
omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstna-
nost).

Česká technologická platforma 
bezpečnosti průmyslu, o.s.
V srpnu 2012 podala CZ-TPIS žádost 

o fi nanční podporu z Operačního pro-

gramu podnikání a inovace, programu 

Spolupráce – Technologické platformy 

(Výzva II – prodloužení). Projekt s ná-

zvem Rozvoj a posilování kooperace 

v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR vy-

chází z předchozího projektu s názvem 

Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu 

v ČR podpořeného z programu OPPI – 

Spolupráce, v rámci kterého byly zpra-

covány dokumenty Strategická výzkum-

ná agenda (SVA) a Implementační akční 

plán (IAP). 

Projekt navazuje na již pětiletou činnost 

České technologické platformy bezpeč-

nosti průmyslu a naplňuje poslání platfor-

my posilovat a rozvíjet oblast průmyslo-

vé bezpečnosti. Vzhledem k dynamicky 

se rozšiřující členské základně platformy 

a s tím spojeným nárůstem požadavků 

na iniciaci nových společných projektů 

dojde k aktualizaci SVA i IAP, ve kte-

rých budou nově zohledněny strategie 

EU Horizont 2020 a strategie Evropské 

technologické platformy bezpečnosti 

průmyslu (ETPIS). 

V projektu bude dále rozvíjena již dobře 

nastavená spolupráce s ETPIS a pod-

pořeno větší zapojení členů CZ-TPIS do 

další spolupráce s evropskými partnery. 

Celková částka podaného projektu: 

6 135 000 Kč, míra dotace cca 75 %, 

dotace z OPPI 4 600 000 Kč.

Bezpečnostně technologický 
klastr, o.s.
V červnu 2012 podal BTKlastr projekto-

vou žádost o fi nanční podporu z Ope-

račního programu podnikání a inovace, 

programu Spolupráce – Klastry (Výzva 

II. – pokračování). Projekt je rozdělen 

do oblastí bezpečnosti Safety a Securi-

ty, kde budou realizovány dílčí projekty 

s cílem vytvořit infrastrukturu pro bez-

pečnostní výzkum, vývoj a inovace, kte-

rá bude sloužit k realizaci společných 

projektů členů klastru za účelem rozvoje 

vzájemné znalosti členů a jejich výzkum-

ně vývojového potenciálu. 

Hlavní aktivity BTKlastru v rámci tohoto 

rozvojového projektu jsou soustředěny 

v následujících rozvojových oblastech:

Infrastruktura pro průmyslový výzkum, 
vývoj a inovace

• Centrální dohledové, poplachové 

a  výcvikové centrum (CDPVC) 

• Laboratoř pro testování a výzkum 

bezpečnostních zámků 

• Projekt vybudování technické platfor-

my pro výzkum, vývoj a provoz sys-

tému technické a informační podpory 

ochrany KI/EKI 

Projekty kolektivního výzkumu 

• Výzkum a vývoj systému integrace 

bezpečnostních technologií

• Vývoj nového bezpečnostního zám-

ku 

• Technická a informační podpora 

ochrany KI/EKI

Mezinárodní spolupráce

• Strategie klastru

Další aktivity vedoucí k rozvoji klastru

• Vzdělávání zaměstnanců klastru

5.1 SPK 02/026 „Podpora výzkumu 

v bezpečnosti pro BTKlastr“

Celková částka podaného projektu: 

69 634 000 Kč, míra dotace cca 60 %, 

dotace z OPPI 41 624 000 Kč.

Startuje projekt MPSV Vzdělávejte se pro stabilitu!

Podané projekty
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