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Vážené dámy, vážení pánové 

úvodem Výroční zprávy BTKlastru za rok 2012 si dovoluji poděkovat všem partnerům a členům 
BTKlastru za jejich podporu a práci, kterou v rámci svého členství v uplynulém roce vykonali.

Díky společné činnosti subjektů zainteresovaných v rámci BTKlastru se opět podařilo posunout 
činnost klastru na úroveň srovnatelnou s předními evropskými klastry a BTKlastr se proto může 
nyní směle ucházet o známku kvality v klastrovém řízení excelence Cluster Management 
Excellence Label BRONZE - Striving for cluster excellence. 

Nadcházející období je také ve znamení rozjezdu nového projektu z Operačního programu 
podnikání a inovace, programu Spolupráce – Klastry (Výzva II. – pokračování), který byl naší 
organizaci schválen počátkem tohoto roku a který si klade za cíl vytvořit infrastrukturu pro 
bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace a sloužit tak k realizaci společných projektů členů klastru 
a podpořit vzájemné znalosti členů a jejich výzkumně – vývojového potenciálu. 

V neposlední řadě stojí před BTKlastrem důležitý úkol dopracování inovační strategie 
organizace a stanovení výhledu strategie na období 5 let i s ohledem na příští programové období 
2014 – 2020, na Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
a program Horizont 2020.

Hlavní výzvou pro implementaci strategie bude především zajištění dostatečného objemu 
finančních prostředků pro zahájení realizace nových opatření a v neposlední řadě komunikace 
s relevantními zástupci politické sféry, regionální samosprávy, vedením dotčených firem a dalšími 
subjekty s cílem přesvědčit je o významu aktivit BTKlastru. 

Ing. Robert Chlebiš
výkonný manažer

Základní údaje

Název organizace:
IČ:

Sídlo:
Kancelář:

Registrace:
Bankovní spojení:

Statutární zástupce:
E-mail:

WWW adresa:
Právní forma:

Bezpečnostně technologický klastr, o. s.
22873643
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba
Ministerstvo vnitra – VS/1-1/79 482/10-R
107-820370277/0100
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
info@btklastr.cz
www.btklastr.cz
občanské sdružení
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Poslání Bezpečnostně technologického klastru, o. s.

Bezpečnostně technologický klastr, o.s. (dále jen BTKlastr) vznikl v roce 2010 a je občanským 
sdružením, založeném na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a jeho posláním je 
sdružování členů na základě společného zájmu. Členem klastru se mohou stát jak průmyslové 
podniky či malé a střední firmy nebo fyzické osoby, tak i výzkumné instituce zřízené státem, 
vysoké školy, oborové svazy a sdružení nebo orgány státní správy na jakékoli úrovni. 

Toto občanské sdružení vzniklo na základě podnětů ze strany představitelů vybraných 
průmyslových podniků, univerzit, občanských sdružení a subjektů působících v oblasti výzkumu 
a vývoje v Moravskoslezském kraji. 

Posláním BTKlastr je rozvoj bezpečnosti technologického výzkumu v regionu, prostřednictvím 
silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných 
institucí a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru, k zajištění trvalého 
konkurenceschopnosti. Propojení požadavků aplikační sféry s akademickým 
a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně a plné 
využití místních lidských i technických kapacit k posílení image Moravskoslezského kraje jako 
perspektivního regionu.

Orgány a zaměstnanci Bezpečnostně technologického klastru,
o.s.

Statutární zástupce: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident
Ing. Libor Štroch, Ph. D. – viceprezident
Ing. Roman Němec – viceprezident

Dozorčí rada BTK: Ing. Miroslav Fabian – předseda
Ing. Jiří Šoukal, CSc. – člen
Ing. Libor Obal – člen

Výkonný manažer: Ing. Robert Chlebiš

Projektový manažer: Bc. Dana Závorková

Výkonná rada BTK: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident
Ing. Libor Štroch, Ph.D. – viceprezident
Ing. Roman Němec – viceprezident
Ing. Pavel Bartoš – člen
Ing. Jan Skipala, Ph.D. – člen
Ing. Robert Chlebiš – člen
Ing. Václav Jakeš, Ph.D. – člen

Seznam členů:

5 Points Group, a. s.

CENTR GROUP, a.s.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Crux information technology, s.r.o.

ČEMAT TRADING, spol. s r.o.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

ENVIFORM a. s.

e-signature s.r.o.

F.S.C. - BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., 

Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

FITE, a. s.

HOBES, spol. s r.o.

IHAS, s. r. o.

IPO SECURITY, s.r.o.

K2 atmitec, s.r.o.

Libor Pindur - IBEX

NAM systém, a.s.

NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.

OKD, HBZS, a. s.

P.U.L.E.C.E. s.r.o.

REACONT, a.s.

RESPECT OSTRAVA, s. r. o.

RSBP, spol. s r. o.

Sdružení pro rozvoj MSK

SIEMENS, s. r. o.

SLEZSKÁ MECHATRONIKA, a. s.

Společenství průmyslových podniků MSK

TESO - TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o.

TLP spol. s r. o.

VVUÚ, a. s.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FBI

Z.L.D., s.r.o.
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Cíle Bezpečnostně technologického klastru, o. s.

Tato klastrová iniciativa vychází z vize soustředění a koncentrování finančních prostředků 
a zdrojů do Moravskoslezského kraje s cílem využít veškerý potenciál kraje a infrastrukturu 
regionu. Možné přínosy členům klastru a celému regionu spočívají ve zvyšování produktivity, 
zrychlení inovací a v neposlední řadě také v získávání investic na výzkum a vývoj pro samotné 
členy klastru.

Soustředěním vzájemné podpory aplikovaného výzkumu do Bezpečnostně technologického 
klastru by mělo do budoucna podpořit a propagovat vědecko-technické záměry v oblasti 
bezpečnosti průmyslu a zároveň zvýšit celkovou úroveň bezpečnosti, konkurenceschopnosti kraje 
a průmyslových podniků,  a to ve spolupráci se vzdělávacími institucemi.

Vize

„Plným využitím potenciálu členů BTKlastr při naplňování existujících i budoucích příležitostí 
v bezpečnosti průmyslu, docílit zařazení členů BTKlastr mezi špičkové partnery a dodavatele pro 
průmysl“.

Cíle

Dosáhnout pozice rovnocenného partnera při vyjednávání s dodavateli a aby se BTKlastr 
stal platformou pro společné řešení problémů a využívání příležitostí v regionu.

Zajistit rozvoj výzkumně vývojové základny v regionu posílením lidských i technických 
kapacit v této oblasti.

Vybudovat funkční infrastrukturu klastru, která bude důvěryhodným partnerem pro 
všechny členy, ale i regionální autority z odborné sféry, státní správy i samosprávy.

Během nadcházejících tří let směřovat k samofinancovatelnosti

Strategie

Zvýšení konkurenceschopnosti členů BTKlastr v odvětví bezpečnosti průmyslu, zajistit 
implementaci progresivních systémů sdílení know-how a kapacit (projekty Centrum 
expertů, Centrum sdílených služeb, Informační centrum) 

Spolupráce BTKlastr a CZ-TPIS pro společné řešení problémů a využívání příležitostí 
v odvětví bezpečnosti průmyslu, s cílem dosáhnout v regionu reprezentativnosti členské 
základny a její schopnosti týmové spolupráce pro dosahování výsledků.

Posílení lidských i technických kapacit výzkumně - vývojové základny v regionu. Zabezpečit 
účelovými investicemi na základě projektů, Vybudování mobilního měřicího pracoviště, 
Zřízení expertního pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním 
procesu a Informačního centra.

Vybudování funkční infrastruktury klastru, která by byla důvěryhodným partnerem pro 
všechny členy, ale i regionální autority z odborné sféry, státní správy i samosprávy. A to 
pomoci investic do dalšího osobního i odborného rozvoje pracovníků BTKlastr, jakož i za 
podpory této činnosti významnými členy BTKlastr.

Dosažení samofinancovatelnosti BTKlastr nabídkou služeb pro průmyslové podniky v ČR, 
orgány veřejné správy a zahraniční společnosti prostřednictvím poskytování vývojových 
a školících kapacit, které jsou v majetku BTKlastr.

Výhled na rok 2013

V roce 2013 bude pokračovat čerpání rozpočtu projektu 5.1 SPK 02/013, kdy k profinancování 
zbývá 6 500 000,- Kč.  V roce 2013 by také měla začít realizace projektu 5.1 SPK 02/026, jehož 
rozpočet je ve výši 69 495 000 Kč s dotací 38 218 000 Kč. Oba projekty budou dofinancovány 
participujícími členskými firmami.

Běžný chod organizace bude zajištěn z členských příspěvků, v roce 2013 je jejich 
předpokládaná výše 300 000,- Kč.

Vyhodnocení rozpočtu za rok 2012 - cash flow
Název projektu/položky   Výdaje Příjmy

Projekt 5.1 SPK 02/013  11 388 224 Kč 6 061 866 Kč

 - výdaj k přefakturaci 75 282 Kč 0 Kč

Moravskoslezský kraj 200 000 Kč 131 810 Kč

Nadace OKD 50 000 Kč 20 000 Kč

Členské příspěvky 20 000 Kč 310 000 Kč

Sponzorské dary 0 Kč 12 000 Kč

Půjčky 0 Kč 6 562 500 Kč

Provoz měřícího vozu 0 Kč 21 000 Kč

Běžný chod organizace 49 748 Kč 1 000 Kč

CELKEM 11 783 255 Kč 13 120 176 Kč



Strana 4 Strana 9

Účetní závěrka
Rozvaha k 31. 12. 2012

Činnost klastru 2012

leden - březen
V průběhu celého roku 2012 realizace projektu 5. 1 SPK 02/013 „Podpora vědy, výzkumu 
a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR“ z OPPI programu Spolupráce – Klastry 
(Výzva II.) 

Monitorovací zpráva projektu

Příprava a vyhlášení  VŘ na Nákup a montáž techniky na měření imisí č. II  - Mobilní měřící 
laboratoř (dále jen MML) 

Zasedání výkonné rady

Zasedání valné hromady

Podána Registrační žádost do OPPI, program Spolupráce – Klastry – Výzva II. – pokračování 
pod názvem „Podpora výzkumu bezpečnosti pro BTKlastr“

duben – květen
Vyhodnocení  VŘ  na Nákup a montáž techniky na měření imisí č. II – MML

Příprava a vyhlášení  VŘ  na zpracování odborného textu na téma „Koncepce řešení 
protivýbuchové prevence v podmínkách průmyslových provozů“

Dílčí projekt - Zřízení expertního pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže 
v pracovním procesu  - vytvořena Metodika měření a hodnocení se systémem DiANS, který 
umožňuje měřit aktuální psychofyziologický stav organismu pomocí variability srdeční 
frekvence metodou spektrální analýzy

Oslovování nových členů, jednání s partnery

červen – srpen
Zasedání valné hromady

Vyhodnocení VŘ na zpracování odborného textu na téma „Koncepce řešení protivýbuchové 
prevence v podmínkách průmyslových provozů“

Zpracování Monitorací zprávy

Prezentace MML na Kongresu starostů a primátorů MSK v Klimkovicích

Prezentace MML v SD, a.s. Tušimice

Prezentace MML v obci Ledvice

září – říjen
Prezentace MML na konferenci „Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýbory 
v roce 2012“ v Hustopečích u Brna. Konferenci pořádalo Regionální centrum EIA s.r.o., 
Ostrava.

Prezentace MML na Mezinárodní konferenci strojírenského svazu v Sevastopolu

Prezentace MML na Semináři ekologů v Jetřichovicích

Prezentace MML na 4. Mezinárodní konferenci Větrání, degazace, klimatizace a bezpečnost 
v hornictví

Účast na konferenci Investment & Business Forum 2012

Podaná plná žádost do OPPI, program Spolupráce – Klastry – Výzva II. – pokračování pod 
názvem „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr“

AKTIVA    2011 2012

Dlouhodobý majetek celkem 121 580 Kč 4 906 429 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 182 370 Kč 289 248 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   5 816 733 Kč

Dlouhodobý finanční majetek celkem    

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -60 790 Kč -1 199 552 Kč

Krátkodobý majetek celkem 1 769 319 Kč 5 003 514 Kč

Zásoby celkem    

Pohledávky celkem 1 370 840 Kč 115 896 Kč

Krátkodobý finanční majetek celkem 398 479 Kč 4 277 803 Kč

Jiná aktiva celkem   609 815 Kč

Aktiva celkem 1 890 899 Kč 9 909 943 Kč

PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 255 188 Kč 3 032 033 Kč

Jmění celkem -21 994 Kč 2 951 046 Kč

Výsledek hospodaření celkem 277 182 Kč 80 987 Kč

Cizí zdroje celkem 1 635 710 Kč 6 877 910 Kč

Rezervy celkem    

Dlouhodobé závazky celkem    

Krátkodobé závazky celkem 1 635 710 Kč 6 877 910 Kč

Jiná pasiva celkem    

Pasiva celkem 1 890 898 Kč 9 909 943 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
NÁKLADY    2011 2012

Spotřebované nákupy celkem 189 Kč 39 295 Kč

Služby celkem 372 295 Kč 2 852 666 Kč

Osobní náklady celkem 1 184 120 Kč 2 619 464 Kč

Daně a poplatky celkem   250 Kč

Ostatní náklady celkem 10 303 Kč 83 540 Kč

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 60 790 Kč 1 138 762 Kč
a opravných položek celkem 

Poskytnuté příspěvky celkem 10 000 Kč 15 000 Kč

Daň z příjmů celkem    

Náklady celkem 1 637 697 Kč 6 748 977 Kč

VÝNOSY   

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 507 840 Kč 2 138 156 Kč

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem    

Aktivace celkem    

Ostatní výnosy celkem 11 989 Kč 722 283 Kč

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem    

Přijaté příspěvky celkem 260 354 Kč 352 000 Kč

Provozní dotace celkem 1 129 000 Kč 3 340 342 Kč

Výnosy celkem 1 909 183 Kč 6 552 781 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 271 486 Kč -196 196 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění 271 486 Kč -196 196 Kč
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Schálený projekt

Název projektu: Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr
Číslo projektu: 5.1 SPK 02/026
Datum zahájení: 1. 2.2013
Datum ukončení: 31. 12. 2014

Celková výše projektu:  69 634 000,- Kč
Celková výše podpory z OPPI: 38 218 000,- Kč

Cíl projektu:
Projekt je rozdělen do oblasti bezpečnosti Safety a Security, kde budou realizovány dílčí 

projekty s cílem vytvořit infrastrukturu pro bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace, která bude 
sloužit k realizaci společných projektů členů klastru za účelem rozvoje vzájemné znalosti členů 
a jejich výzkumně – 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 platformy pro výzkum, vývoj a provoz systému technické 
a informační podpory ochrany KI/EKI

Projekty kolektivního výzkumu
Výzkum a vývoj systému integrace bezpečnostních technologií

Vývoj nového bezpečnostního zámku

Technická a informační podpora ochrany KI/EKI

Mezinárodní spolupráce
Strategie klastru

Další aktivity vedoucí k rozvoji klastru
Vzdělávání zaměstnanců klastru

Zasedání výkonné rady

Příprava akreditace měřící techniky v mobilní měřící laboratoři

Dílčí projekt – Centrum sdílených služeb -  zpracovaná  studie  - Analýzu trhu BTKlastru, 
Studie pro vybudování centra nákupu, Studie vzdělávání

Účast na konferenci Safety Engineering 2012

listopad - prosinec
Schválen Projekt 5.1 SPK 02/026 „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr“ z OPPI – 
Spolupráce – Klastry – Výzva II – pokračování

Účast na konferenci Bezpečná stavba 2012 

Prezentace MML na semináři Klimkovická výzva – čistota ovzduší v Klimkovicích

Dílčí projekt -  Informační centrum – Vytvořen Informační portál na webových stránkách 
BTKlastru

Dílčí projekt – Centrum expertů – zpracování databáze odborně způsobilých osob 
v prevenci rizik v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany, problematiky životního 
prostředí 

Workshop na téma „Využití mobilní měřící laboratoře na měření imisí“

Workshop na téma „Využití přístroje DiANS – měření psychické a fyzické zátěže“

Zasedání výkonné rady
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Přehled projektů

Ukončené projekty

Nadace OKD – Program pro Evropu

Název projektu: Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti
          průmyslu v MSK
Datum zahájení realizace projektu: 01. 08. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2012
Dotace získána na zpracování a podání registrační o dotaci do Operačního programu podnikání 

a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva II – prodloužení pro BTKlastr na dobu 23 měsíců ve výši 
cca 70 mil Kč. Schválením projektu „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastru“ (dotace) 
hodlal BTKlast využít finanční prostředky pro rozvoj spolupráce s dalšími partnery projektu.

Hlavní cíle a aktivity projektu jsou soustředěny v následujících rozvojových oblastech:

Projekty kolektivního výzkumu, 

 technická a informační podpora ochrany KI/EKI,

infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace,

 centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum (CDPVC), 

 laboratoř pro testování a výzkum bezpečnostních zámků,  

mezinárodní spolupráce,

další aktivity vedoucí k rozvoji klastru.

Celková výše podpory: 50 000,- Kč

Moravskoslezský kraj
Název projektu: Zpracování studie proveditelnosti pro BTKlastr
                         na podporu bezpečnostního výzkumu v MSK

Dotace získána na zpracování studie proveditelnosti a podání plné žádosti do Operačního 

programu podnikání a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva II – prodloužení pro BTKlastr. Projekt 

navázal na projektu financovaný z Nadace OKD. Tato žádost byla MPO schválena po stránce 

formální i po stránce přijatelnosti a následně byla v prosinci 2012 finálně schválena. Podmínky 

poskytnutí dotace byly podepsány v lednu 2013.

Celková výše podpory: 100 000,- Kč

Realizované projekty

Název projektu: Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR
Číslo projektu: 5.1 SPK 02/013
Datum zahájení: 1. 2. 2011
Datum ukončení: 30. 6. 2013

Celková výše projektu: 19 003 000,- Kč
Míra dotace v %:  60
Dotace OPPI:   1 401 000,- Kč
Z toho v rámci režimu de minimis:  4 796 000,- Kč
Soukromé spolufinancování:  7 602 000,- Kč

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje BTKlastru.

Podprojekty: 

Vybudování mobilního měřicího pracoviště

Zřízení expertního pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním 
procesu

Rizika průmyslových procesů s nebezpečím vzniku výbušné atmosféry

Centrum expertů

Centrum sdílených služeb

Informační centrum

Propagace klastru


