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Výroční zpráva Bezpečnostně technologického klastru, o. s.  
2013 

Vážené dámy, vážení pánové,

úvodem výroční zprávy BTKlastru za rok 2013 bych velice rád poděkoval všem 

partnerům, členům, managementu a zaměstnancům BTKlastru za práci, kterou 

v uplynulém roce pro fungování a rozvoj klastru vykonali.

Díky společnému úsilí všech zainteresovaných osob a subjektů se může dnes BTKlastr pyšnit 

mezinárodní známkou kvality řízení Cluster Management Excelence - Bronze Label. Jedná se 

o ocenění klastru, které uděluje European Cluster Excellence Initiative /ECEI/, pod dohledem 

Evropské komise, na základě hodnocení kvality řízení klastru. V rámci tohoto ocenění se BTKlastr 

zapojil do mezinárodního benchmarkingového systému klastrů s cílem dosažení rozvoje a kvality 

procesů. V budoucnu bude BTKlastr usilovat o hodnocení Silver a Gold Label. 

Nyní mi, dámy a pánové, dovolte, stručně shrnout činnost BTKlastru v roce 2013.

V polovině roku 2013 jsme úspěšně dokončili realizaci projektu z Operačního programu Pod-

nikání a Inovace s názvem „Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu 

v ČR“ – 5.1 SPK 02/013. Tento projekt je řádně uzavřen, prošel závěrečnou kontrolou a i přes 

pokus Ministerstva průmyslu a obchodu o krácení projektu, se nám podařilo uhájit výdaje na 

výzkum a vývoj jako způsobilé. 

BTKlastr se v roce 2013 zapojil rovněž do realizace soutěže Safety Culture Award 2013, dále 

participoval na projektu Safety AGENT /CZ-TPIS/ a spolupořádal množství seminářů a workshopů 

z oblasti projektové podpory či oblasti bezpečnosti. BTKlastr se stal členem Evropské technolo-

gické platformy bezpečnosti průmyslu /ETPIS/ a navazoval zahraniční spolupráci s partnery, mezi 

které lze uvést například polskou CIOP či Opole University of Technology.

Aktuálně BTKlastr realizuje další projekt z Operačního programu Podnikání a Inovace s názvem 

„Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr“ – 5.1 SPK 02/026. Tento projekt je nyní ve fázi 
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většiny uzavřených výběrových řízení a přes prvotní problémy se zajištěním spoluinancování z řad 

členských irem, se jej do konce roku 2014 jistě podaří zdárně zrealizovat.

Závěrem bych rád shrnul priority následujícího období, mezi které patří zejména zdárná realizace 

a dokončení projektu „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr“, realizace projektu „Posílení 

kultury bezpečnosti na obou stranách hranice“ z Operačního programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 a v neposlední řadě zajištění dostatečného 

objemu nových projektů pro  nadcházející plánovací období. 

        Ing. Robert Chlebiš 

        výkonný manažer a člen výkonné rady

Základní údaje

 Název organizace:  Bezpečnostně technologický klastr, o. s.

 Zkratka názvu: BTKlastr

 IČ:  22873643

 Sídlo:  Lumírova 630/13, 700 30  Ostrava - Výškovice

 Kancelář: Studentská 6202/17, 708 00  Ostrava – Poruba

 Registrace: spisová značka L 9045 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 Bankovní spojení: 07-820370277/0100

 Statutární zástupce: oc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák

 E-mail: info@btklastr.cz

 Www: www.btklastr.cz

 Právní forma: spolek

Orgány a zaměstnanci BTKlastru

 Statutární zástupci: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident

  Ing. Libor Štroch, Ph.D. – viceprezident

  Ing. Roman Němec – viceprezident

 Výkonná rada: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident

  Ing. Libor Štroch, Ph.D. – viceprezident

  Ing. Roman Němec – viceprezident

  Ing. Zdeněk Schwarz – člen

  Ing. Bc. Josef Pravda – člen

  Mgr. Ivana Seberová – člen

  Ing. Robert Chlebiš – člen

 Dozorčí rada: Ing. Libor Obal – předseda

  Ing. Marek Kučera – člen

  Bc. Pavel Jachymčák, DiS. – člen

 Výkonný manažer: Ing. Robert Chlebiš

 Finanční manažer: Ing. Kateřina Honajzrová

 Projektový manažer: Mgr. Sandra Tokařová
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Změna právní subjektivity BTKlastru

Podle zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku (dále jen NOZ) se občanská 

sdružení považují od 1. 1. 2014 za spolky. Spolkem dle NOZ je tedy také BTKlastr a tuto právní 

subjektivitu několikrát projednávala a  schválila výkonná rada na svých zasedáních. Takovéto 

právnické osoby musí přizpůsobit do 3 let od účinnosti NOZ společenskou smlouvu nebo statut 

úpravě dle NOZ a doručit jej veřejnému rejstříku. Do dvou let je potřeba uvést záležitosti do sou-

ladu s NOZ v případě, kdy se mění název společnosti. Do veřejného rejstříku je nutno zapsat také 

statutární orgány spolku a další povinně zapisované skutečnosti a to dle § 25 zák. 304/2013 Sb.

BTKlastr je nyní tedy nově veden ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou 

značkou L 9045. Změnou stanov a jejich uvedením do souladu s NOZ se bude zabývat valná 

hromada dne 12. 5. 2014.

Změny ve vedení BTKlastru

Dne 14. 5. 2013 proběhla na valné hromadě volba výkonné rady a dozorčí rady pro funkční 

období 2013 – 2016.

Poslání BTKlastru

BTKlastr je spolkem, založeným a registrovaným ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník /NOZ/.

Klastr je právnickou osobou, která reprezentuje subjekty vzájemně provázané v odvětví bezpeč-

nosti průmyslu a vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti, dodavatele, poskytovatele služeb, spo-

lečnosti působící v oborech bezpečnosti, vzdělávací a neziskové organizace, organizace státní 

správy i fyzické osoby.

BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových 

podniků, univerzit, technologické platformy a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje 

v Moravskoslezském kraji a zaměřuje se především na aktivity v oblasti výzkumu, vývoj a inovací, 

marketingu a propagaci, posilování vazeb mezi členy a podporuje aktivity vedoucí k efektivnímu 

vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru.

Hlavním posláním BTKlastru je rozvoj bezpečnostně technologického výzkumu v regionu pro-

střednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko- 

výzkumných institucí, technologické platformy bezpečnosti průmyslu a dalších subjektů privátního 

i veřejného sektoru a propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným 

prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně konkurenceschopnosti členů 

a plné využití místních lidských i technických kapacit k posílení image a bezpečnosti Moravsko-

slezského kraje jako perspektivního regionu.
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Strategie, vize a cíle

Vize BTKlastru

Vizí BTKlastru je stát se centrem výzkumně vývojových aktivit v ČR, vzájemné podpory a sdílení 

nových technologií a aplikací v oblasti bezpečnosti (Safety & Security) a podporovat praktické 

uplatnění bezpečnosti na regionálních, národních i globálních trzích.

Cíle BTKlastru

Mezi základní cíle činnosti BTKlastru patří:

• podpora odvětví bezpečnosti (Safety & Security) a zavádění inovačních řešení v praxi,

• podpora konkurenceschopnosti a investičních aktivit členských subjektů,

• zapojení výzkumných organizací do společného výzkumu a komercializace produktů klastru,

• zvýšení intenzity regionální spolupráce veřejné, výzkumné a aplikační sféry,

• vytvoření zázemí pro společnou nabídku a propagaci produktů klastru,

• zvyšování odborné a profesní úrovně členů klastru,

• aplikace vytvořených poznatků v projektových aktivitách klastru do výuky,

• podpora zapojení členů klastru do mezinárodní spolupráce,

• monitoring světových vývojových trendů a jejich aplikace pro rozvoj klastru a jeho členů.

Strategie BTKlastru

• zvýšení konkurenceschopnosti členů BTKlastru v oblastech bezpečnosti, zajištění  imple-
mentace progresivních systémů sdílení know-how a kapacit (projekty Centrum expertů, Cen-
trum sdílených služeb, Informační centrum)

• spolupráce BTKlastru a CZ-TPIS pro společné řešení problémů a využívání příležitostí 
v odvětví bezpečnosti průmyslu, s cílem zvýšit v regionu reprezentativnost členské základny 
a schopnost týmové spolupráce pro dosahování výsledků,

• posílení lidských i technických kapacit výzkumně vývojové základny v regionu prostřednic-
tvím realizovaných projektů: 

 ○ Mobilní měřicí akreditovaná laboratoř pro měření imisí,

 ○ Expertní pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu,

 ○ Informační centrum,

 ○ Centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum,

 ○ Akreditovaná zkušební laboratoř pro testování  a výzkum nových bezpečnostních 
zámků,

 ○ Technická a informační podpora ochrany kritické infrastruktury,

• dosažení tzv. klastrové excelence – kvality managementu a růstu klastru dle metodiky Evrop-
ské iniciativy pro klastrovou excelenci ESCA. Bezpečnostně technologický klastr je držite-
lem známky Cluster Management Excellence Label Bronze a v horizontu 3 – 5 let bude 
usilovat o získání známky Cluster Management Excellence Label Gold
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• vybudování funkční klastrové organizace, která by byla důvěryhodným partnerem pro 
všechny členy, ale i regionální autority z odborné sféry, státní správy i samosprávy.

Projekty realizované v roce 2013

1. Moravskoslezský kraj

Název projektu: Zpracování studie proveditelnosti pro BTKlastr na podporu bezpečnost-

ního výzkumu v MSK

Výše podpory: 100.000,-- Kč

Tato dotace z Moravskoslezského kraje byla získána na zpracování Studie proveditelnosti k podání 

plné žádosti do Operačního programu podnikání a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva II.

2. Operační program Podnikání a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva II.

Název projektu: Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR

Číslo projektu: 5.1 SPK 02/013

Termín realizace: 1. 2. 2011 – 30. 6. 2013

Celková výše: 9.003.000,-- Kč

Míra dotace v %: 60 %

Dotace OPPI: 1.401.000,-- Kč

De minimis: 4.796.000,-- Kč

Spoluinanco-

vání:

7.602.000,-- Kč

V rámci tohoto projektu byly realizovány tyto výstupy:

• Vybudování mobilního měřícího 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

Tento projekt, do kterého se zapojilo mnoho členských irem BTKlastru byl ukončen 30. 6. 2013. 

Následná kontrola z Ministerstva průmyslu a obchodu neshledala v administraci projektu – jak 

věcné, tak účetní – žádné nedostatky. Přesto však ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu 
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došlo dodatečně ke krácení způsobilých výdajů ve výši cca 400 tis. Kč, kdy externí oponent závě-

rečných hodnotících zpráv tvrdil, že BTKlastr nedodržel poměr výzkumu a vývoje ve výši dané 

projektem. BTKlastr se proti tomuto rozhodnutí odvolal, přičemž námitky byly ze strany Minister-

stva průmyslu a obchodu uznány jiným externím hodnotitelem, který projekt vyhodnotil jako zcela 

spadající do kategorie průmyslového výzkumu.

3. Operační program Podnikání a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva II. - 
pokračování

Název projektu: Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr

Číslo projektu: 5.1 SPK 02/026

Termín realizace: 1. 2. 2013 – 31. 12. 2014

Celková výše: 69.495.000,- Kč

Míra dotace v %: 60 %

Dotace OPPI: 38.136.000,- Kč

De minimis: 0

Spoluinancování: 31.359.000,-- Kč

Hlavni 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
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Mezinárodní spolupráce

• Strategie internacionalizace klastru

Další aktivity vedoucí k rozvoji klastru

• Vzdělávání zaměstnanců klastru

Schválené projekty

1. Projekt Posílení kultury bezpečnosti na obou stranách hranice

Žadatel: Bezpečnostně technologický klastr, o. s.

Partner: Podnikatelský inkubátor Jastrzebie Zdroj

Název programu: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polská republika 2007 - 2013

Předpokládaný rozpočet: 30 066 EUR

V rámci aktivit projektu jsou plánovány komplexní podpůrné aktivity pro zvýšení povědomí o kul-

tuře bezpečnosti a možnostech zlepšování kultury bezpečnosti ve irmách. Součástí je pláno-

vaná informační kampaň (letáky, tiskové zprávy, populárně naučné články) o potřebě kultury 

bezpečnosti, školení z oblasti měkkých dovedností (soft skills), které slouží ke zvýšení úrovně 

bezpečnosti, k motivaci pracovníků, k získání dovedností pro efektivní zavádění kultury bezpeč-

nosti ve irmách a o způsobech hodnocení a měření kultury bezpečnosti. Dále budou inovovány 

webové stránky BTKlastru a partnera CZTPIS, které budou nabízet informace o kultuře bezpeč-

nosti, měření kultury bezpečnosti a sdílení příkladů dobré praxe z obou stran hranice, či diskuzní 

fórum k tématu kultury bezpečnosti ve irmách.  K tomu budou sloužit také workshopy Správná 

praxe, které nabídnou unikátní příležitost ke sdílení know-how a v neposlední řadě také nava-

zování obchodních kontaktů. Workshopy budou propojeny s aktivitou pořádání soutěže Safety 

Culture Award, jejímž je Bezpečnostně technologický klastr tradičním part-

nerem. Sdílení dobré praxe v rámci workshopů umožní setkání s nejlepšími 

účastníky soutěže z českých i polských irem. Školení a workshopy budou 

pořádány v sídle žadatele i v sídle polského partnera.
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Účetní závěrka roku 2013

Rozvaha k 31. 12. 2013

ROZVAHA

AKTIVA

stav k 1. dni období stav k poslednímu dni

Dlouhodobý majetek celkem 4 906 429 2 388 172

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 289 248 302 441

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 5 816 733 5 512 096

Dlouhodobý inanční majetek celkem   

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 199 552 -3 426 365

Krátkodobý majetek celkem 5 000 967 6 631 854

Zásoby celkem 115 896  

Pohledávky celkem 4 275 256 5 882 903

Krátkodobý inanční majetek celkem 609 815 748 951

Jiná aktiva celkem   

Aktiva celkem 9 907 396 9 020 026

PASIVA

stav k 1. dni období stav k poslednímu dni

Vlastní zdroje celkem 3 032 033 1 649 500

Jmění celkem 2 951 046 2 036 181

Výsledek hospodaření celkem 80 987 -386 681

Cizí zdroje celkem 6 875 363 7 370 527

Rezervy celkem   

Dlouhodobé závazky celkem   

Krátkodobé závazky celkem 6 875 363 7 370 527

Jiná pasiva celkem   

Pasiva celkem 9 907 396 9 020 026
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013

NÁKLADY 2013

Spotřebované nákupy celkem 71 452 Kč

Služby celkem 1 866 397 Kč

Osobní náklady celkem 4 835 158 Kč

Daně a poplatky celkem 900 Kč

Ostatní náklady celkem 141 132 Kč

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 2 226 813 Kč

Poskytnuté příspěvky celkem 20 684 Kč

Daň z příjmů celkem  

Náklady celkem 9 162 535 Kč

VÝNOSY    

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 3 029 068 Kč

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem  

Aktivace celkem  

Ostatní výnosy celkem 1 389 372 Kč

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem  

Přijaté příspěvky celkem 371 500 Kč

Provozní dotace celkem 3 904 928 Kč

Výnosy celkem 8 694 868 Kč

Výsledek hospodaření -467 668 Kč

Stanovisko výkonné rady k hospodářskému výsledku

Výkonná rada na svém zasedání dne 15. 4. 2014 projednala účetní závěrku BTKlastru za rok 

2013 a konstatovala, že BTKlastr dosáhl ztráty ve výši -467 667,81 Kč. Výkonná rada navrhuje 

valné hromadě vypořádat hospodářský výsledek následovně: - převést ztrátu na účet Neroz-

dělená ztráta minulých let

Stanovisko dozorčí rady k hospodářskému výsledku

Dozorčí rada na svém zasedání dne 28. 4. 2014 provedla kontrolu hospodaření BTKlastru, při-

čemž se zaměřila zejména na kontrolu hospodaření s inančními dotacemi ze státního rozpočtu. 

Bylo také prověřeno nakládání s prostředky získanými výběrem členských příspěvků, sponzor-

skými dary a dalšími zdroji.
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Na základě přezkoumání účetní závěrky a dalších relevantních podkladů dozorčí rada konstato-

vala, že „v hospodaření BTKlastru nebyly shledány žádné nedostatky, s prostředky BTK 

je nakládáno hospodárně, čerpání dotačních titulů je prováděno dle harmonogramu 

a účetnictví BTK je vedeno bez zjevných vad“.

Členská základna BTKlastru

• 5 Points Group, a. s.  
www.5pg.cz

• CENTR GROUP, a. s. 
www.centr.cz

• Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
www.cdv.cz

• ČEMAT TRADING, spol. s r. o. 
www.cemat.cz

• Česká technologická platforma 
bezpečnosti průmyslu, o. s. 
www.cztpis.cz

• ENVIFORM a. s. 
www.enviform.cz

• e-signature s. r. o. 
www.e-signature.cz

• F.S.C. – BEZPEČNOSTNÍ 
PORADENSTVÍ, a. s. 
www.fsc-ov.cz

• FITE, a. s. 
www.ite.cz

• HOBES, spol. s r. o. 
www.hobes.cz

• IHAS, s. r. o. 
www.ihas.cz

• IPO SECURITY, s. r. o. 
www.ipo.eu

• K2atmitec, s. r. o. 
www.k2.cz

• Libor Pindur – IBEX 
www.ibex-sbs.cz

• NAM system, a. s. 
www.nam.cz

• NEW ELTOM Ostrava, s. r. o. 
www.neweltom.cz

• OKD, HBZS, a. s. 
www.hbzs-ov.cz

• P.U.L.E.C.E., s. r. o. 
www.pulece.cz

• REACONT, a. s. 
www.reacont.cz

• RESPECT OSTRAVA, s. r. o. 
www.respect.cz

• RSBP, spol. s r. o. 
www.rsbp.cz

• Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje 
www.msunion.cz

• SIEMENS, s. r. o. 
www.siemens.cz

• SLEZSKÁ MECHATRONIKA, a. s.

• Společenství průmyslových podniků Moravy 
a Slezska 
www.sppms.cz

• TESO – TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY 
OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o. 
www.teso-ostrava.cz

• TLP spol. s r. o. 
www.tlp-emergency.com

• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Fakulta aplikované informatiky 
www.fai.utb.cz

• VVUÚ, a. s. 
www.vvuu.cz

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava 
Fakulta bezpečnostního inženýrství 
www.fbi.vsb.cz

Partneři BTKlastru

• Národní klastrová asociace (NCA National cluster association) 
www.nca.cz 

• European Technology Platform on Industrial Safety 
www.industrialsafety-tp.org

• Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava 
pi.cpit.vsb.cz
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Bezpečnostně technologický klastr, o. s.

Sídlo společnosti: 

 Lumírova 630/13 
 700 30 Ostrava – Výškovice

Adresa kanceláře:

 Studentská 6202/17 
 708 00  Ostrava – Poruba

Tel.:  597  329  060 
 597  329  061
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