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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název organizace: Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Zkratka názvu: BTKlastr
IČ: 22873643
Sídlo: Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice
Kancelář: Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl L, spisová značka 9045
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – č. ú. 107-820370277/0100
Statutární zástupce: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident
E-mail: info@btklastr.cz
www: www.btklastr.cz
Právní forma: zapsaný spolek

ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI BTKLASTRU V ROCE 2016 
Výkonná rada:
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident výkonné rady
Ing. Roman Němec – člen výkonné rady
Jaromír Matějů – člen výkonné rady
Ing. Libor Štroch, Ph.D. – do 16. 2. 2016
Ing. Bc. Josef Pravda – do 16. 2. 2016

Dozorčí rada:
Mgr. Marek Kučera, MBA. – předseda dozorčí rady
Ing. Libor Obal – člen dozorčí rady (do 16. 2. 2016 předseda)
Ing. Tomáš Střílka – člen dozorčí rady

Výkonná manažerka:
Mgr. Simona Guzdková

ČINNOST BTKLASTRU V ROCE 2016 
Členská základna BTKlastru v roce 2016
CENTR GROUP, a. s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s.
Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
FITE, a. s.
HOBES, spol. s r. o.
IHAS s. r. o.
K2 atmitec s. r. o.
NAM system, a. s.

Národní dřevařský klastr, z. s.
OKD, HBZS, a. s.
RESPECT OSTRAVA, s. r. o.
RSBP spol. s r. o.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.
TESO – Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, s. r. o.
VVUÚ, a. s.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zánik členství v roce 2016
5 Points Group, a. s. ENVIFORM, a. s.

Noví členové v roce 2016
Národní dřevařský klastr, z. s. SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje

Termíny zasedání orgánů v roce 2016
12. 1. 2016 – výkonná rada
11. 2. 2016 – výkonná rada
16. 2. 2016 – valná hromada
16. 2. 2016 – výkonná rada
25. 2. 2016 – výkonná rada

29. 2. 2016 – dozorčí rada
29. 3. 2016 – výkonná rada
25. 4. 2016 – výkonná rada
26. 4. 2016 – dozorčí rada
7. 7. 2016 – výkonná rada

2. 8. 2016 – výkonná rada
20. 9. 2016 – valná hromada
11. 11. 2016 – výkonná rada



PROJEKTY BTKLASTRU V ROCE 2016 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost

„Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“
číslo projektu: CZ.01.102/0.0/0.0/15_012/0002459
operační program: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
termín realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018
míra dotace: 50%
rozpočet: 7.438.831,– Kč
specifické cíle projektu:
– akcelerace činnosti klastru, 
– rozšíření členské základny klastru, 
– zvýšení prestiže klastru, 
– zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru, 
– zvýšení přidané hodnoty plynoucí z členství klastru, 
– zvýšení ekonomického a inovačního potenciálu klastru, 
– navázání spolupráce s ostatními klastrovými organizacemi, 
– zvýšení odbornosti managementu klastru, 
– zvýšení ekonomické soběstačnosti klastru pro další období

popis projektu:
Bezpečnostně technologický klastr realizuje projekt zaměřený na rozvoj klastru z Operačního programu Podnikání a  inovace pro 
konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby přispěly k rozšiřování 
členské základny klastru, podpoře členů klastru, zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru a rozvoji spolupráce členů 
s vysokými i středními školami a veřejným sektorem. Projekt je realizován od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 a je rozdělen do 4 půlročních 
etap. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 7.438.821 Kč a míra dotace činí 50%.
Projekt má tři stěžejní aktivity:

1. Centrum informační podpory
V  rámci této aktivity vznikne Sekce pracovních skupin (SECURITY, SAFETY, EKOLOGIE, VÝZKUM A VÝVOJ a VZDĚLÁVÁNÍ), v  rámci 
kterých budou probíhat veškeré odborné aktivity klastru jako např. zpracování studií a  analýz, odborné semináře a  konzultace 
v oblasti znečištění ovzduší, odborné semináře a školení v oblasti safety a security, identifikace příležitostí pro nové společné projekty 
v oblasti VaV, vzdělávání zaměstnanců členů klastru, vzdělávání a odborná příprava studentů reflektující potřeby praxe a trh práce, atd. 
Pracovní skupiny budou složeny z řad členů klastru. Dále vznikne sekce Fundraisingu, jejíž odborníci se budou zabývat vyhledáváním 
dotačních příležitostí jak pro klastr, tak i pro jednotlivé členy a budou realizovat pro členy klastru školení na téma aktuálních dotačních 
možností.

2. Marketing a propagace klastru a jeho činností
Hlavním cílem této aktivity je propagovat klastr, jeho aktivity a komerční činnost, potažmo aktivity jednotlivých členů klastru, kteří jsou 
zapojení v pracovních skupinách. V rámci této aktivity uspořádá klastr jedenkrát ročně, tedy 2x za projekt, festival SECURITAS 21, kdy 
cílovou skupinou bude široká veřejnost. Dále se klastr zúčastní veletrhu ENVITECH, kde bude propagovat nejen svou akreditovanou 
mobilní laboratoř měření znečištění ovzduší, ale také další služby klastru napříč pracovními skupinami. V  této aktivitě je zahrnuta 
komplexní propagace klastru, tj. vytvoření propagačních materiálů, propagace v médiích, inovace webových stránek či reklama na 
webových stránkách spřízněných subjektů. Klastr bude také 2x ročně vydávat pro své členy newsletter e-Securitas.

3. Rozvoj mezioborové spolupráce
Prostřednictvím této aktivity chce klastr vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti security a safety a podpořit 
tak spolupráci členských firem zejména s vysokými školami a organizacemi pro vědu a výzkum. Firmy sdružené v klastru mohou od 
této aktivity očekávat přínos v oblasti inovací vlastních aktivit, technologií a procesů, zapojení se do projektových aktivit vysokých 
škol či přínos ze společných potenciálních projektů kolektivního výzkumu. Budou pořádány workshopy, setkání, kulaté stoly, semináře 
a další akce se zaměřením na propojení výzkumné a aplikační sféry, které se stanou příznivým prostředím pro aktivní networking 
a  příležitostí pro rozšiřování členské základny. Cílem bude rovněž informovat odbornou veřejnost o  činnosti klastru v  různých 
oblastech bezpečnosti a tím propagovat činnost pracovních skupin klastru.



„Zpracování Plné žádosti (včetně příloh) do OP PIK“
číslo projektu: 00234/2016/R
program: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (RRC/08/2015)
termín realizace: 1. 10. 2015 – 29. 2. 2016
míra dotace: 50%
rozpočet: 600.000,– Kč
popis projektu:
Cílem projektu bylo připravit projektovou žádost, včetně příloh, do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 
Spolupráce – klastry, podporovaná aktivita 2. 1. d) Rozvoj klastru. Podaný projekt s názvem „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti 
spolupráce a jeho řízení“ je popsán výše, byl schválen a realizuje se. Dotace z MSK byla plně vypořádána.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

Rozvaha k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

AKTIVA 2015 2016

Dlouhodobý majetek celkem 43 672 19 246

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 55 706 55 706

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 15 680 15 680

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -27 714 -52 140

Krátkodobý majetek celkem 159 516

Zásoby celkem 0 0

Pohledávky celkem 128 513

Krátkodobý finanční majetek celkem 31 3

Jiná aktiva celkem 0 0

Aktiva celkem 43 831 19 762

PASIVA 2015 2016

Vlastní zdroje celkem 25 931 6 728

Jmění celkem 25 829 6 055

Výsledek hospodaření celkem 102 673

Cizí zdroje celkem 17 900 13 034

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Krátkodobé závazky celkem 1 453 2 052

Jiná pasiva celkem 16 447 10 982

Pasiva celkem 43 831 19 762



Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

NÁKLADY HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ CELKEM

Spotřebované nákupy celkem 504 1 188 1 692

Služby celkem 464 1 149 1 613

Osobní náklady celkem 286 197 483

Daně a poplatky celkem 0 0 0

Ostatní náklady celkem 3 20 23

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 2 803 21 623 24 426

Poskytnuté příspěvky celkem 37 0 37

Daň z příjmů celkem 0 0 0

Náklady celkem 3 633 23 028 26 661

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem -5 517 12 349 6 832

Ostatní výnosy celkem 7 511 12 265 19 776

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 0 0

Přijaté příspěvky celkem 160 0 160

Provozní dotace celkem 463 0 463

Výnosy celkem 2 617 24 614 27 231

Výsledek hospodaření před zdaněním -1 016 1 586 570

Výsledek hospodaření po zdanění -1 016 1 586 570

Za rok 2016 bylo dosaženo zisku ve výši 570.069,93 Kč.

STANOVISKO VÝKONNÉ RADY  
K HOSPODÁŘSKÉMU VÝSLEDKU 
Výkonná rada na svém zasedání dne 28. 3. 2017 shledala, že účetnictví BTKlastru vykazuje chyby v účtování odpisů a časového rozlišení 
výnosů. Nechala účetní závěrku zkontrolovat a opravit daňovou poradkyní. Dále na svém zasedání dne 23. 6. 2017 a 10. 10. 2017 
účetní závěrku BTKlastru za rok 2016 znovu projednala a konstatovala, že BTKlastr dosáhl zisku ve výši 570.069,93 Kč. Výkonná rada 
navrhuje valné hromadě dosažený zisk převést na účet Nerozdělený zisk minulých let v plné výši.

STANOVISKO DOZORČÍ RADY  
K HOSPODÁŘSKÉMU VÝSLEDKU 
Dozorčí rada na svém zasedání dne 29.  3.  2016 provedla kontrolu hospodaření BTKlastru a  ztotožnila se se závěry výkonné rady 
o chybách v účetnictví. Odsouhlasila kontrolu daňovou poradkyní a její zplnomocnění k podání daňového přiznání do 30. 6. 2017. 
Na svém příštím zasedání dne 9. 10. 2017 dozorčí rada podrobně prozkoumala opravy provedené v účetnictví za rok 2015 a 2016 
a konstatovala, že v hospodaření BTKlastru za rok 2016 po úpravách neshledala žádné zjevné nedostatky. S prostředky 
je nakládáno hospodárně. Žádné další vady nebyly zjištěny.



Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Sídlo: Lumírova 630/13, 700 30  Ostrava-Výškovice
kancelář: Pikartská 1337/7, 716 00  Ostrava-Radvanice

www.btklastr.cz
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