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Zahajovací konference projektu

Společná česko-polská měření přeshraničního
přenosu znečišťujících látek v ovzduší
Hlavním cílem projektu je prohloubit spolupráci
mezi českými a polskými odbornými institucemi
působícími v oblasti ochrany ovzduší a napomoci
tak řešení závažného problému nadlimitního znečištění ovzduší v příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství.

Dne 5. 9. 2017 proběhla zahajovací konference
projektu „Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší“ (AIR
BORDER), financovaného z operačního programu INTERREG V- A Česká republika – Polsko. Konference se
zúčastnili zástupci hlavního partnera projektu Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Ostrava pod vedením doc. Petra Jančíka, hlavního řešitele, zástupci
partnera IMGW-PIB, přeshraničního partnera projektu, pod vedením Dr. Leszka Ośródky a také zástupci
BTKlastru, který je v projektu partnerem. Každý z výše
uvedených partnerů představil odborné veřejnosti
svou roli v projektu a podíl na předpokládaných výstupech projektu. Mimo řešitele projektu vystoupili
také hosté, z nichž lze uvést například starostu obce
Horní Suchá Ing. Jana Lipnera, který celou konferenci
zahájil nebo Assoc. Prof. Marinu V. Frontasyevu, CSc.
ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně
u Moskvy, která přednesla přednášku o neutronové
aktivační analýze, prostřednictvím které lze zkoumat
původ znečištění ovzduší. Mezi dalšími přednášejícími vystoupila např. Mgr. Blanka Krejčí, vedoucí Oddělení ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ nebo Ing. Marek
Bruštík, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence Moravskoslezkého kraje. Po ukončení
konference následovala exkurze s ukázkou speciálních měřicích zařízení a tisková konference v horním
patře bývalé těžní věže dolu František v průmyslové
zóně František v Horní Suché.

V rámci projektu probíhají společná měření
kvality ovzduší, zaměřená na určení množství
přeshraničního přenosu znečištění. Specializovaná kontinuální měření probíhají na české straně
v Horní Suché na dnes již nevyužívané těžní věži
dolu František a na polské straně na monitorovací
stanici v Ratiboři. Výstupem těchto měření bude
vyčíslená denní hodnota přenosu polétavého prachu a jeho směr. Jednodušeji, budeme vědět, kolik
polétavého prachu proudí od nás do Polska a kolik
z Polska zpět. Výsledky měření budou statisticky
zpracovány a zhodnoceny v závěrečné studii. Pro
českou i polskou stranu budou výstupy projektu
významným zdrojem informací jak pro veřejnou
správu či neziskovou sféru, tak pro veřejnost.

Bezpečnostně technologický klastr poskytl do
projektu svou mobilní měřicí laboratoř imisí, která
bude umístěna v blízkosti těžní věže dolu František
a bude kontinuálně monitorovat přenos suspendovaných částic PM10 a PM2,5 pomocí přístroje
PALAS. Stejný optický analyzátor pak bude umístěn
na střeše těžní věže ve výšce cca 80 m.

Projekt „Zachraňujeme spolu“
Bezpečnostně technologický klastr zpracoval pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
projekt s názvem „Zachraňujeme spolu“, kterým
chtějí dobrovolní hasiči nastartovat aktivní, systematickou a udržitelnou spolupráci partnerů
v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejich výchovy.
Hlavním přeshraničním partnerem v projektu je
Dobrovolná požiarna ochrana, Krajské sdružení
hasičů Žilinského kraje. Tento projekt je financován Evropskou unií z operačního programu INTE-

RREG V-A Slovenská republika – Česká republika
s celkovým rozpočtem více než 303 tisíc EUR a je
realizován v letech 2017 – 2019. Celý projekt je
rozdělen do tří aktivit: čtrnáctidenní „Mezinárodní soustředění mladých hasičů“ pro 80 mladých
hasičů, týdenní „Záchranářský kurz“ pro 60 mla-

dých hasičů a dva víkendové „Sportovní kempy
dorostenců“. Každá z aktivit projektu se uskuteční
v roce 2017 v Moravskoslezském regionu s účastí slovenských mladých hasičů a v roce 2018 pak
v regiónu Žilinském s účastí moravskoslezských
mladých hasičů.
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Zařízení pro vyhledávání osob
v krizových situacích
Setkání klastrových
manažerů v Praze
Bezpečnostně technologický klastr se zúčastnil setkání klastrových manažerů, které pořádala
Agentura pro podnikání a inovace dne 5. října 2017
v Evropském domě v Praze. Semináře se zúčastnilo celkem asi 25 klastrových manažerů a celé
setkání vedli zástupci API. Seminář byl rozdělen
do dvou bloků, přičemž první se primárně věnoval
podpoře klastrů z Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost. API na úvod
představil její generální ředitel Lukáš Vymětal,
přičemž shrnul historii podpory klastrů od vzniku
Operačního programu Průmysl a podnikání. Následně zástupci API představili IV. Výzvu programu
Spolupráce – Klastry, na základě které se rozpoutala diskuze zúčastněných manažerů s vedením
API ohledně konkrétních problémů při žádostech
a administraci projektů. Dále byly představeny
programy Aplikace a Inovační vouchery. Ve druhé
části semináře vystoupili hosté na téma ochrany
technických řešení a Visegrádském patentovém
institutu. Závěrem byly manažerům představeny
možnosti jak vést marketingové kampaně.

Výzkumný tým pod vedením Ing. Martina Tomise, Ph.D., na Katedře telekomunikační techniky, FEI,
VŠB-TU Ostrava, vyvinul zcela novou metodu a zařízení pro vyhledávání osob v krizových situacích. Na
vývoji se dále podíleli Ing. Marek Dvorský, Ph.D., Ing.
Libor Michalek, Ph.D. a Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Vyvinutá metoda i zařízení byly patentovány patentem č. 307099 - Metoda a zařízení pro lokalizaci
osob s využitím běžných koncových elektrotechnických zařízení s bezdrátovým připojením.
Vyvinutá technologie umožňuje dohledat osoby v krizových situacích (například při závalu zeminou, v případě laviny, zemětřesení, oběti únosu
v zástavbě, zločince či teroristy).
Technologie je jedinečná v tom, že není potřeba hledanou osobu předem označit, jako je tomu
u komerčně používaných technologií (např. v případě lyžařů Recco; nebo u horníků rádiové vysílače). Lyžaři jsou v případě nebezpečí laviny označeni, tedy obdrží miniaturní přídavný vysílač, který
nosí u sebe, nebo mají přídavné pasivní rádiové
odpovídače, umístěné v oblečení. Tento přídavný
vysílač musí uživatel zaplatit. Lyžaři používané pasivní označení v oblečení má navíc velmi omezený
dosah. V případě únosu či zborcení budovy nelze
oběť předem označit, nicméně je ji nutno velmi
rychle dohledat. Hlavní předností vyvinuté technologie je, že funguje i bez přídavného vysílače a dokáže vyhledat hledanou osobu, případně i ostatní
osoby v dané lokalitě.
Dosah zaměřování vyvinutou technologií je
mnohonásobně větší než u stávajících technologií.

Většina populace má i při sportu neustále u sebe
mobilní telefon. Vyvinutá technologie umožňuje
metodou hrubé síly narušit bezdrátovou komunikaci mobilního telefonu hledané osoby a všech
ostatních osob v prohledávané oblasti. Pomocí
vynucené komunikace s mobilním telefonem,
lze dohledat konkrétní hledanou osobu nejen
v krizových situacích a to na několikanásobně větší
vzdálenost než stávající řešení.
Tato technologie funguje i v místech, kde přestanou fungovat mobilní telefony, ať už z důvodu
hledání osob zapadlých v podzemních či jeskynních prostorách, z důvodu hlubokého závalu, laviny nebo poruchy základnových stanic mobilních
operátorů.
Mobilní telefon může být i poškozený, ale dokud funguje jeho vysokofrekvenční část, je možné
telefon za pomocí vyvinuté technologie dohledat
i bez funkční GSM sítě, a až několik desítek metrů
pod zemí.
Technologie dále umožňuje komunikovat přímo
s hledanou osobou, taktéž bez funkční GSM sítě,
nebo prozvonit mobilní telefon, za účelem přesnějšího odkrývání sutin.
Jedná se o zcela novou, patentem č. 307099
chráněnou metodu k dohledávání osob, která také
disponuje podstatně větším dosahem než stávající
metody.
Ing. Martin Tomis, Ph.D.,
Katedra telekomunikační techniky,
FEI, VŠB-TU Ostrava

Mezinárodní soustředění mladých hasičů
Dne 13. srpna se do Ústřední hasičské školy
v Jánských Koupelích sjelo 40 mladých hasičů
z Moravskoslezského a 40 mladých hasičů ze Žilinského kraje ve věku od 7 do 17 let, aby společně
absolvovali Mezinárodní soustředění mladých hasičů. Tento dvoutýdenní odborný kurz je jednou
ze tří aktivit, které jsou zařazené do projektu s názvem „Zachraňujeme spolu“. Projekt je financován
Evropskou unií z operačního programu INTERREG
V-A Slovenská republika – Česká republika.
Moravskoslezští mladí hasiči i mladí hasiči ze
Žilinského kraje v doprovodu dvou vedoucích dorazili v plném počtu do místa konání soustředění,
kde na ně čekalo 10 členů týmu - vedoucích, lektorů a dalších členů realizačního týmu.
Po nezbytných přijímacích procedurách
byli účastníci seznámení s programem soustředění, rozdělení do pracovních týmů, spořádali připravenou večeři a po únavné cestě se odebrali k zaslouženému odpočinku.
Hned druhý den ráno byla zahájena výuka a výcvik
rozdělené do dopoledního a odpoledního bloku. Vzhledem k věku účastníků soustředění byly
všechny výukové a výcvikové činnosti prováděny
formou hry a soutěže.

Hlavní obsahovou náplní soustředění bylo
vzdělávání a zdokonalování znalostí dětí např. ve
zdravovědě, poskytování první pomoci, záchranářství, výcviku v ovládání malých plavidel, záchrany
tonoucích a výuka znalostí v oblasti požární ochrany s praktickou výukou používání hasebních prostředků. K tomuto hasičskému výcviku velmi dobře
posloužily cvičné polygony pro výcvik hasičů a pro
simulování zadýmení u bytových požárů.
Součástí soustředění byl i nácvik disciplín požárního sportu a samozřejmě další kulturní, společenské a volnočasové aktivity. Celodenní výlety,
na stanici HZS MSK a Městské policie v Ostravě, do
Hornického muzea v Petřkovicích, návštěva Velké-

ho světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic i Muzea
osvobození v Hrabyni a části vojenského hraničního
opevnění – bunkru v Darkovičkách, byly jako odměna za čas strávený výukou a výcvikem. Odměnou
pro realizační tým soustředění byly dvě nádherné
kulturní pásma s názvem „Národy se představují“,
které předvedli absolventi soustředění.
V sobotu 26. srpna 2017 se absolventi, spokojeni
a bohatší o celou řadu teoretických i praktických
návyků z oblasti záchranářství, rozjeli do svých domovů.
Aktivita realizovaná v letošním roce v Jánských
Koupelích se bube opakovat v roce 2018 v Žilinském kraji na Slovensku a již nyní má vedení KSH
MSK před sebou úkol, jak provést výběr čtyřiceti
mladých hasičů pro účast na toto soustředění.
Ladislav Čabla,
SHČMS – KSH MSK, manažer projektu
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Mezinárodní záchranářský kurz
Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje uspořádalo ve dnech 1. – 6. října v Jánských Koupelích týdenní záchranářský kurz pro dorostence
a dorostenky ve věku od 14 do 17 let. Tento kurz
byl uspořádán jako druhá aktivita mezinárodního
projektu s názvem „Zachraňujeme spolu“. Tento
projekt je financován z operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.
Do kurzu bylo zařazeno 30 dorostenců a dorostenek z Moravskoslezského a 30 ze Žilinského kraje.

V neděli, po příjezdu, jsme účastníky kurzu rozdělili do tří studijních skupin, následně jsme je seznámili s řádem školy a programem kurzu. V pondělí
ráno a následně po všechny dny probíhaly odborné
přednášky po skupinách na téma poskytování první
předlékařské pomoci, záchrana osob z výšek, záchrana tonoucích osob a obsluha malých plavidel, systém
členění jednotek požární ochrany a systém ochrany
obyvatelstva. Vysoce odborný a profesionální výklad
a přístup lektorů na jednotlivá témata účastníci kurzu
doslova prožívali a mnoha dotazy projevovali velký
zájem o nové informace. To nejzajímavější však přicházelo v odpoledních hodinách, kdy si absolventi
prakticky vyzkoušeli všechno, co vstřebávali při teoretických přednáškách. Vždy pod vedením minimálně tří odborných lektorů – příslušníků HZS Moravskoslezského a Plzeňského kraje absolventi v praxi
prováděli resuscitaci zraněné osoby pomocí profesionálních záchranářských přístrojů, její transporty
z ohrožených prostorů a v různých situacích ohrožení.

Ve velmi chladných vodách řeky Moravice,
všichni v neoprénových záchranářských oblecích,
se učili nahazování záchranných lan, záchranu tonoucích osob z břehu a lodí. Velmi důležité bylo
správně se ustrojit a utěsnit do vodáckého obleku,
což se některým zcela dostatečně nepodařilo a sušící zařízení bylo proto ve stálém užívání. To, co se
účastníci kurzu dozvěděli o náročnosti činnosti
jednotek požární ochrany doposud všichni znali
pouze z vyprávění svých starších kolegů nebo odborných příruček. Zde si v praxi vyzkoušeli zásady
stavění protipovodňových zábran a v plné výbavě
všichni prošli zadýmeným cvičným polygonem.
Hašení požáru přenosnými hasicími přístroji, stavby a používání žebříků a nakonec snad sen každého zájemce o práci hasičů – každý z absolventů si
vyzkoušel práci s nůžkami při vystřihování osoby
z havarovaného vozidla. Navléci na sebe kompletní lezeckou výstroj a vystoupat na skalním masívu
v Kružberku do výšky osmého patra na několika
lezeckých cestách podle obtížnosti, to byl jen
úvod do adrenalinové části výcviku. Po několika
výstupech každého účastníka na skálu následoval
přesun na hráz kružberské přehrady, krátký pohled
přes hrazení do hlubiny pod hráz a pak opět povel
k nastrojení lezecké výbavy a tentokrát slaňování
do padesátimetrové hloubky.
Všichni bez rozdílu, kluk nebo holka, Moravák
nebo Slovák, všichni úspěšně splnili předepsané náročné úkoly stanovené programem kurzu
a v jeho závěru obdrželi „Certifikát o absolvování
záchranářského kurzu“.
Moje velké poděkování patří všem odborným lektorům – příslušníkům HZS, kteří se celý týden velmi
odpovědně věnovali výkladu a praktickému předvedení práce kterou znají a tak jejich činnost ohodnotila jedna z absolventek slovy „jsou to prostě profíci“.
V roce 2018 se třicet našich dorostenců zúčastní
obdobného kurzu na Slovensku v Žilinském kraji.
Ladislav Čabla,
SHČMS – KSH MSK, manažer projektu

Seminář

„Bezpečné skladování
a transport hořlavých kapalin“
Bezpečnostně technologický klastr uspořádal
dne 7. září 2017 odborný seminář s názvem „Bezpečné skladování a transport hořlavých kapalin“,
který se konal v rámci konference „Požární ochrana
2017“ na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Seminář odborně zaštítili přednášející z VŠB – Technické
univerzity Ostrava, firmy ČEPRO, a. s., Shell Czech
Republic a. s. a další.
Předmětem semináře byla zejména dobrá praxe v oblasti problematiky nakládání s hořlavými
kapalinami dle bezpečnostních standardů ČAPPO,
ale také například témata týkající se hodnocení
bezpečnosti provozů v petrochemickém průmyslu
nebo představení nové diagnostiky manažerských
kompetencí pro zvládání krizových situací.

Aktuální dotační možnosti

INTERREG V-A SLOVENSKÁ
REPUBLIKA – ČESKÁ
REPUBLIKA
VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
2. Podpora investovania podnikov do výskumu
a inovácie a vytvárania prepojení a synergií
medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja
a vysokoškolským vzdelávacím prostredím
1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými
podnikmi
vyhlášení výzvy: 16. 1. 2018
ukončení příjmů žádostí: 16. 4. 2018
alokace: 3,2 mil. EUR
míra dotace: 90 %
oprávnění žadatelé: stát, územně správní celky, VŠ,
výzkumné instituce, neziskové organizace, klastry
podporované aktivity:
• Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného
výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercionalizácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne
• Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora
a včasnú orientáciu výskumných a vývojových
aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti
• Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií
na podporu inteligentného rozvoja a využívania
inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách
• Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri
využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu,
vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne
S DOTAZY NEBO ŽÁDOSTÍ O KONZULTACI
VAŠEHO PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU SE MŮŽETE
KDYKOLI OBRÁTIT NA NAŠE ODBORNÍKY ZE SEKCE
FUNDRAISINGU!

Valná hromada BTKlastru

Dne 7. 12. 2017 se na Fakultě bezpečnostního
inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava konala valná hromada Bezpečnostně technologického klastru, z. s. Na programu
jednání valné hromady bylo schválení hospodářského výsledku a zprávy dozorčí rady za rok 2016,
informace o aktuálním dění v klastru a aktivních
projektech, které klastr realizuje. Rovněž byla probírána budoucí činnosti klastru a plány na další
období, včetně schválení podání navazujícího projektu na rozvoj klastru do programu Spolupráce –
Klastry, výzva I. - ITI Ostrava, který bude vyhlášen
na začátku roku 2018.
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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
V období posledních měsíců si nejen díky masivním reklamním kampaním právnických a IT –
konzultačních společností téměř každý povšiml,
že probíhá adaptační proces Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (General Data Protection Regulation,
dále jen „GDPR“) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
příslušnými orgány za
účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů, o volném
pohybu těchto údajů
(dále „Směrnice“).
GDPR přináší celou
řadu změn v ochraně
osobních údajů, včetně
nových požadavků, jako
například posilování práv
subjektu údajů, jehož
údaje jsou zpracovány.
Výslovně je vedle práva
na přístup k osobním
údajům upraveno právo na výmaz (právo být
zapomenut), právo na
omezení
zpracování,
právo na přenositelnost
údajů k jinému správci
či právo vznést námitku
proti zpracování osobních údajů. Přináší také
nové povinnosti ze zákona pro odpovědné
subjekty (správce, zpracovatel), mezi něž patří například vedení záznamů o činnostech zpracování,
ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů, provedení posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů či jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO – Data Protection
Officer).
V návaznosti na dopady GDPR se jednoznačně
ukázalo, že u některých organizací (povinných subjektů) implementace znamená vynaložení vysokých investičních i provozních finančních prostředků na doplnění technicko-organizačních opatření
ochrany osobních údajů, zejména na bezpečnost
informačních systémů a technologií. Náš nezávislý
pohled na tuto problematiku zajišťuje přiměřenou
úroveň těchto nákladů. Bohužel však většinou nelze provést implementaci GDPR zcela bez investic.
Problematikou GDPR se zabývá také členská
firma klastru, společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s., která zajišťuje poradenské a konzultační služby v oblasti ochrany osobních údajů již
více než 15 let. Během této doby společnost získala značné množství zkušeností z širokého odvětví
zpracování, ať už z privátního sektoru, státní správy
či samosprávy. Specialisté firmy z útvaru ochrany informací se podíleli na analýzách a auditech
a kompletních implementacích, včetně zpracování dokumentací dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„zákon č. 101/2000 Sb.“), ale také na udržování systému ochrany osobních údajů ze strany povinných
subjektů v postavení správce nebo zpracovatele.
Významnými referencemi a zkušenostmi jsou
pro firmu také klienti ze sféry komerční bezpečnosti. Ti totiž velmi často vystupují v roli odpovědného subjektu-zpracovatele osobních údajů.
Operace s těmito údaji mnohdy přímo souvisí
se službami, které například soukromé bezpečnostní služby poskytují svým klientům. V praxi

porušují. Lze tak očekávat stále větší důraz správců
osobních údajů na smluvní ujednání mezi správcem a zpracovatelem, stejně jako ověřování naplňování těchto ujednání v praxi.
Dobrou zprávou však je, že kdo za více než 15
let existence stávající platné právní úpravy (tedy
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a změně některých zákonů) prováděl taková opatření, aby byl s tímto předpisem v souladu, bude mít
implementaci GDPR značně ulehčenu.

tedy mnohdy řešíme problematiku specifických
případů zpracování osobních údajů, například
jejich zpracování v bezpečnostních systémech
(dohledové videosystémy, elektronické systémy
kontroly vstupu, biometrické systémy, integrované bezpečnostní systémy, apod.). Přestože v těchto specifických případech nevystupují komerční
bezpečnostní služby jako správce, je potřeba,
aby byla všechna zpracování řádně ošetřena
smlouvou o zpracování osobních údajů se všemi náležitostmi dle článku 28 GDPR. To zároveň
zavazuje zpracovatele, pokud tak již dříve neučinil, například přijmout a zdokumentovat taková
technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování nebo zneužití. Zpracovatel také poskytne správci (tedy objednateli
služeb) veškeré informace potřebné k doložení,
že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28
Obecného nařízení, a umožní audity, včetně inspekcí. Ty budou prováděny správcem nebo jiným
auditorem, kterého správce pověřil, a zpracovatel
k těmto auditům svým přístupem přispěje.
Jak je patrné, není vhodné problematiku GDPR
podceňovat, neboť značně rozšiřuje a konkretizuje povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů.
Zároveň převládají obavy z hrozících postihů pro
správce, kteří toto nařízení významným způsobem

V rámci implementace GDPR nabízí společnost
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ zejména tyto
produkty:
• Úvodní prezentace k dopadům GDPR a jeho implementaci do praxe
• Konzultace k dopadům GDPR a jeho implementaci do praxe (možnost objednávky konzultace
v hodinové sazbě)
• Analýza dopadů GDPR, případně audit shody
s GDPR
• Dodavatelské zajištění pozice pověřence anebo
smlouva o odborné podpoře jeho činnosti
• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
• Kurzy a akreditované kurzy pro specialisty
ochrany osobních údajů a kurzy pověřence
ochrany osobních údajů
• Zpracování / aktualizace bezpečnostní dokumentace ochrany osobních údajů
• Audity a penetrační testy technicko- organizačních opatření ochrany osobních údajů
Jsme také připraveni řešit některé specifické
případy zpracování osobních údajů, jako například zpracování osobních údajů v bezpečnostních
systémech (kamerové systémy, systémy kontroly
vstupu, biometrické systémy, integrované bezpečnostní systémy apod.).
Ing. Václav Moch,
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
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Mezinárodní konference ENVIRO 2017
Bezpečnostně technologický klastr se zúčastnil druhé česko-slovenské environmentální konference ENVIRO 2017, která se konala ve dnech
25. až 27. 10. 2017 v Hotelu Sorea Máj v Liptovském Jánu. Zástupci pracovní skupiny Ekologie
BTKlastru měli na konferenci za úkol předvést
měření ovzduší pomocí mobilní měřicí laboratoře BTKlastru zúčastněným odborníkům v oblasti
ekologie ze Slovenska i České republiky. Konference byla nabitá odbornými přednáškami po
celé dny a byla primárně zaměřena na výměnu
praktických i legislativních zkušeností českých
i slovenských subjektů v oblasti ochrany ovzduší,
klimatu, problematiky EIA nebo BREF/BAT technologií. Konference se aktivně zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české
i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci
státní správy i samosprávy obou sousedních států, odborníci na monitorování kvality životního
prostředí a v neposlední řadě také zástupci významných průmyslových podniků na obou stranách hranice.

Setkání členů k projektovým
možnostem pro členy klastru
Dne 7. 12. 2017 se na Fakultě bezpečnostního
inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava konalo setkání členů k projektovým možnostem pro členy klastru, na kterém byli
zástupci členských firem seznámeni s aktuálními
dotačními možnostmi v rámci sekce Fundraisingu.

Vodostop – skutečně účinná
ochrana před vytopením
Velmi úzká spolupráce Bezpečnostně technologického klastru, především s malými firmami
a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, vedla v roce 2017 k získání projektu
s názvem „Vývoj softwaru a hardwaru pro inovaci
zařízení VODOSTOP™“ z OP PIK, programu podpory
Inovační vouchery. Žadatelem o projekt byla společnost Watershield s. r. o. se sídlem v Klimkovicích,
která je vlastníkem konstrukčního řešení unikátního systému pro prevenci havárií na vodovodních
rozvodech s názvem VODOSTOP™ a současně je
i jeho výrobcem a dodavatelem. Činnost společnosti spočívá ve výrobě a prodeji elektronického
bezpečnostního zařízení, které v případě havárie
na vodovodních rozvodech zabrání vzniku větších
škod tím, že uzavře přívod vody do chráněného objektu. Systém VODOSTOP™ slouží k detekci havárií
na vodovodním řádu, detekci úniků a úspoře vody.
Jeho hlavním přínosem je však ochrana zabezpečené nemovitosti před vytopením v důsledku
havárie na rozvodu vody, k čemuž systém využívá
sledování okamžitého průtoku a sledování objemu
vody odebrané bez přerušení. Jakmile jeden z ukazatelů překročí uživatelem nastavený limit, systém
automaticky uzavře ventil na přívodu vody a zabrání tak vzniku dalších škod, které by jinak přitékající
voda způsobila.
První generace zařízení VODOSTOP™ byla vývojově ukončena v roce 2009, přičemž tento přístroj
byl určen pouze pro jedno nastavení, tj. pro běžný
provoz jedné domácnosti a neposkytoval možnosti dálkového monitoringu odběru vody, dálkového
odečtu a další pokročilé funkcionality. Stávající systém je tak pro odběratele nedostačující, vyžaduje
pokročilejší řešení ve více režimech - např. silný
a slabý provoz (typicky instituce, školy, obchodní
centra), různá nastavení pro teplou a studenou
vodu (byty, rodinné domy), možnost monitoringu

přes internet (instituce a pokročilí uživatele), provádění současné
kontroly u více uživatelů jedním
zařízením (bytové domy), možnost
monitoringu přes internet (instituce) a dálkový odečet spotřeby
vody (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, instituce).
V rámci uvedeného projektu
byla v průběhu roku 2017, ve spolupráci s katedrou Telekomunikační techniky Vysoké školy báňské
- Technické univerzity Ostrava, proto řešena inovace tohoto zařízení a byla zásadně
funkčně rozšířena řídicí jednotka, která kromě stávajících služeb poskytuje další nové služby. Nové
služby je možné charakterizovat:
• možnost nastavení zařízení pro slabý a silný provoz,
• možnost samostatného sledování odběru teplé
a studené vody,
• možnost samostatného nastavení odběru pro
teplou a studenou vodu,
• možnost provádění současné kontroly odběru
u více uživatelů,
• využití zařízení v inteligentních domech:
• monitorování činnosti zařízení přes internet,
• možnost nastavení zařízení přes internet,
• možnost dálkového monitorování odběru
vody,
• informování uživatele v případě havárie.
Výstupem uvedeného projektu je tedy inovovaná řídicí jednotka systému, označeného jako
VODOSTOP II, jak po stránce hardwarového řešení,
tak i softwarového řešení.
Aktuálnost řešení projektu lze dokladovat tím, že
již v průběhu řešení se vyskytl naléhavý požadavek

zákazníka na samostatné sledování odběrů studené a teplé vody a proto byla přednostně vyřešena
částečně inovovaná řídicí jednotka pod označením
VS2, která toto umožňuje (realizovaný bod číslo 2
cílů řešení). Této jednotky bylo již vyrobeno v prototypové verzi 10 ks, z toho 5 ks již bylo zapojeno
do rozvodné skříně a dne 9. 8. 2017 expedováno
zákazníkovi firmy SINGO spol. s r. o. Brno a zbývajících 5 ks je připraveno k expedici. Zapojení rozvodné skříně s jednotkou VS2 je na uvedeno na obr. 1.
Získáním projektu prostřednictvím BTKlastru
a následným vývojovým aktivitám byla posílena
nabídka služeb společnosti Watershield s. r o., čímž
vzrostla její konkurenceschopnost a lze konstatovat, že nyní je společnost Watershield s. r. o. jedinou
společností na českém a slovenském trhu, která
tento druh zařízení vyrábí a dodává.
Ing. Zdeněk Diviš, jednatel
www.vodostop.cz
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
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festival

Bezpečnosti
30. 5. 2018
Ostrava, Dolní Vítkovice

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
 ukázky techniky a výstroje záchranných složek
 ukázky zásahu záchranných složek
 novinky v oblasti bezpečnosti
 soutěže a vzdělávací aktivity pro děti
 atraktivní prostředí Dolní oblasti Vítkovice
 vstup zdarma

www.festivalbezpecnosti.cz

Současné
bezpečnostní výzvy
a projekt k zajišťování
obrany ČR
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
27. 2. 2018 | od 12:30 hodin

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

Přihlášky na:

www.btklastr.cz

Aktuální dotační možnosti

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
INOVAČNÍ VOUCHERY III.

vyhlášení výzvy: 01/2018
ukončení příjmů žádostí: 12/2018
alokace: 100 mil. Kč
míra dotace: 75%
výše dotace: 50 – 300 tis. Kč
oprávnění žadatelé: malé a střední podniky, klastry
podporované aktivity:
• poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika,
• testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování,
výpočty, návrhy nových systémů, unikátních
konstrukčních řešení,
• modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu,
• optimalizace procesů, metod, parametrů, design
nových výrobků – průmyslový, produktový, konVydavatel:
Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice
info@btklastr.cz, www.btklastr.cz
Newsletter je vydáván v rámci projektu „Zefektivnění činnosti
klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ a je spolufinancován
Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
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zultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví.

SPOLUPRÁCE – KLASTRY – výzva V.

vyhlášení výzvy: 05/2018
ukončení příjmů žádostí: 09/2018
alokace: 0,3 mld. Kč
míra dotace: 50 – 75 % (dle konkrétní aktivity)
výše dotace: 4 – 20 mil. Kč
oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty splňující definici klastru
podporované aktivity:
• 3.1 a) kolektivní výzkum
• 3.1 b) sdílená infrastruktura
• 3.1 c) internacionalizace klastru
• 3.1 d) rozvoj klastrové organizace
Výzva Spolupráce – klastry bude vyhlášena i v rámci Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI).

TECHNOLOGIE VII.

vyhlášení výzvy: 12/2017
ukončení příjmů žádostí: 05/2018
alokace: 1 mld. Kč
míra dotace: 45 %
výše dotace: 1 – 20 mil. Kč
oprávnění žadatelé: malé a střední podniky
podporované aktivity:
• pořízení nových strojů, technologických zařízení
a vybavení
• propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací
do výrobního procesu

• podporu nelze poskytnout na prostou obnovu
stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

MARKETING III.

vyhlášení výzvy: 12/2017
ukončení příjmů žádostí: 04/2018
alokace: 370 mil. Kč
míra dotace: 50 %
výše dotace: 200 tis. – 4 mil. Kč
oprávnění žadatelé: malé a střední podniky
podporované aktivity:
• účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu: grafický
návrh stánku, výkresová dokumentace stánku,
pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace,
osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku
a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž,
instalace vystavovaných exponátů, demontáž,
povinné poplatky spojené s účastí na příslušné
výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
• doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho
vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná
externím dodavatelem
• marketingové propagační materiály pro účely
veletrhů a výstav, zajišťované externím dodavatelem
Další dotační možnosti z OPPIK.

