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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
 Komerční banka, a.s. – č. ú. 115-5634620247/0100
Statutární zástupce: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident
E-mail: info@btklastr.cz
Www: www.btklastr.cz, www.festivalbezpecnosti.cz
Právní forma: zapsaný spolek

ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI BTKLASTRU V ROCE 2019
Výkonná rada:
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident výkonné rady
Ing. Roman Němec – člen výkonné rady
Ing. Pavel Bartoš – člen výkonné rady (od 16. 2. 2019)
Jaromír Matějů – člen výkonné rady (do 16. 2. 2019)

Dozorčí rada:
Mgr. Marek Kučera, MBA. – předseda dozorčí rady
Ing. Libor Obal – člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Střílka – člen dozorčí rady

Výkonná manažerka:
Mgr. Simona Guzdková

ČINNOST BTKLASTRU V ROCE 2019
Členská základna BTKlastru v roce 2019
Borcad cz s. r. o.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
CZ testing institute s. r. o.
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s.
Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
FITE, a. s.
HOBES, spol. s r. o.
IDEA AIR s. r. o.
K2 atmitec s. r. o.
Kamila Kempná
NAM system, a. s.
Národní dřevařský klastr, z. s.
Národní stavební klastr, z. s.
NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.

OKD, HBZS, a. s.
Marzena Pólka, prof. SGSP
RESPECT OSTRAVA, s. r. o.
RSBP spol. s r. o.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
Smolka Jan
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.
TESO – Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, s. r. o.
Technický ústav požární ochrany, MV GŘ – HZS ČR
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.
VVUÚ, a. s.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava



Termíny zasedání orgánů v roce 2018
24. 1. 2019 – výkonná rada
14. 2. 2019 – valná hromada
14. 2. 2019 – výkonná rada
18. 2. 2019 – dozorčí rada

15. 5. 2019 – výkonná rada
27. 5. 2019 – výkonná rada
17. 6. 2019 – výkonná rada
25. 6. 2019 – dozorčí rada

28. 6. 2019 – valná hromada
19. 11. 2019 – výkonná rada
27. 11. 2019 – valná hromada

Noví členové v roce 2019
Borcad cz s. r. o.
CZ testing institute s. r. o.
IDEA AIR s. r. o.

Technický ústav požární ochrany, MV GŘ – HZS ČR
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.

Počet členů klastru k 31. 12. 2019: 27



PROJEKTY BTKLASTRU V ROCE 2019

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

„Rozvoj BTKlastru“
číslo projektu: CZ.01. 1. 02/0.0/0.0/18_228/0014925
operační program: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
termín realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021
míra dotace: 50%
rozpočet: 6.684.640,– Kč

specifi cké cíle projektu:
a)  propagace činností klastru (organizace propagačních kampaní pro odbornou veřejnost a potencionální členy, propagační 

materiály, konference),
b) rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem,
c) podpora konkurenceschopnosti klastru a jeho členů prostřednictvím stávajících center,
d) zkvalitnění portfolia nabízených služeb pro členy klastru,
e) příprava společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací,
f) podpora mezioborové spolupráce a partnerství,
g) rozšíření členské základny klastru,
h) rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců klastru,
i) zvýšení kompetencí managementu klastru,
j) zkvalitnění úrovně spolupráce mezi fi rmami v klastru.

popis projektu:
Bezpečnostně technologický klastr realizuje od 1. 11. 2018 projekt zaměřený na rozvoj klastru z Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost. Klíčové cíle projektu uvedené výše jsou naplňovány aktivitami BTKlastru v oblasti pořádání 
seminářů a  pracovních setkání v  bezpečnostních oblastech, pořádání propagační kampaně klastru, vydávání Newsletteru 
a propagačních materiálů klastru, účasti na kulatých stolech, workshopech a seminářích. Projekt je realizován od 1. 11. 2018 do 
30. 10. 2021 a  je rozdělen do šesti zhruba půlročních etap. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 6.684.640 Kč a míra 
dotace činí 50%.

Propagačně informační kampaň klastru

Propagačně informační kampaň klastruKonference Kybernetická bezpečnost ve fi rmách 
obcích a subjektech kritické infrastruktury

Zvýšení bezpečnosti společnosti ČEPROVýměna zkušeností při řešení mimořádných událostí

Praktické využití sorbentů v environmentální praxi



Společná česko - polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší - AIRBORDER
číslo projektu: CZ.11. 4. 120/0.0/0.0/15_006/0000118
program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko
termín realizace: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020
míra dotace: 90 %
rozpočet: 125.000,–- EUR

popis projektu:
Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola báňská  – Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta materiálově-technologická. BTKlastr je do projektu zapojen 
jako partner v rámci pracovní skupiny Ekologie. Druhým zapojeným partnerem 
je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. 
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. V rámci projektu jsou 
realizována společná měření kvality ovzduší, zaměřená na určení množství 
přeshraničního přenosu znečištění. Specializovaná kontinuální měření na 
české straně zabezpečuje BTKlastr v  Horní Suché na dnes již nevyužívané 
těžní věži dolu František – v 80 m n. m. a u paty věže, pomocí dvou speciálních 
přístrojů na odběr prachových částic PALAS FIDAS. Výstupem těchto měření 
jsou vyčíslené hodinové a  denní koncentrace polétavého prachu, které 
BTKlastr jako partner projektu poskytuje hlavnímu řešitel VŠB  – Technické 
univerzitě Ostrava k dalšímu vyhodnocení. Měření probíhala do 29. 2. 2020, 
nyní v rámci udržitelnosti měříme znečištění prachovými částicemi pouze na 
střeše těžní věže.

Závěrečná konference AIRBORDER – Chalupki



FESTIVAL BEZPEČNOSTI 2019

Třetí ročník Festivalu bezpečnosti, se uskutečnil ve čtvrtek 
30.  května  2019, byl v  mnoha směrech přelomový. Po 
předchozích letech, kdy se konal v  Dolní oblasti Vítkovice, 
posunulo nové umístění v  areálu VŠB  – Technické univerzity 
Ostrava jeho charakter ještě více směrem k  akci, která 
popularizuje téma bezpečnosti zejména mezi mladými lidmi. 
Hlavním pořadatelem festivalu byl Bezpečnostně technologický 
klastr, který před třemi lety inicioval vznik této unikátní akce, 
jejíž hlavní myšlenkou je propojit zájem samosprávy, státních 
institucí, vzdělávacích institucí, neziskových organizací, firem 
a široké veřejnosti o oblast bezpečnosti.



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozvaha k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

AKTIVA 2018 2019
Dlouhodobý majetek celkem 1 509 557
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 54 857 55 310
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 8 799 8 500
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 62 147 - 62 253
Krátkodobý majetek celkem 2 093 1 793
Zásoby celkem 0 0
Pohledávky celkem 1 843 1 767
Krátkodobý finanční majetek celkem 247 18
Jiná aktiva celkem 3 8
Aktiva celkem 3 602 2 350

PASIVA 2018 2019
Vlastní zdroje celkem 1 303 73
Jmění celkem 1 003 69
Výsledek hospodaření celkem 300 4
Cizí zdroje celkem 2 299 2 277
Rezervy celkem 0 0
Dlouhodobé závazky celkem 0 0
Krátkodobé závazky celkem 2 203 2 277
Jiná pasiva celkem 96 0
Pasiva celkem 3 602 2 350

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

NÁKLADY HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ CELKEM
Spotřebované nákupy a služby 725 474 1 199
Osobní náklady celkem 1 405 203 1 608
Daně a poplatky celkem 0 5 5
Ostatní náklady celkem 14 85 99
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

1 079 20 1 099

Poskytnuté příspěvky celkem 46 0 46
Daň z příjmů celkem 0 36 36
Náklady celkem 3 269 823 4 092

VÝNOSY HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ CELKEM
Provozní dotace 2 311 0 2 311
Přijaté příspěvky 0 243 243
Tržby za vlastní výkony a zboží 0 1 095 1 095
Ostatní výnosy 0 147 147
Tržby z prodeje majetku 0 0 0
Výnosy celkem 2 311 1 485 3 796

Výsledek hospodaření před zdaněním -958 698 -260
Výsledek hospodaření po zdanění -958 662 -296

V roce 2019 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši - 260.132,18 Kč před zdaněním. Hospodářský výsledek po zdanění činí 
- 295.662,18 Kč a bude kryt nerozděleným ziskem minulých let.



Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

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

www.btklastr.cz
www.festivalbezpecnosti.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


