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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace: Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Zkratka názvu:  BTKlastr
IČ:  22873643
Sídlo:  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 2021
Výkonná rada:
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident výkonné rady 
Ing. Roman Němec – člen výkonné rady
Ing. Pavel Bartoš – člen výkonné rady do 25. 3. 2021
Petr Mikunda, Dis. - člen výkonné rady od 8. 6. 2021

Výkonná manažerka:
Mgr. Simona Guzdková

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

ČINNOST BTKLASTRU V ROCE 2021
Členská základna BTKlastru v roce 2021
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. 
Martin Lerch - STATIKA DESIGN
NAM system, a. s. 
Národní dřevařský klastr, z. s. 
Národní stavební klastr, z. s. 

NetDirect s. r. o.
NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.
DIAMO s. p., odšť. záv. HBZS
Marzena Pólka, prof. SGSP
RSBP spol. s r. o.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
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

Martin Lerch
STATIKA DESING

Termíny zasedání orgánů v roce 2021
13. 4. 2021 – výkonná rada
18. 5. 2021 – výkonná rada
19. 5. 2021 – dozorčí rada
1. – 7. 6. 2021 – valná hromada mimo zasedání
24. 6. 2021 – výkonná rada

3. 8 2021 – výkonná rada
16. 9. 2021 – výkonná rada
20. 10. 2021 – výkonná rada
24. 11. 2021 – výkonná rada
20. 12. 2021 – výkonná rada

Počet členů klastru k 31. 12. 2021: 22



PROJEKTY BTKLASTRU V ROCE 2021

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

specifické 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 firmami 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, účasti na kulatých stolech, 
workshopech a seminářích.
Od roku 2020 došlo vzhledem k opatřením spojeným s epidemiologickou situací a nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR 
k částečnému pozastavení aktivit projektu, později k realizaci aktivit on-line formou. K prezenční formě aktivit se BTKlastr vrátil cca 
od července 2021 s tím, že projekt byl o dva měsíce prodloužen. Počet aktivit ve spolupráci se středními a základními školami musel 
být zredukován. Projekt se však i přes komplikace podařilo zrealizovat a byl řádně ukončen v prodlouženém termínu k 31. 12. 2021.

Propagačně informační kampaň klastru v univerzitní 
aule VŠB – TUO

Workshop pracovní skupiny Výzkum a vývoj v Novém 
Jičíně

On-line workshop k problematice blockchain

Propagačně informační kampaň klastru na SepetnéUkázka testování hasičů v rámci propagačně 
informační kampaně

On-line workshop k problematice manažerského velení



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

„Výzkumná a zkušební laboratoř BTKlastru“
číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018867
operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
termín realizace: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2021
míra dotace: 50%
rozpočet: 3 977 471,– Kč

popis projektu:
Hlavním cílem projektu bylo vybudování kvalitní sdílené výzkumné a zkušební laboratoře s otevřeným přístupem všem členům 
klastru pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, ale i pro vlastní potřeby. Laboratoř je vybavena novými přístroji – plynový 
analyzátor FTIR pro měření toxicity kouře a kyslíkový analyzátor. Současně byla laboratoř vybavena odsávacím systémem k těmto 
přístrojům. Pořízené vybavení odpovídá aktuálním technologickým trendům VaV v oblasti testování, měření a zkoušení požární 
odolnosti a bezpečnosti materiálů a výrobků z plastu a také odpovídá potřebám trhu a tedy i potřebám členů klastru. 

Kyslíkový analyzátor pro 
stanovení hořlavosti materiálů

Slavnostní otevření laboratoře FTIR spektrometr pro měření toxicity kouře



EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Společná cesta k rozvoji BTKlastru“
číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010845
operační program: Operační program Zaměstnanost
termín realizace: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022 
míra dotace: 100%
rozpočet: 2 600 968,– Kč

popis projektu:
Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v klastru. Do projektu má být zapojeno minimálně 
45 osob, z toho 40 přesáhne limit bagatelní podpory. Délka projektu je 36 měsíců. Projekt byl v důsledku epidemiologických 
omezení spojených s COVID-19 zahájen později a bude požádáno o jeho prodloužení zřejmě do poloviny roku 2023 tak, aby 
se stihla proškolit všechna témata dohodnutá s členy klastru pro jejich zaměstnance. Dle požadavků členů klastru byla podána 
změnová žádost a bude se školit v těchto oblastech:
– specializované IT školení 
– měkké manažerské a obchodní dovednosti
– jazykové vzdělávání

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

„Výzkum a vývoj organických materiálů se speciálními požadavky na požární bezpečnost“
číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018866
operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
termín realizace: 1. 6. 2020 – 30. 11. 2022
míra dotace: ø 63,88 %
rozpočet: 9 110 449,– Kč

popis projektu:
Hlavním cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti požární odolnosti a bezpečnosti 
nových materiálů z polymerů (plastů) využitelných v železniční, autobusové a letecké dopravě. Předmětem projektu je výzkum 
a vývoj nového inovativního polymeru a kompozitního materiálu pro vakuové tváření, který by měl vyřešit materiálové a požární 
nedostatky a omezenost stávajících materiálů a jejich využití pro výrobce z oblasti výroby plastů, strojírenství a dopravy. Realizace 
tohoto projektu dosud nebyla započata, neboť se v důsledku krize spojené s COVID-19 nepodařilo navázat spojení se strategickým 
partnerem z řad členů BTKlastru. Valné hromadě bude předložen návrh na jeho stažení.



PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI

Bezpečnostně technologický klastr eviduje tyto projekty v udržitelnosti:

„Společná česko - polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší – AIR BORDER“

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

„Modernizace imisního monitorovacího vozu“ 

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

„Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ 



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozvaha k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

AKTIVA 2020 2021
Dlouhodobý majetek celkem 456 2685
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 55 311 344
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 8 500 11 027
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 63 355 - 8 686
Krátkodobý majetek celkem 634 361
Zásoby celkem 0 0
Pohledávky celkem 596 244
Krátkodobý finanční majetek celkem 30 108
Jiná aktiva celkem 8 9
Aktiva celkem 1 090 3 046

PASIVA 2020 2021
Vlastní zdroje celkem - 234 405
Jmění celkem 0 1 124
Výsledek hospodaření celkem - 234 - 719
Cizí zdroje celkem 1 324 2 641
Rezervy celkem 0 0
Dlouhodobé závazky celkem 0 0
Krátkodobé závazky celkem 1 324 2 626
Jiná pasiva celkem 0 15
Pasiva celkem 1 090 3 046

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a služby 1 399
Osobní náklady celkem 1 312
Daně a poplatky celkem 1
Ostatní náklady celkem 92
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 298
Poskytnuté příspěvky celkem 37
Náklady celkem 3 139

VÝNOSY HLAVNÍ
Provozní dotace 1 200
Přijaté příspěvky 253
Tržby za vlastní výkony a zboží 1 061
Ostatní výnosy 140
Tržby z prodeje majetku 0
Výnosy celkem 2 652

Výsledek hospodaření před zdaněním -485

V roce 2021 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši -484.861,62 Kč před zdaněním a bude převeden na účet 
Neuhrazená ztráta minulých let.



Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Sídlo: Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice

www.btklastr.cz
www.festivalbezpecnosti.cz


