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Bilancovat rok 2010 z hlediska 
Security Monitoring Cluster se m
přehnané. Vždyť ve druhém trimestru tohoto roku 
klastr teprve vznikl, co velkého by tedy m
dokázat? 

Jako každá začínající firma i klastr si postupn
budoval své vnitřní systémy a místo na trhu. 
Pravda je však taková, že i když má klastr právní 
formu družstvo, je stále spíše 
sdružením firem, nežli firmou s
předurčuje a zároveň determinuje
působení. V případě klastru totiž závisí ve velké 
míře na aktivitě jeho členů a ochot
spolupracovat a vytvářet tak 
všech. Obdobný model již na č
příliš efektivní se nejevil. Tyto spolupráce mezi 
firmami, včetně klastru jako st
činností, by tedy mohly být problematické.

Klastr se v prvním roce svého p
vyvinout maximální úsilí pro získání dotace, tedy 
finančních zdrojů pro své p
roku 2011 se mu dotaci poda
za velmi nepříznivých podmínek. Odnesl si
zkušenosti. 

Kromě získání dotace klastr p
v Jihomoravském kraji, a dnes by m
v oborově příbuzných kruzích rozpoznávanou 
entitou. Zda bude i uznávanou, což je jeho cílem
by měl ukázat právě rok 2011.
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Slovo úvodem 

hlediska seskupení Network 
Security Monitoring Cluster se může zdát 

 ve druhém trimestru tohoto roku 
, co velkého by tedy měl 

ínající firma i klastr si postupně 
ní systémy a místo na trhu. 

ak taková, že i když má klastr právní 
formu družstvo, je stále spíše klastrem, tedy 

firem, nežli firmou sám o sobě. To mu 
 determinuje jeho činnosti a 
klastru totiž závisí ve velké 

ů a ochotě s klastrem 
et tak hodnoty ve prospěch 

šech. Obdobný model již na českém území byl, a 
Tyto spolupráce mezi 

 klastru jako středu vesmíru těchto 
by tedy mohly být problematické. 

roce svého působení pokusil 
maximální úsilí pro získání dotace, tedy 

 pro své působení. Počátkem 
roku 2011 se mu dotaci podařilo získat, nicméně 

íznivých podmínek. Odnesl si však 

 získání dotace klastr působil nejen 
kraji, a dnes by měl být 

íbuzných kruzích rozpoznávanou 
entitou. Zda bude i uznávanou, což je jeho cílem, 

 rok 2011. 

 
Jitka Studeníková 

ředitelka 
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Network Security Monitoring Cluster vznikl v
notářským zápisem. Zakládajícími 
 
AdvaICT,a.s. 
Agora plus, a.s. 
ASPRA, a.s. 
ECONOMY RATING, a.s. 
GC System a.s. 
GiTy,a.s. 
I3 Consultants s.r.o. 
IDS Scheer ČR, s.r.o. 
InfoNet, a.s. 
InfoTel, spol. s r.o. 

 
Hlavním odvětvím činnosti klastru bylo dle CZ NACE zvolena kategorie
informačních technologií. 
 
Hlavní aktivity klastru v čase: 
 
květen založení klastru 

červen sepsání a schválení Registra
červenec členská schůze 
srpen přátelské setkání člen
září dokončení Plné žádosti a odevzdání žádosti na Czech Invest
říjen členská schůze 
listopad vystoupení na konferenci Chytré investice do IT
 získání zakázky FN Bohunice
prosinec účast na projektu Clusters
 vstup Českého učení vysokého do klastru
 
 

  

Sídlo: Jundrovská 31, 624 00 Brno  
Telefon: +420 733 713 702  

Historie 

Network Security Monitoring Cluster vznikl v květnu roku 2010. Založení bylo zdokumentováno 
ským zápisem. Zakládajícími členy byli tyto společnosti: 

INVEA-TECH a.s. 
IT serve, s.r.o. 
OptiKom.cz,s.r.o. 
ROWAN LEGAL, advokátní kancelá
Siemens Enterprise Communications, s.r.o. 
Severity a.s. 
SmartEmailing s.r.o. 
SOVA NET, s.r.o. 
UNIS a.s 
UNIS COMPUTERS a.s

klastru bylo dle CZ NACE zvolena kategorie 620000 

sepsání a schválení Registrační žádosti v rámci výzvy Spolupráce 

átelské setkání členů - posezení u piva 
ení Plné žádosti a odevzdání žádosti na Czech Invest 

upení na konferenci Chytré investice do IT 
získání zakázky FN Bohunice 

ast na projektu Clusters-Cord, Szekesfehervar 
čení vysokého do klastru 
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tnu roku 2010. Založení bylo zdokumentováno 

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o 
Siemens Enterprise Communications, s.r.o.  

UNIS COMPUTERS a.s 

620000 Činnosti v oblasti 

ní žádosti v rámci výzvy Spolupráce - Klastry II. 



 

 

 

 
Portfolio členů Network Security Monitoring Clusteru je pe
aspekty bezpečnosti datových sítí a IT infrastruktury. Mimo stabilní velké spole
se na dodávky IT infrastruktury a základního HW a SW zahrnuje portfolio clusteru rovn
dynamické inovativní firmy vyvíjející 
a společnosti s expertním know
výzkumně-vývojovým aktivitám je výzkumn
případů na vysoké úrovni. Klíčovou roli zde hraje Masarykova univerzita, která se problematikou IT 
bezpečnosti dlouhodobě systematicky zabývá, disponuje 
vědy a výzkumu a v neposlední řad

Toto unikátní spojení je předpokladem pro vznik nových inovativních produkt
bezpečnosti IT infrastruktury. Jednotlivé spole
společně pak představují kompletní portfolio produkt

Legislativa, normy, standardy, poradenství, ekonomika

ROWAN Legal, I3 Consultants, OptiKom.cz, Severity, ASPRA, ECONOMY RATING

Výstavba základní IT infrastruktury

GiTy, InfoNet, InfoTel 

Dodávka a implementace HW/SW

Agora plus, GC Systems, Unis Computers, Siemens Enterprise Communication

Podnikové systémy a technologické celky

IDS Sheer, UNIS 

Vývoj a dodávka pokročilých bezpe

INVEA-TECH, AdvaICT, Siemens Enterprise Communication, IT serve

Vývoj specializovaných aplikací

SmartEmailing, SOVA NET. 

Zm
 
V rámci roku 2010 vstoupil a vystoupil vždy jeden 
Aspra, závěrem roku přistoupilo Č

  

Sídlo: Jundrovská 31, 624 00 Brno  
Telefon: +420 733 713 702  

Členové 

 Network Security Monitoring Clusteru je pečlivě vybráno tak, aby pokrývalo všechny 
nosti datových sítí a IT infrastruktury. Mimo stabilní velké spole

se na dodávky IT infrastruktury a základního HW a SW zahrnuje portfolio clusteru rovn
dynamické inovativní firmy vyvíjející vlastní unikátní produkty v oblasti bezpeč

expertním know-how v řadě průmyslových odvětví. Vzhledem k
vývojovým aktivitám je výzkumně-vývojová infrastruktura členských firem ve v

čovou roli zde hraje Masarykova univerzita, která se problematikou IT 
 systematicky zabývá, disponuje řadou odborníků v

neposlední řadě také rozsáhlou IT infrastrukturou, kterou

edpokladem pro vznik nových inovativních produkt
nosti IT infrastruktury. Jednotlivé společnosti si v předmětu činnosti navzájem nekonkurují, 

edstavují kompletní portfolio produktů a služeb: 

Legislativa, normy, standardy, poradenství, ekonomika  

ROWAN Legal, I3 Consultants, OptiKom.cz, Severity, ASPRA, ECONOMY RATING

IT infrastruktury  

Dodávka a implementace HW/SW  

Agora plus, GC Systems, Unis Computers, Siemens Enterprise Communication

Podnikové systémy a technologické celky  

ilých bezpečnostních řešení  

TECH, AdvaICT, Siemens Enterprise Communication, IT serve 

Vývoj specializovaných aplikací  

Změny ve členské struktuře 

rámci roku 2010 vstoupil a vystoupil vždy jeden člen. Své působení v klastru
istoupilo České vysoké učení technické v Praze.  

info@nsmcluster.cz 
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tak, aby pokrývalo všechny 
nosti datových sítí a IT infrastruktury. Mimo stabilní velké společnosti specializující 

se na dodávky IT infrastruktury a základního HW a SW zahrnuje portfolio clusteru rovněž 
oblasti bezpečnosti IT infrastruktury 

tví. Vzhledem k vlastním 
lenských firem ve většině 

ovou roli zde hraje Masarykova univerzita, která se problematikou IT 
ů v této oblasti, výsledky 

 také rozsáhlou IT infrastrukturou, kterou systematicky chrání.   

edpokladem pro vznik nových inovativních produktů a služeb v oblasti 
innosti navzájem nekonkurují, 

ROWAN Legal, I3 Consultants, OptiKom.cz, Severity, ASPRA, ECONOMY RATING 

Agora plus, GC Systems, Unis Computers, Siemens Enterprise Communication 

klastru ukončila společnost 



 

 

 

 
Klastr vykonal v roce 2010 tyto aktivity:

- Členské schůze (květen, č
- Přátelská setkání (červen, srpen)
- Působení na konferenci Chytré investice do IT (aktivní vysto

http://economia.ihned.cz/chytre
- Obchodní činnost (zakázka pro FN Bohunice)
- Vypracování Registrační a Plné žádosti o dotaci
- Dotazníkové šetření na MSV Brno
- Členství v Asociaci výzkumných organizací
- Vytvoření webových stránek klastru
- Zajištění spolupráce s Hospodá
- Zajištění spolupráce s Jihomoravským
- Zajištění spolupráce s Microsoft 
- Zajištění spolupráce s firmou Intersystems (podepsán Letter of Intend)
- Informační aktivity a netw
- Nabídka studentských stáží, jejich zprost

registraci studentů, natiště
- Vytvoření CommUNIty programu, oslovení 

 
 
 

 
Klastr by měl v roce 2011 vyvíjet tyto 

- Zintenzivnit networking mezi 
- Rozšířit členskou základnu (za heslem Connecting small to be big!)
- Vytvořit marketingovou kampa
- Působit na konferencích, v
- Připomínkovat a napomáhat vytvo
- Účastnit se mezinárodních projekt
- Navázat intenzivnější spolupráci se 
- Nabízet členům informační servis
- Zapojit se do projektů s př

misích apod.) 
- Pomoc při záměru vstupu na 

 
Klíčové je vybudovat vzájemnou d
firem v rámci klastru.  
 

  

Sídlo: Jundrovská 31, 624 00 Brno  
Telefon: +420 733 713 702  

Aktivity 

roce 2010 tyto aktivity: 
ten, červenec, říjen) 

erven, srpen) 
sobení na konferenci Chytré investice do IT (aktivní vystoupení, 

http://economia.ihned.cz/chytre-investice-do-it/) 
innost (zakázka pro FN Bohunice) 

ční a Plné žádosti o dotaci 
ení na MSV Brno 

výzkumných organizací 
ení webových stránek klastru a jeho jazykových mutací (www.nsmcluster.com)

Hospodářskou komorou ČR (podepsáno Memorandum)
Jihomoravským inovačním centrem (podepsáno Memorandum)
Microsoft inovačním centrem (podepsáno Memorandum)
firmou Intersystems (podepsán Letter of Intend)
working 

Nabídka studentských stáží, jejich zprostředkování, vytvoření webového portálu pro 
, natištění letáků 

ení CommUNIty programu, oslovení českých univerzit 

Strategie pro rok 2011 

íjet tyto činnosti: 
networking mezi členy, IT klastry a municipalitami 

lenskou základnu (za heslem Connecting small to be big!) 
it marketingovou kampaň bezpečnosti  

sobit na konferencích, v médiích 
hat vytvořit zákon o kybernetické bezpečnosti

astnit se mezinárodních projektů (i klastrových) 
jší spolupráci se členy, rozvinout jejich obchodní př

ční servis 
přidanou hodnotou pro členy (školení, účast na podnikatelských 

ru vstupu na zahraniční trhy 

ové je vybudovat vzájemnou důvěru mezi členskými firmami a stimulovat aktivity 

info@nsmcluster.cz 
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(www.nsmcluster.com) 
(podepsáno Memorandum) 

centrem (podepsáno Memorandum) 
centrem (podepsáno Memorandum) 

firmou Intersystems (podepsán Letter of Intend) 

ení webového portálu pro 

nosti 

leny, rozvinout jejich obchodní příležitosti 

ast na podnikatelských 

lenskými firmami a stimulovat aktivity členských 



 

 

 

 
Finanční výkazy jsou uvedeny v následujícím 

- Rozvaha 
- Výkaz zisků a ztrát 
- Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

 

 

  

Sídlo: Jundrovská 31, 624 00 Brno  
Telefon: +420 733 713 702  

Finanční výkazy 

následujícím pořadí: 

rce ve zkráceném rozsahu 
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Příloha k úč

Network Security Monitoring Cluster, družstvo

k 31.12.2010 

Příloha je zpracována v
stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje p
účetní jednotky (účetní doklady, ú
které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v
není uvedeno jinak. 

Příloha je zpracována za úč
2010. 

Obecné údaje 
1. Popis účetní jednotky 
 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a zp
 
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
 
1.   Pohledávky a závazky 

1.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
1.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
1.3. Údaje o závazcích k zaměstnanců

2. Položky významné pro hodnocení majetkové a finan
3. Informace o spřízněných osobách 
4. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

 

Obecné údaje 
 

1. Popis účetní jednotky  

Název :  Network Security Monitoring Cluster, družstvo
Sídlo:      Jundrovská 1035/33, Brno, 624 00
 Právní forma: družstvo 

Rozhodující předmět činnosti: 
Činnosti v oblasti informačních technologií.
Datum vzniku společnosti:      
Podíl osob s 20 a více procenty na základním jm
 
Členové statutárních orgánů k

Funkce  Název

předseda družstva UNIS, a.s.

 
Jménem družstva jedná ve všech v
Za předsedu družstva jedná dle plné moci Ing. Jitka Studeníková.
K 31.12.2010 má družstvo 2 zamě
Účetnictví je vedeno za družstvo jako celek.

Sídlo: Jundrovská 31, 624 00 Brno  
Telefon: +420 733 713 702  

účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
Network Security Monitoring Cluster, družstvo 

íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 500/2002Sb., v 
rky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z

etní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z
dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících K

vána za účetní období počínající dnem 18.5.2010 a konč

Obsah přílohy 

četní zásady a způsoby oceňování 

Výkazu zisku a ztrát 

stnancům , soc. a zdrav. pojištění a dani ze závislé činnosti 
2. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 

nosti, osobní náklady 

Network Security Monitoring Cluster, družstvo 
Jundrovská 1035/33, Brno, 624 00  

IČO: 292 20 777
 

innosti:  
ních technologií. 

    18. května 2010 
20 a více procenty na základním jmění účetní jednotky:  nevyskytuje se

ů k rozvahovému dni: 
Název IČO 

UNIS, a.s. 005 32 304 

Jménem družstva jedná ve všech věcech předseda družstva samostatně. 
edsedu družstva jedná dle plné moci Ing. Jitka Studeníková. 

zaměstnance a 19 členů družstva. 
tnictví je vedeno za družstvo jako celek. 

info@nsmcluster.cz 
www.nsmcluster.com 

 

14 

rce ve zkráceném rozsahu 

 

 platném znění, která 
ejí z účetních písemností 

etní písemnosti) a z dalších podkladů, 
celých tisících Kč, pokud 

a končící dnem 31. prosince 

292 20 777  

nevyskytuje se 



 

 

 
Používané účetní metody, obecné ú
 
Předkládaná účetní závěrka spole
účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí  
obsah účetní závěrky pro podnikatele.
 
Název a sídlo odchodní společ
podíl na jejich základním jmění

Nevyskytuje se. 

 
 

Doplňující údaje k Rozvaze a k

1.   Pohledávky a závazky  
 
1.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
 

 Sledované období
 Z obchodního 

styku 
ve lhůtě 594 
po lhůtě 0 

 
1.2. Závazky po lhůtě splatnosti  
 

 Sledované období
 Z obchodního 

styku 
ve lhůtě 0 
po lhůtě 0 

 
 
 
1.3 Údaje o závazcích k zaměstnanc
 

 

Závazky k zaměstnancům-mzdy
Závazky ze soc.pojištění 
Závazky ze zdrav.pojištění 
Závazky z daně z příjmů ze záv.č
srážkové daně 
 

3. Informace o spřízněných osobách
 
- Firma je ovládána členy družstva
- V roce 2010 neobdrželi členové statutárních orgán
 
 

Sídlo: Jundrovská 31, 624 00 Brno  
Telefon: +420 733 713 702  

etní metody, obecné účetní zásady  a způsoby oceňování  

rka společnosti byla zpracována na základě zákona 
ření Ministerstva financí  ČR, kterými se stanoví postupy ú

rky pro podnikatele. 

Název a sídlo odchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka v
ění 

Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 

 splatnosti  

Sledované období Předchozí období 
Ostatní Z obchodního 

styku 
Ostatní

0 0 0 
0 0 0 

 splatnosti   

Sledované období Minulé období 
Ostatní Z obchodního 

styku 
Ostatní

0 0 0 
0 0 0 

ěstnancům , soc. a zdrav. pojištění a dani ze závislé 

k 
31.12.2010 

Splaceno

mzdy 28 14.1.2011
3 14.1.2011
1 14.1.2011

 ze záv.činnosti a 6 14.1.2011

ných osobách 

leny družstva   
lenové statutárních orgánů žádné půjčky ani žádné další výhody
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 zákona č. 563/1991 Sb., o 
R, kterými se stanoví postupy účtování a 

etní jednotka větší než 20% 

Ostatní 

Ostatní 

ní a dani ze závislé činnosti 

Splaceno 

.1.2011 

.1.2011 
14.1.2011 

.1.2011 

ky ani žádné další výhody 



 

 

 
4. Zaměstnanci společnosti, osobní
 

 

 

Průměrný počet zaměstnanců 

Mzdové náklady 

Náklady na sociální zabezpečení 

Sociální náklady 

Osobní náklady celkem 

 
 
 
 
 

 
Pro výše neuvedené nemá účetní jednotka v
 
 
 
 
 
 
 
Sestaveno dne:  
25.3.2011 
 
 
 

Sestavil:
 
Zdena Pracha
 
 

 
 
 

Sídlo: Jundrovská 31, 624 00 Brno  
Telefon: +420 733 713 702  

nosti, osobní náklady  

Zaměstnanci 
celkem 

Z toho ř
pracovník

Sledované 
účetní 
období 

Předchozí 
účetní 
období 

Sledované 
účetní 
období 

   2 0   1 
141 0 100 
 14 0    0 
  0 0    0 
155 0 100 

etní jednotka věcnou náplň. 

Sestavil: 
 
Zdena Prachařová 
 
 

Podpis zmocn
zástupce: 
 
Ing. Jitka Studeník
zmocněnec 
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Z toho řídících 
pracovníků 

Předchozí 
účetní 
období 

0 
0 
0 
0 
0 

Podpis zmocněného 

Ing. Jitka Studeníková 
 


