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Úvodní slovo ředitele
Rok 2010 považuji za významný s ohledem na celkové
udržení dobrého rozvoje TECHNOLOGICKÉHO CENTRA
Hradec Králové (dále jen TC HK) při zachování kvality dodávaných služeb. Poprvé od otevření se budova TC HK zcela
zaplnila a do roku 2011 jsme vstupovali s čtyřicet jedna
klienty využívajících našich služeb vědeckotechnického
parku. Dvacet jedna subjektů se zasídlilo v kancelářských
prostorech a provozních blocích, osm subjektů využívá suterénních prostor, které slouží pro drobnou výrobu nebo
jako sklady, sídlo si v TC HK zřídilo osm nových firem a
další tři využívají služeb virtuální adresy. Do inkubačního
režimu je zařazeno pět firem, z toho dvě nově inkubované,
jedna v druhém roce a dvě ve třetím, tedy posledním roce
inkubačního režimu. Pro dosažení maximální míry spokojenosti a zajištění komfortu a bezpečnosti našich stávajících i nově příchozích klientů jsme za spolufinancování
města realizovali řadu drobných úprav TC HK.

Velkým úspěchem roku 2010 je smluvní potvrzení spolupráce se společností Microsoft. Předmětem této smlouvy
je podpora lokálního ekosystému informačně technologických firem. Stali jsme se tak po Brně druhým Microsoft
inovačním centrem v ČR. Jako BizSpark Networking
Partner dokážeme nabídnout společnostem start-up balík vývojářského software zdarma, připravujeme nebo již
organizujeme technicky nebo obchodně zaměřená školení, realizujeme na Fakultě informatiky a managementu
Univerzity Hradec Králové (dále jen FIM UHK) semináře
a workshopy pro studenty, v TC HK se pravidelně schází
komunita IT specialistů Windows User Group a ve spolupráci s Hradeckým IT klastrem řešíme projekt HIT Research Center. Společně s našimi partnery jsme připravili, dnes již mohu říci, úspěšně přijatý projekt na vybudování
meziregionálního partnerství pro konkurenceschopnost
v IT – MEPKIT. Podíleli jsme se partnersky na přípravě
řady dalších žádostí, z nichž jsou další tři nyní před vydáním rozhodnutí.
V roce 2010 vznikl v rámci projektu, jehož jsme spoluřešiteli, česko-polský inovační portál – www.czeplinn.eu, kde
již dnes mohou jeho uživatelé najít nejen řadu zajímavých
informací z dění v oblasti inovací v Královéhradeckém kraji,
ale i v sousedním polském Dolním Slezsku. Ve spolupráci
s Královéhradeckým krajem jsme iniciovali a připravovali
vznik finančního nástroje na podporu inovačních a vědeckovýzkumných aktivit v Královéhradeckém kraji – Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje. V průběhu
roku se podařilo rovněž zveřejnit první výzvu na podporu
spolupráce hradeckých vysokých škol a firem – Inovační
vouchery. Jedenáct vybraných projektů utratí své poukázky na inovace na FIM UHK a na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany ČR.
Ne vše však probíhalo podle našich představ. Uskutečnila
se jednání o dalším rozvoji TC HK s ohledem na dosažení
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udržitelné plochy TC HK. Projekt TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové (II. etapa) byl lokalizován do zóny
Aldis. Statutárním městem Hradec Králové (dále jen Statutární město HK) byla podána a přijata registrační žádost na projekt výstavby nového vědeckotechnického parku, ale nepodařilo se ji vzhledem k nedořešeným vztahům
s pozemky dokončit a od projektu jsme byli nuceni spolu
s městem odstoupit.

Došlo k převodu zakladatelských práv společnosti na Statutární město HK, které se stalo jediným zakladatelem.
TC HK se muselo připravit na právní změnu zákona
o o. p. s., která vstoupila v platnost od 1. 1. 2011. Zákon umožňuje mnohem více spolupracovat s členy správní
a dozorčí rady, ředitele stanovuje statutárním zástupcem
společnosti a správní radu vrcholným orgánem. Pro zvýšené nároky na vedení účetnictví jsme přijali na DPP novou pracovnici a začali dlouhodobě spolupracovat s auditorem specializujícím se na neziskový sektor.

Ing. Martin Dittrich
ředitel společnosti

Personální obsazenost
TC HK k (31.12. 2010)
Ing. Martin Dittrich – ředitel společnosti

(HPP)

Ing. Daniela Antropiusová – projekt manager

(HPP)

Ondřej Vrabec – IT manager

(HPP)

Ilona Hůlková – asistentka

(HPP)

Ing. Tereza Benedová – účetní

(DPP)

Zpráva o činnosti správní rady v roce 2010
Správní rada se v průběhu roku 2010 scházela pravidelně a celkem na čtyřech zasedáních věnovala svou
pozornost především plnění indikátorů projektu a zajištění provozu zařízení. Samostatná pozornost pak byla
věnována aktivitám spojeným s podáváním žádostí
do evropských projektů a personálnímu posilování realizačního týmu. Jednotlivých zasedání se účastnil i ředitel
TC HK Ing. Martin Dittrich. Ve dvou případech bylo jednání správní rady a dozorčí rady společné (17. 6. 2010
a 8. 12. 2010). O průběhu ostatních zasedání správní
rady včetně zápisů byl informován předseda dozorčí rady
Ing. Zdeněk Hušek.

Zasedání č. 1, dne 25. 3. 2010
Na základě odsouhlaseného programu zasedání bylo hlavním tématem jednání hodnocení výsledků roku 2009, jak
v oblasti ekonomické, tak i provozní a podání informace
ředitelem Ing. Martinem Dittrichem o realizovaných a připravovaných aktivitách TC HK. Správní rada projednala
následující body:
•
•
•
•

Výsledky roku 2009, příprava výroční zprávy
Zajištění zprávy auditora
Virtuální sídla firem v TC HK
Agenda vedení účetnictví – info o ukončení smlouvy
s externím dodavatelem
• Personální posílení – účetní na zkrácený úvazek
• Monitoring firem v podnikatelském inkubátoru
• Připravované a podané projekty
Dále byly diskutovány zejména následující aktivity a témata:
• Intranet – prezentace systému a možnosti jeho využití
v rámci TC HK

• Microsoft inovační centrum (dále jen MIC) otevření
a zahájení činnosti
• Info o provedení změny zakladatelů společnosti – navazující kroky, právní odbor města Hradec Králové
• Info o podání žádosti v rámci programu Prosperita
– lokalita Aldis
• Vysoký stupeň obsazenosti pronajímaných prostor
– otázka plnění funkce inkubátoru
• Plán investic TC HK pro rok 2010 – předány podklady odboru Majetku města Hradce Králové

Zasedání č. 2, dne 17. 6. 2010
Jednání bylo organizováno jako společné se členy dozorčí
rady. V úvodu došlo ke shrnutí fungování TC HK, informace o plnění indikátorů, provozní záležitosti. Pozitivně bylo
hodnoceno plnění obsazenosti a aktivity spojené se zapojením TC HK v projektech. Jednání se řídilo stanoveným
programem a správní rada projednala tyto body:
• Spolupráce s Microsoft – MIC uzavření smlouvy
od 1. 6. 2010
• MIC Business Academy
• MIC Akcelerátor
• BizSpark Network Partner
• Zapojení studentů FIM UHK do projektu MIC
• Info k obsazenosti, která je 85 % k 17. 6. 2010,
výhled dle předběžných jednání 100 % na 3. Q 2010
• Info o projektu CZEPLINN
• Info o připravovaných žádostech do OP VK
• Info aktivit v HIT klastru
• Info o vývoji situace v připravovaném projektu rozšíření kapacit TC HK – Prosperita/Aldis
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Dále byly diskutovány zejména následující aktivity a témata:
• Zpráva auditora k výsledkům roku 2009
• Nutnost posílení personálního týmu v kontextu rozvojového projektu
• Zapojení do projektů s možností více zdrojového financování především mezd zapojených pracovníků
• Příprava dalších projektů
• Nutnost další propagace TC HK
• Odstoupení člena dozorčí rady (Ing. Miroslav Krtička)
– projednání a odsouhlasení důvodů, předložení návrhů na nového člena DR
• Předání výroční zprávy včetně účetní uzávěrky na příslušný soud

Zasedání č. 3, dne 23. 9. 2010
Jednání správní rady bylo zaměřeno na provozní záležitosti, probíhající projekty a přípravu aktivit na rok 2011.
Jednalo se zejména o:
•
•
•
•
•
•

Info o přípravě projektu Innocentra – podpůrné aktivity
Aktuální obsazenost TC HK (95 %)
Portál www.czeplinn.eu
HIT klastr – info o aktivitách
Inovační vouchery 2010 – přihlášeno 11 projektů
Projekt „Zvýšení využitelnosti objektu TC HK“ – průběžně realizováno, nutnost řešení zhodnocení či převodu majetku na Statutární město HK
• Informace o podaných a zamítnutých projektech
Dále byly diskutovány zejména následující aktivity a témata:
• Novela zákona o obecně prospěšných společnostech
– proškolit zástupce TC HK
• Příprava rozpočtu na rok 2011
• Žádost o příspěvek na rok 2011
• Podání projektu na propagaci TC HK u Statutárního
města HK

Zasedání č. 4, dne 8. 12. 2010
Hlavním bodem jednání bylo hodnocení roku 2010, organizační, technické a provozní záležitosti. Samostatným
bodem byla příprava plánu na rok 2011 a projekt na další
rozšíření TC HK.
Program jednání správní rady:
• Změna zakladatelů
• Legislativní změny připravované novely zákona
č. 248/1995 Sb., nutné navazující kroky
• Změna statutárních orgánů společnosti
• Respektovat formální osnovu Výroční zprávy za rok
2010 dle novely zákona č. 248/1995 Sb.
• Systém odměňování – za výkon funkce a výkon statutárního orgánu
• Info o plnění indikátorů, vysoká obsazenost (99 %),
perspektiva pro rozšíření projektu TC HK
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Dále byly diskutovány zejména následující aktivity a témata:
•
•
•
•
•

MIC, CZEPLINN, OP VK, Prosperita II, HIT klastr
Odsouhlasení plánovaných investic pro rok 2011
Odsouhlasení rozpočtu na rok 2011
Personální změny v orgánech společnosti
Účetní závěrka, výroční zpráva, odměny, valorizace
platů
• Prezentace společnosti TC HK u nových zastupitelů
v politických klubech

Na základě projednaných skutečností a předložených informací, správní rada konstatuje, že realizace projektu je
pod kontrolou, dobře řízena a harmonogram časově i věcně plněn. Z tohoto pohledu jsou vytvořeny dobré předpoklady pro naplnění stanovených indikátorů projektu a jeho
cílů pro rok 2011. Činnost Ing. Martina Dittricha pověřeného řízením společnosti byla hodnocena pozitivně. Objektivně lze kontaktovat, že v případě úspěšného přijetí podaných žádostí do evropských fondů bude ke zvážení další
personální posílení týmu TC HK pro rok 2011. Dále pak
v souvislosti s naplněním kapacity TC HK doporučuji velmi
intenzivně řešit rozvojový projekt rozšíření TC HK.

Ing. Jan Bartoš
předseda správní rady

Zpráva o činnosti dozorčí
rady v roce 2010
TC HK naplnilo v roce 2010 významný cíl. TC HK dosáhlo
plánované obsazenosti a to i při udržení důležitého indikátoru inovativnosti zasídlených firem. V průběhu roku
2010 došlo ke změně ve složení dozorčí rady. V říjnu
roku 2010 odstoupil člen dozorčí rady Ing. Miroslav
Krtička, kterého nahradil Ing. Jiří Svátek. Dozorčí rada
v roce 2010 sledovala i nadále aktivity společnosti tak
jako v minulých letech prostřednictvím informací a zápisů
správní rady a dále osobními konzultacemi s ředitelem
společnosti a předsedou správní rady. Činnost správní
rady odpovídá potřebám řízení společnosti a její zasedání
jsou dostatečně zdokumentována.
První zasedání dozorčí rady proběhlo v rámci společného zasedání správní rady dne 17. 6. 2010. Dozorčí rada
se podruhé sešla dne 8. 12. 2010. Dozorčí rada konstatuje, že společnost úspěšně zvládla třetí důležitou etapu, tj. dosažení vyrovnaného rozpočtu TC HK. Původně
pouze doplňkové portfolio odborných služeb se může stát
v budoucnu hlavním motorem společnosti. TC HK začíná
naplňovat funkci virtuálního inkubátoru inovačních firem,
působícího v rámci celého regionu ale i nadregionálně
a mezinárodně.

Tak jako minulý rok dozorčí rada na základě výše zmíněného definuje následující úkoly. Dozorčí rada bude:
• Podporovat vyhledávání nových příležitostí pro optimální profilování firemního obsazení TC HK
• Doporučovat kooperační partnery, kteří by dle úvahy členů dozorčí rady mohli pomoci chodu TC HK,
resp. poskytnout další služby zasídleným firmám
• Doporučovat vhodné příležitosti k podpoře činnosti
TC HK (7. FP, INTERREG, programy Leonardo da Vinci a další komunitární programy)
• Pokračovat ve všech aktivitách, které jsou pravomocí
a povinností dozorčí rady (tzn. v kontrole směřování
společnosti a plnění jejich základních povinností)
K činnosti společnosti za rok 2010 nemá dozorčí rada
připomínky a schvaluje předloženou účetní závěrku k datu
31. 12. 2010.

Ing. Zdeněk Hušek
předseda dozorčí rady

V roce 2011 dozorčí rada očekává, že se vedení TC HK
zaměří na tyto směry:
• Rozšíření portfolia služeb jak pro zasídlené, tak
pro další inovační firmy
• Rozvoj nadregionálních a mezinárodních aktivit zaměřených na tvorbu nových služeb a na zprostředkování
obchodních a technologických kontaktů
• Definování možností růstu, jak ve smyslu identifikace
rozvojových ploch případně jiných ploch pro zasídlení
dalších firem, tak ve smyslu ICT a manažerských služeb

Hospodářské výsledky za rok 2010
Rok 2010 byl druhým celým rokem plného provozu
TC HK. V tomto roce TC HK dokázalo obstát v náročném
ekonomickém prostředí a nadále rozvíjet své aktivity,
které reflektovaly zvyšující se zájem veřejnosti o služby
TC HK.
V průběhu roku 2010 se TC HK stalo druhým Microsoft
inovačním centrem v ČR, což s sebou přineslo také realizaci nových projektů v oblasti ICT. Dále zavedlo službu
virtuálních sídel a kanceláří, které pomáhají začínajícím
společnostem v podnikání.

V kontextu rozšiřování portfolia služeb se odvíjelo i čerpání jednotlivých nákladů a tvorby výnosů v rámci jednotlivých aktivit. Plná obsazenost TC HK a rozšířené
portfolio služeb jsou důvodem opětovného zlepšení hospodářských výsledků oproti roku 2009. V roce 2009
byl hospodářský výsledek ve výši 209 349,- Kč. V roce
2010 dosáhlo TC HK kladného hospodářského výsledku
ve výši 732 933,- Kč.
Celkově vynaložené náklady v roce 2010 představují
částku 7 245 746,- Kč.
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Hlavní činnost
TC HK bylo založeno za účelem podpory začínajících
podnikatelů, kteří mohou využít služeb podnikatelského
inkubátoru. Zároveň TC HK jako provozovatel vědeckotechnického parku podporuje výzkum, vývoj a inovace
v regionu. Mezi hlavní činnosti TC HK patří:
1) Provoz TC HK, zejména vědeckotechnického parku,
podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer
technologií

Provoz TC HK, zejména vědeckotechnického
parku, podnikatelského inkubátoru a centra
pro transfér technologií
Celkové náklady na provoz TC HK představují částku
4 575 854,- Kč. Tato skupina nákladů patří mezi největší

Název (Náklady, A)
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady

Kč (tis.)

4,63%

3 286

71,83%

939

20,52%

3

0,07%

Ostatní náklady

8

0,17%

Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu
Celkem

Název (Výnosy, B)
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy

37

0,81%

3

0,07%

87

1,90%

4 575

100,00%

Kč (tis.)

Podíl (%)

1 708

33,37%

25

0,49%

Provozní dotace

3 385

66,14%

Celkem

5 118

100,00%

Výsledek hospodaření (B – A)

4) Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů
5) Získávání zdrojů pro další projekty a realizace vlastních projektů

položky v rozpočtu TC HK. V této rozpočtové položce jsou
zahrnuty mzdové náklady, režie, telefonní služby a další
servisní služby. Z jednotlivých položek skupiny byla nejvyšší
částka čerpána na služby, která obsahuje především náklady na pronájem budovy. V této položce jsou také započítány náklady na režii, která se v průběhu roku navýšila
v závislosti na plné obsazenosti TC HK.

543

Podpora výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v rámci regionu
TC HK se významně podílí na podpoře výzkumu, vývoje
a inovací v regionu. TC HK je partnerem projektu s názvem „Česko-polský inovační portál“ financovaném z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PL. Realizace tohoto projektu byla zahájena na konci roku 2008.
Cílem projektu je vytvoření komunikačního kanálu,
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3) Přidružený servis pro klienty TC HK, IT servis, poradenská činnost

Podíl (%)

212

Daně a poplatky
Odpisy, tvorba opr. pol.

2) Podpora výzkumu, vývoje a inovací realizovaných
v rámci regionu

resp. platformy, která by posílila inovační prostředí a zároveň stabilizovala podnikatelské prostředí v příhraničních regionech.
V následující tabulce je znázorněno hospodaření TC HK
se svěřenými finančními prostředky, které byly vynaloženy
především na mzdové náklady a služby. Jedná se o jedinou
neziskovou aktivitu TC HK v roce 2010. Celkové náklady
na projekt v roce 2010 se pohybovaly okolo 1 mil. Kč.

Název (Náklady, A)

Kč (tis.)

Podíl (%)

67

6,58%

Služby

244

23,97%

Osobní náklady

646

63,46%

Ostatní náklady

30

2,95%

Odpisy, tvorba opr. pol.

31

3,05%

1 018

100,00%

Kč (tis.)

Podíl (%)

Spotřebované nákupy

Celkem

Název (Výnosy, B)
Ostatní výnosy

30

2,95%

988

97,05%

1 018

100,00%

Provozní dotace
Celkem

Výsledek hospodaření (B – A)

0

Přidružený servis pro klienty TC HK
TC HK svým klientům poskytuje IT služby a poradenský
servis, který zahrnuje aktivity podnikatelského inkubátoru, konzultace související se strategickými a podnikatelskými záměry začínajících podnikatelů.
Název (Náklady, A)

Kč (tis.)

Podíl (%)

18

4,27%

Služby

235

55,69%

Osobní náklady

167

39,57%

Ostatní náklady

1

0,24%

Odpisy, tvorba opr. pol

1

0,24%

422

100,00%

Kč (tis.)

Podíl (%)

199

46,50%

Spotřebované nákupy

Celkem
Název (Výnosy, B)
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy

2

0,47%

Provozní dotace

227

53,04%

Celkem

428

100,00%

Výsledek hospodaření (B – A)

V této položce jsou také výdaje za poskytnuté služby a kopírovací centrum. Tato skupina se podílí 6 % na celkových
nákladech společnosti.
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Pořádání vzdělávacích akcí
TC HK pořádá vzdělávací akce a školení, které jsou
ve většině případů poskytovány zdarma. V této položce
jsou tedy započteny krátkodobé pronájmy konferenčních
Název (Náklady, A)
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Odpisy, tvorba opr. Pol
Celkem

Kč (tis.)

Podíl (%)

12

4,71%

204

80,00%

38

14,90%

1

0,39%

255

100,00%

sálů ke vzdělávacím účelům, které pořádají zasídlené
společnosti (tj. klienti TC HK, kteří mají zvýhodněné
podmínky.)
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Název (Výnosy, B)

Kč (tis.)

Tržby za vlastní výkony

Podíl (%)

62

24,22%

1

0,39%

Provozní dotace

193

75,39%

Celkem

256

100,00%

Ostatní výnosy

Výsledek hospodaření (B – A)

1

Doplňkové činnosti
TC HK stále rozšiřuje portfolio svých doplňkových služeb,
aby poskytlo svým klientům úplný a kompletní servis.
V této oblasti doplňkových služeb TC HK zajišťuje občerstvení na akce klientů, propagaci začínajících firem,
pronájem virtuálních kanceláří (od roku 2010) a krátko-

dobé pronájmy konferenčních sálů pro vzdělávací účely.
Pro větší přehlednost jsme uvedli pouze celkové hospodářské výsledky za jednotlivé doplňkové činnosti, které
naleznete v následující tabulce.

NÁKLADY Kč (tis.)

VÝNOSY Kč (tis.)

83

84

1

3

20

17

825

967

142

7

13

6

56

76

20

Pohostinství
Propagace, marketing
Konzultace, poradenství
Virtuální kancelář
Krátkodobé pronájmy

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY Kč (tis.)

Výnosy v členění podle zdrojů
V roce 2010 přijalo TC HK dotaci na svou činnost v celkové výši 4 837 944,- Kč. Velký podíl z této dotace předsta-

Název (Náklady)

Kč (tis.)

Podíl (%)

Provozní dotace v členění

4 838

Statutární město HK (nájem)

2 668

33,44%

Statutární město HK (provoz)

1 600

20,05%

ERDF a SR (projekt Czeplinn)

570

7,14%

Vlastní činnost

3 141

39,37%

Celkem

7 979

100,00%

Při vyloučení dotace města na nájemné, které z hlediska
metodiky představuje stejnou položku ve výdajích i příjmech, je fakticky financování společnosti zajištěno vhodnotě 53 % a při započítání zisku 59 %.

Vývoj a stav fondů
V roce 2010 přijalo TC HK investiční dotaci od Statutárního města HK na „Zvýšení využitelnosti objektu TC HK.“
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vují finanční prostředky poskytnuté Statutárním městem
HK tedy zakladatelem TC HK.

Z finančních prostředků projektu „Česko-polský inovační
portál“ byl pořízen drobný majetek sloužící k realizaci projektu.

Fondy
Zisk za rok 2009 byl v plné výši 209 566,- Kč převeden
na účet rezervního fondu. V roce 2010 byl rezervní fond
navýšen o 7 259,- Kč.

Stav závazků majetku a jejich struktura
(viz příloha účetní uzávěrky)

Celkový objem nákladů v členění na hlavní činnost,
doplňkovou činnost a vlastní činnost.
Hlavní činnost

Doplňková činnost

Vlastní činnost (správa)

4 183 128

762 237

2 300 381 *

Náklady Kč

*/Náklady na „Vlastní činnost TC HK“ jsou uvedeny včetně daně z příjmu 117 040,- Kč.

Vývoj trendů vybraných ukazatelů:
Ukazatel v Kč

Výnosy celkem (Kč)

2008

2009

2009 – 08
rozdíl

rozdíl
%

2010

2010 – 09
rozdíl

rozdíl
%

5 136 645

6 844 972

1 708 327

33,26%

7 978 678

1 133 706

16,56%

Hospodářský výsledek (Kč)

-204 348

209 566

413 914

202,55%

732 932

523 366

249,74%

Provozní dotace města HK
(Kč)

3 434 999

2 600 000

-834 999

-24,31%

1 600 000

-1 000 000

-38,46%

100,00%

65,53%

-34,47

-34,47%

34,95%

-30,58

-46,67%

4

4

0

0,00%
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1

12,50%

0,031

0

0,00%

0,092

0,061

200,04%

1 711 243

427 082

33,26%

1 773 040

61 797

3,61%

Podíl provozní dotace/
Náklady celkem** (%)
Počet zaměstnanců ***
(os.)
Rentabilita Z/výnosy (%)
Produktivita na 1
zaměstnance (Kč)

xx
1 284 161

** Náklady celkem bez nájemného
*** přepočtený úvazek 4,5 pracovníka v roce 2010 – jedná se o součet úvazků z více zdrojového financování

Komentář k tabulce
Z hlediska hodnocení vývoje vybraných ekonomických ukazatelů je patrný pozitivní trend posilování finanční soběstačnosti jednak z hlediska tvorby zisku a jednak z hlediska
posilování více zdrojového financování jehož důsledkem
je pak pokles závislosti na dotacích zakladatele společnos-

ti. Jedná se o strategický dlouhodobý cíl, který je postupně naplňován. Od zahájení činnosti klesla provozní dotace
téměř o 2/3 s tím, že pro rok 2011 při pokračování trendu tvorby vlastních zdrojů je společnost z hlediska provozního financování (bez nájemného) fakticky soběstačná.

Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2010

Kč (tis.)

Hospodářský výsledek 2010

595

733

Odpisy

50

Zúčtování alikvótní částí investičních dotací do výnosů

-47

Tvorba opravných položek k pohledávkám

22

Změna stavu zásob
Změna stavu provozních pohledávek a dlouh. půjček

0
-569

Změna stavu přech. účtů aktivních

-16

Změna stavu závazků

-95

Změna přechodných účtů pasivních

84

Výdaje na pořízení stálých aktiv

-615

Investiční dotace na pořízení stálých aktiv

550

Ostatní změny vlastních zdrojů

8

Peněžní tok za rok 2010 celkem

105

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2010

700
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Příloha k účetní závěrce
za rok 2010
Obecné údaje
Charakteristika společnosti
Název společnosti: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s.
Sídlo: Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 27493784, DIČ: CZ27493784
Hlavní činnosti :
1) Provoz TC HK, zejména vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer
technologií
2) Podpora výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v rámci regionu (prosazování principu partnerství,
spolupráce s veřejnou správou, školstvím, vědou, výzkumem, podnikatelským sektorem a neziskovými
organizacemi)
3) Přidružený servis pro klienty TC HK, IT servis, poradenská činnost
4) Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů
5) Získávání zdrojů pro další projekty a realizace vlastních projektů, koordinace a administrace dalších
projektů
Doplňkové činnosti:
1)
2)
3)
4)
5)

Pohostinství
Propagace, marketing
Konzultace, poradenství
Virtuální kancelář
Krátkodobé pronájmy

Statutární orgány
Správní rada:
Předseda – Ing. Jan Bartoš
Členové – Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
– Ing. Petr Němec
Dozorčí rada:
Předseda – Ing. Zdeněk Hušek
Členové – Ing. Josef Drahorád, CSc.
– Ing. Miroslav Krtička (do 23. 10. 2010)
– Ing. Jiří Svátek (od 27. 10. 2010)
– Ing. Josef Malíř
Zakladatel k 31. 12. 2010:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
V průběhu roku se změnil zakladatel společnosti. Od 22. 3. 2010 přejalo Statutární město Hradec Králové,
(IČO: 00268810) všechny práva a povinnosti původních zakladatelů.

Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví společnosti vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností – hlavní
knihy a účetního deníku. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásady účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Příloha
je zpracována za účetní období počínající dnem 1. 1. 2010 a končící dnem 31. 12. 2010.
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Způsoby ocenění a odepisování
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti je delší
než 1 rok. Na účtech dlouhodobého majetku je evidován také drobný majetek, který je pořízen z dotačních titulů a nelze u něho uplatnit jednorázový odpis. V některých případech je to vyžadováno i metodikou daného projektu. Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 tis. Kč a doba využitelnosti je delší než 1 rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ve sledovaném účetním období
společnost nakoupila:
Účet

Název

021.100

Technické zhodnocení budovy

021.100

Zpevněná plocha

Pořizovací cena Kč

Podíl dotace (%)

437 161,34

86,45 %

15 153,00

100,00 %

Celkem v hodnotě Kč

452 314,34
Pořizovací cena Kč

Podíl dotace (%)

IP telefony (6 ks)

43 620,00

100,00 %

Konferenční stolky (10 ks)

42 824,00

100,00 %

Účet

Název

022.100
022.100
022.100

Venkovní lavičky (2 ks), stůl

022.100

6 875,00

100,00 %

Lednice (3 ks), mikrovlnka

11 860,00

100,00 %

022.322

Zálohovací pásky (30 ks) CZEPLINN

44 220,00

90,00 %

022.322

Příslušenství PC CZEPLINN

9 895,00

90,00 %

022.322

VT na zpracování a uložení dat CZEPLINN

3 480,00

90,00 %

Celkem v hodnotě Kč

162 774,00

Účtování přijatých investičních dotací probíhá v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. Při pořízení dlouhodobého
majetku se vlastní jmění zvýší o částku přijaté dotace a následně se provádí zúčtování v alikvotní výši proti odpisům
(v roce 2010 ve výši 47 tis. Kč).
Drobný hmotný a nehmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že drobným hmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 1 tis. Kč a nižší
než 40 tis. Kč. Pořízení takového majetku je účtováno přímo do nákladů na účet 501 400 (Spotřeba materiálu –
DDHM). Drobným nehmotným majetkem je takový majetek, jehož vstupní cena je v rozmezí 1 – 60 tis. Kč. Pořízení
takového majetku je účtováno přímo do nákladů na účet 518 013 (Ostatní služby – DDHM)
Nakoupený drobný majetek je oceněn pořizovacími cenami.
Odpisování dlouhodobého majetku
Doby odepisování rozhodujících druhů majetku:
– Technické zhodnocení nemovitosti
50 let (6. odpisová skupina)
– Kancelářské vybavení do 40 tis. Kč
2 až 4 roky (dle předpokládané životnosti).
U majetku pořízeného částečně z dotací je v poměru přijaté dotace a pořizovací ceny stanovena z odpisů částka, která
zvýší výnosy a sníží vlastní jmění. V případě, že je majetek pořízen zcela z přijaté dotace, je tato částka rovna výši odpisů.
Dlouhodobý finanční majetek
Ve sledovaném účetním období uzavřela společnost nebankovní smlouvu o půjčce. Ke konci roku byla čerpána ve výši
273 tis. Kč. Půjčka je splatná 31. 12. 2012.
Zásoby
Společnost pořizuje zásoby pouze k přímé spotřebě, z tohoto důvodu nejsou v závěrce za rok 2010 vykázány žádné
zásoby.

Tvorba opravných položek a rezerv
Ve sledovaném účetním období byla podle § 8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmů vytvořena opravná položka k nepromlčeným pohledávkám ve výši 21 658,- Kč (100 % neuhrazené rozvahové
hodnoty) – pohledávky více než 1 rok po splatnosti. Rezervy tvořeny nebyly.

Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Ke konci účetního období
byly neuhrazené závazky a pohledávky přepočítány kurzem k 31. 12. 2010 a zaúčtovány na přechodné účty skupiny 38.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
Doplňující údaje k rozvaze
Vlastní jmění
Poskytovatel investiční dotace
Magistrát města HK
ERDF a SR (projekt Czeplinn)
CELKEM

Celkem Kč

Odpisy do výnosů Kč

Zbývá Kč

498 263,00

22 333,00

475 930,00

51 835,50

24 645,60

27 189,90

550 098,50

46 978,60

503 119,90

V roce 2010 přijala společnost investiční dotaci od Magistrátu města HK na „Zvýšení využitelnosti objektu TC HK“
a dotaci z projektu CZEPLINN na drobný majetek, který dle metodiky projektu musí evidovat na účtech majetku.
Z celkové sumy pohledávek ve výši 956 tis. Kč je 603 tis. Kč z obchodního styku (odběratelé) a 334 tis. Kč je nárok
na dotace z projektu CZEPLINN za druhé pololetí roku 2010.
Ostatní dlouhodobé závazky ve výši 312 tis. Kč představuje nebankovní půjčka splatná k 31.12. 2012.
V účetním období nevznikly žádné závazky s dobou splatností delší než 5 let ani žádné závazky kryté zárukou. Společnost
též neeviduje žádné závazky mimo rozvahu.

Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
Společnost eviduje výše uvedené závazky pouze ve splatnosti.

Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát
Z významných položek výkazu zisků a ztrát:
Náklady:
Ostatní služby – z vykázané hodnoty částka 2 668,- Kč – nájemné objektu TECHNOLOGICKÉHO CENTRA,
částka 441 tis. Kč – subdodávky na realizované zakázky doplňkových činností
Výnosy:
Výnosy z poskytnutých služeb – z vykázané hodnoty nájemné z provozování TECHNOLOGICKÉHO CENTRA – 1,6 mil.
Kč (hlavní činnost), 0,9 mil. Kč je pak tvořeno výnosy z realizace vybraných zakázek na základě smluv o dílo – přitom
z této částky je cca 0,2 mil. Kč oprava výnosů nesprávně zahrnutých do výnosů v minulém roce.
Provozní dotace – rozpuštění části provozních dotací do hospodářské činnosti vyplývá z přijetí dotace ke krytí nákladu
z nájemného. V rámci dotací v hlavní činnosti je obsažena také korekce cca 0,2 mil. Kč jako oprava nesprávností
minulých let (snížení výnosu) z důvodu nevytvoření dohadné položky aktivní na čerpání dotace.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v období roku 2010 byl 3,5 (THP pracovníci).
Mzdové náklady Kč

1 357 351,00

Zákonné sociální pojištění

465 137,00

Zákonné sociální náklady

41 952,10

Ostatní sociální náklady

7 523,90

Členové správní rady a dozorčí rady nebyly v roce 2010 odměňovány.

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost
Hlavní Kč
6 184 890,65

943 815,20

Výnosy celkem

6 819 366,43

1 159 312,12

634 475,78

215 496,92

87 366,39

29 673,61

547 109,39

185 823,31

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
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Doplňková Kč

Náklady celkem

Přehled přijatých dotací
Poskytovatel dotace

Provozní Kč

Investiční Kč

Magistrát města HK (nájem)

2 668 000,00

X

Magistrát města HK (provoz)

1 600 000,00

X

Magistrát města HK (objekt)

X

498 263,00

ERDF a SR (projekt Czeplinn)

569 944,20

51 835,50

4 837 944,20

550 098,50

Celkem

Vypořádání hospodářského výsledku z předcházejícího účetního období
Zisk roku 2009 byl v plné výši 209 566,25 Kč převeden na účet rezervního fondu. V důsledku oprav účtování minulých
let byl rezervní fond navýšen o dalších 7 259,30 Kč.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2010 po datu účetní závěrky nenastaly.

Způsob zjištění základu daně z příjmů
Účetní výsledek hospodaření
Vyloučení výnosů, které nejsou předm. daně (provozní dotace...)
Vyloučení nedaňových nákladů (náklady kryté dotacemi…)
ř. 200
snížení základu daně (§ 20 odst. 7)

850 tis. Kč
- 4 889 tis. Kč
+ 4 956 tis. Kč
+ 916 tis. Kč
- 300 tis. Kč

základ daně

+ 616 tis. Kč

daň z příjmů – 19 %

+ 117 tis. Kč
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Dle vyhlášky č. 504/ 2002 Sb.

Rozvaha pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu ke dni 31.12. 2010,
(v celých tisících Kč), IČO: 27493784

Označení
a
A

Dlouhodobý majetek celkem (AI. + A.II. + AIII. + AIV.)

A I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)

A I. 1.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A .II.1. až AII.10.)

A II. 1.

Stav
k prvnímu dni
účetního
období 1

Stav
k poslednímu
dni účetního
období 2
838

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

A II.

615

Pozemky

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

3.

Stavby

452

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

163

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

6.

Základní stádo a tažná zvířata

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

AIII.

Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1 . až AIII.7 .)

A III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4.

Půjčky organizačním složkám

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

A.IV.
A.IV.1.

14

AKTIVA
b

Název a sídlo účetní položky
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, o. p. s.
Piletická 486/ 19 – letiště
503 41 Hradec Králové

Oprávky k dlouhod. majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)

273

273

-50

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2.

Oprávky k softwaru

3.

Oprávky k ocenitelným právům

4.

Oprávky kdrobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodogému nehmotnému majteku

6.

Oprávky k stavbám

7.

Oprávky k samostatným movítým věcem a souborům movitých věcí

8.

Oprávky k pěslitelským celkům trvalých porostů

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11 .

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

-5
-45

Stav
k prvnímu dni
účetního

Stav
k poslednímu
dni účetního

období 1

období 2

1 281

1 676

Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19)

682

956

Odběratelé

632

603

50

38

Označení
a

AKTIVA
b

B.

Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

B. I.

Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)

B. I. 1.

Materiál na skladě

2.

Materiál na cestě

3.

Nedokončená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Zvířata

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.
B. II. 1.
2.

Směnky k inkasu

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

4.

Poskytnuté provozní zálohy

5.

Ostatní pohledávky

6.

Pohledávky za zaměstnance

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10.

Daň z přidané hodnoty

11.

Ostatní daně a poplatky

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13.

Nároky na dotace a ostatní zúčování s rozpočtem orgánů územních
samosprávních celků

14.

Pohledávky za účastníky sdružení

15.

Pohledávky z pevných termínovaných operací

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

17.

Jiné pohledávky

18.

Dohadné účty aktivní

19.

Opravná položka k pohledávkám

334

3
-22

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)

595

700

B. III.1.

Pokladna

1

10

2.

Ceniny

2

34

3.

Účty v bankách

592

656

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

6.

Ostatní cenné papíry

7.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

8.

Peníze na cestě

B.IV.

Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)

4

20

B.IV. 1.

Náklady příštích období

4

12

2.
3.

Příjmy příštích období

6

Kursové rozdíly aktivní
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

2
1 281

2 514

15

Označení
a

Stav k prvnímu
dni účetního
období 3

Stav k poslednímu
dni účetního
období 4

5

1 249

A.

Vlastní zdroje celkem (A. I. +A. II.)

A. I.

Jmění celkem (A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)

720

A. I. 1.

Vlastní jmění

503

2.

Fondy

217

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem (A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.)

A. II.
A. II. 1.

16

PASIVA
b

5

Účet výsledku hospodaření

529
733

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

209

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

-204

-204

1 276

1 265

B.

Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)

B. I.

Rezervy celkem (B. I.1.)

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem (součet B. II. 1. až B. II. 7.)

B. II. 1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. III.

Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)

B. III. 1.

Dodavatelé

312

312
1 272

865

191

304

655

237

2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

77

76

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

22

22

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav.
pojištění

47

44

8.

Daň z příjmů

28

117

9.

Ostatní přímé daně

10

8

10.

Daň z přidané hodnoty

93

11.

Ostatní daně a poplatky

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných
celků

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

15.

Závazky k účastníkům sdružení

16.

Závazky z pevných termínovaných operecí

17.

Jiné závazky

18.

Krátkodobé bankovní úvěry

19.

Eskontní úvěry

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

21.

Vlastní dluhopisy

22.

Dohadné účty pasivní

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

26

123

57

Označení
a

AKTIVA
b

B. IV.

Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)

B. IV. 1.

Výdaje přištích období

2.

Výnosy příštích období

3.

Stav
k prvnímu dni
účetního
období 1

Stav
k poslednímu dni
účetního
období 2

4

88
88

4

Kursové rozdíly pasivní
PASIVA CELKEM (A. + B.)

1 281

2 514

Dle vyhlášky č. 504/ 2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu ke dni 31.12.2010
(v celých tisících Kč), IČO: 27493784

Označení
a

NÁKLADY
b

Název a sídlo účetní položky
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, o. p. s.
Piletická 486/ 19 – letiště
503 41 Hradec Králové
Činnost
hlavní hospodářské
1
2

celkem
3

Spotřebované nákupy celkem (součet A. I. 1. až A. I. 4.)

309

24

333

1.

Spotřeba materiálu

134

8

142

2.

Spotřeba energie

175

16

191

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4.

Prodané zboží
3 969

832

4 801

A. I.

A. II.

Služby celkem ( A. II. 5. až A. II. 8.)

5.

Opravy a udržování

17

1

18

6.

Cestovné

27

3

30

7.

Náklady na reprezentaci

20

2

22

8.
A. III.
9.

Ostatní služby
Osobní náklady celkem

( A. III. 9. až A. III. 13.)

Mzdové náklady

10.

Zákonné sociální pojištění

11.

Ostatní sociální pojištění

12.

Zákonné sociální náklady

13.

Ostatní sociální náklady

A. IV.

Daně a poplatky celkem

14.

Daň silniční

15.

Daň z nemovitostí

16.

Ostatní daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady celkem

(A. IV. 14. až A. VI. 16.)

(součet A. V. 17. až A. V. 24.)

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

18.

Ostatní pokuty a penále

19.

Odpis nedobyné pohledávky

20.

Úroky

21.

Kursové ztráty

22.

Dary

23.

Manka a škody

24.

Jiné ostatní náklady

3 905

826

4 731

1 789

83

1 872

1 299

58

1 357

445

20

465

38

4

42

7

1

8

5

5

1

1

4

4

39

2

41

2

1

3

2

2

28

28

7

1

8

17

Označení
a

Činnost
hlavní hospodářské
1
2

NÁKLADY
b
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
(součet A. VI. 25. až A VI. 30.)

70

2

72

25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

48

2

50

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného
na majetku

27.

Prodané cenné papíry a podíly

28.

Prodaný materiál

29.

Tvorba rezerv

30.

Tvorba opravných položek 22 22

A VI.

A VII.

22

Poskytnuté příspěvky celkem (A VII. 31 . + A VII. 32.)

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

32.

Poskytnuté členské příspěvky

AVIII.
33.

Daň z příjmů celkem

Označení
a
B. I.

VÝNOSY
b
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)

1.

Tržby za vlastní výrobky

2.

Tržby z prodeje služeb

3.

Tržby za prodané zboží

B. II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

5.

Změna stavu zásob polotovarů

6.

Změna stavu zásob výrobků

7.

Změna stavu zvířat

B. III.

Aktivace celkem

22
1

5

4

1

5

87

30

117

6 272

974

7 246

Činnost
hlavní hospodářské
1
2

celkem
3

1 968

1 111

3 079

1 968

1 111

3 079

58

4

62

13

2

15

45

2

47

(součet B. II. 4. až B. II. 7.)

(součet B. III. 8. až B. III. 11.)

8.

Aktivace materiálu a zboží

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

B.IV.

4

Dodatečné odvody daně z příjmů
NÁKLADY CELKEM (AI. + AII. + A.III. + AIV. + AV. + AVI. + AVIl. + AVIl 1)

18

celkem
3

Ostatní výnosy celkem

(součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)

12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

13.

Ostatní pokuty a penále

14.

Platby za odepsané pohledávky

15.

Úroky

16.

Kursové zisky

17.

Zúčtování fondů

18.

Jiné ostatní výnosy

Označení
a

VÝNOSY
b

B. V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
(součet B. V. 19. až B. V. 25.)

19.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

21.

Tržby z prodeje materiálu

22.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

23.

Zúčtování rezerv

Činnost
hlavní hospodářské
1
2

celkem
3

24.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

25.

Zúčtování opravných položek

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem
(součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)

26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

27.

Přijaté příspěvky (dary)

28.

Přijaté členské příspěvky

B. VII.

Provozní dotace celkem
(B. VII. 29.)

4 793

45

4 838

29.

Provozní dotace

4 793

45

4 838

VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)

6 819

1 160

7 979

634

216

850

87

30

117

547

186

733

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním
(VÝNOSY CELK. – NÁKLADY CELK.)

34.

Daň z příjmů

D.

Výsledek hospodaření po zdanění
(C. – 34.)

19

Zpráva auditora
Ing. Zdeněk Nejezchleb, U Štítu 382, 530 03 Pardubice
Osvědčení Komory auditorů ČR č. 1940
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určená pro zakladatele obecně prospěšné společnosti
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Zpráva o účetní závěrce
Předmětem ověření byla řádná účetní závěrka společnosti za rok 2010, sestavená k 31. 12. 2010. Tato účetní
závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztráty a přílohu k účetní závěrce, jež obsahuje popis podstatných použitých
účetních metod a další vysvětlující informace. Základní údaje o ověřované společnosti jsou uvedeny v části 1 přílohy
k účetní závěrce.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán ověřované společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Mou odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu
se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit
tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení
auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů
závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní
pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytovaly přiměřený
základ pro vyjádření následujícího výroku:

Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
ověřované společnosti k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2010 v souladu
s účetními předpisy platnými v České republice.

Zpráva o výroční zprávě
Ověřil jsem též soulad výroční zprávy společnosti TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s. k 31. 12. 2010
s ověřenou účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě.
Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán ověřované společnosti.
Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsem
provedl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu,
že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou.
Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Hradec Králové k 31. 12. 2010 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
Datum ukončení auditu:

23. 3. 2011

Datum vyhotovení zprávy: 23. 3. 2011
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Auditor: Ing. Zdeněk Nejezchleb
auditor,, osvědčení KA ČR č. 1
1940

Seznam použitých zkratek
7. FP

7. Rámcový program (Seventh Framework programme)

ČNB

Česká národní banka

CZEPLINN Česko - polský inovační portál
ČR-PL

Česko - polský

DDHM

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

DPP

Dohoda o provedení práce

ERDF

Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund)

FIM UHK

Fakulta informatiky managmentu Univerzity Hradec Králové

HK

Hradec Králové

HPP

Hlavní pracovní poměr

ICT

Informační a komunikační technologie (Information and comunnication technologies)

IM

Investiční majetek

IT

Informační technologie (Information technologies)

KS KH

Krajský soud Královehradeckého kraje

MIC

Microsoft inovační centrum (Microsoft Innovation Centre)

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

SR

Státní rozpočet

TC HK

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

THP

Technicko - hospodářský pracovník
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