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Je tomu již více než 6 let, co byla založena obecně pro-
spěšná společnost TC HK a více než 4 roky, co provozu-
jeme na královéhradeckém letišti vědeckotechnický park. 
Za tu dobu využila našich služeb desítka firem, které vy-
tvořily mnoho nových pracovních míst, zorganizovali jsme 
desítky akcí, jichž se zúčastnily stovky účastníků a zajistili 
prostředky v řádech miliónů korun na rozvoj podnikatel-
ského prostředí ve městě a regionu. 

Rok 2012 byl pro TC HK ve znamení očekávání dalšího 
rozvoje inovační infrastruktury v Hradci Králové, která 
byla nutná pro dlouhodobé zajištění udržitelnosti zapo-
čatých aktivit. Počátkem roku Zastupitelstvo města ne-
schválilo návrh navazujícího projektu rozšíření TC HK 
do dlouhodobě nevyužívaného objektu Vrbenského kasá-
ren, čímž plánovaný rozvoj zastavilo. Zároveň tak město 
přišlo o možnost využít evropských dotací na tento rozvoj 
v probíhajícím programovacím období. V reakci na tuto 
skutečnost jsme předložili vedení města několik scénářů 
a variant dalšího směrování společnosti. Rozhodnuto bylo 
o preferenci dalšího rozvoje služeb TC HK a výhledově i in-
frastruktury, k čemuž směrují a budou směřovat i další 
naše aktivity.

Společnost poprvé ve své existenci hospodařila s výraz-
nou ztrátou zapříčiněnou zejména výpadkem provozního 
financování z prostředků města. Struktura příjmů a vý-
dajů je stabilizována a nelze za stávající situace na stra-
ně příjmů ani výdajů očekávat nějaké výrazné změny. 
Obsazenost centra je dlouhodobě stabilní, ačkoli došlo 
k drobnému meziročnímu poklesu. Tento finanční výpa-
dek částečně pokrýváme nárůstem počtu klientů využíva-
jících virtuálních služeb, projekty a externími zakázkami. 
Mezi nejvýznamnější patřila analýza šesti významných 
odvětví Královéhradeckého kraje, kterou jsme zrealizovali 
ve sdružení se společností Berman Group. Koncem roku 
se nám podařilo získat zakázku na analýzu podnikatelské-
ho prostředí v Hradci Králové, kterou realizujeme pro 
město s přesahem do roku 2013. TC HK v roce 2012 
řešilo nebo spoluřešilo šest projektů podpořených z Ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
které pokračují i v roce 2013. Na základě nich došlo k vý-
raznému navýšení pořádaných akcí a podpořených účast-
níků. Úspěšně jsme ukončili přeshraniční projekt Česko-
polského inovačního portálu.

V roce 2013 bude nutné vyřešit zejména nedostatek
finančních prostředků potřebných na zajištění udržitelnos-
ti aktivit. Společnost si nemůže dovolit další výrazně ztrá-
tový rok. Nadcházející rok bude ve znamení úspor, hledání 
nových zdrojů a jednání se zakladatelem o dlouhodobém 
výhledu zajišťujícím finanční stabilitu.

Ing. Martin Dittrich 
ředitel společnosti

Úvodní slovo ředitele
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Ing. Martin Dittrich - ředitel společnosti (Smlouva o výkonu funkce a DPČ) 

Ing. Lenka Michálková - projektová managerka (HPP)

Mgr. Jiří Štěpán - projektový manager (HPP)

Ondřej Vrabec - IT manager (HPP)

Bc. Ilona Hůlková – asistentka (HPP)

Ing. Tereza Benedová – účetní (DPČ)

Bc. Aneta Brindová – recepční (DPČ)

Personální obsazení TC HK
(k datu 31. 12. 2012)

Zpráva o činnosti správní rady v roce 2012

Zasedání správní rady se v průběhu roku 2012 organi-
zovalo v pravidelných intervalech každé čtvrtletí. Správní 
rada zasedala celkem ve 4 zasedáních s programem jed-
nání zaměřeným především na plnění indikátorů aktuálně 
realizovaných projektů, zajištění provozu a hledání dalších 
aktivit pro zajištění vícezdrojového financování centra. Sa-
mostatná pozornost pak byla věnována přípravě rozvojo-
vého projektu na rozšíření TC HK do nového objektu. Jed-
notlivých zasedání se účastnil i ředitel TC HK Ing. Martin 
Dittrich a ve dvou případech byla jednání správní rady 
a dozorčí rady společná. O průběhu jednotlivých zasedá-
ní včetně zápisů byl informován předseda dozorčí rady 
Ing. Zdeněk Hušek.

Zasedání č. 1 dne 23. 3. 2012

Jednání bylo zaměřeno na dořešení personálního obsa-
zení orgánů společnosti, na výsledky hospodaření roku 
2011 a auditu a v neposlední řadě provozním záležitos-
tem a odsouhlasení kroků pro přípravu rozvojové koncep-
ce TC HK. Zároveň byly poskytnuty informace ředitelem 
Ing. Martinem Ditrichem o aktuálním stavu společnosti, 
realizovaných a připravovaných aktivitách TC HK. Jednalo 
se zejména o:
• Hodnocení aktuální obsazenosti 
• Informace o probíhajících projektech
• Předběžné výsledky hospodaření 2011 
• Pojištění orgánů společnosti
• Zajištění provozního financování - kontokorentní úvěr
• Harmonogram přípravy rozvojového projektu „Vrben-

ského kasárna“

Dále byly diskutovány zejména následující aktivity a témata:
• Aktivity MIC – info k poslední akci 20. 3. 2012
• Spolupráce s auditorem
• Vyhledání přechodných prostor do etapy realizace 

rozvojového projektu

• Spolupráce s Úřadem Královehradeckého kraje - 
Technologický foresight šesti progresivních odvětví 
Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací

• TECHSTARS – možnost odkupu franchisy (akcelerační 
program)

• Program CzechEkoSystem
• Networkingové aktivity

Zasedání č. 2 dne 22. 6. 2012

Jednání bylo organizováno jako společné se členy dozorčí 
rady. V úvodu došlo ke shrnutí fungování TC HK, informa-
ce o plnění indikátorů, provozní záležitosti. Pozitivně bylo 
hodnoceno plnění obsazenosti a aktivity spojené se zapo-
jením TC HK v projektech. Jednání se řídilo stanoveným 
programem.

• Rozvojový projekt „Vrbenského kasárna“ – projekt za-
stupitelstvem MMHK zrušen

• Financování TC HK – problémy s cash flow, hledání 
nové banky k vedení účtů

• CzechEkoSystem – poptávka pro start-upech
• Foresight pro KHK – úspěšné výběrové řízení, nová 

zakázka
• Zapojení studentů Fakulty informatiky a managementu 

do projektu Microsoft inovačních center
• Marketing a PR – tisková konference

Dále byly diskutovány zejména následující aktivity a témata:
• Zpráva auditora k výsledkům roku 2011 – schváleno 

bez výhrad
• Zhodnocování a obnova majetku – vypracovat doda-

tek ke smlouvě, řešit v kontextu doporučení auditora
• Kontrola Finančního úřadu – udržitelnost a indikátory 

splněny, (nesrovnalosti v m2 pronajímané plochy) - vy-
pracovat dodatek ke smlouvě
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• Analýza pro KHK – průzkum 6 oborů, zapojeno 
87 subjektů, ukončeno - předáno

• Příprava podkladů pro zpracování výroční zprávy 
za rok 2012

Projekt TC HK i v roce 2012 naplnil stanovené cíle 
a potvrdil svou smysluplnost.  Správní rada konsta-
tuje, že i přes dobrou výchozí pozici podpořenou vý-
sledky roku 2012 je i nadále pro rok 2013 a roky dal-
ší bezodkladné zpracovaní a odsouhlasení rozvojové 
koncepce, zásadní podmínkou úspěšného fungování
TC HK. Správní rada sice eviduje zájem MMHK při spolu-
práci na rozvojovém projektu dalšího rozšiřování TC HK, 
ale zároveň konstatuje politování nad skutečností, že se 
nepodařilo nalézt politickou vůli ke konkrétnímu naplnění 
jednotlivě předložených variant, které měly šanci realizo-
vat rozvojový projekt s využitím veřejných prostředků pro-
gramu Prosperita. Tato možnost získání dotace s vysokou 
pravděpodobností v letech 2013 a 2014 již nebude. Čin-
nost Ing. Martina Dittricha ředitele společnosti byla hod-
nocena pozitivně, jak z hlediska dosažených výsledků, tak 
úsilí vynaloženému přípravě dlouhodobé koncepce dalšího 
rozšiřování aktivit centra. Správní rada kriticky hodnotí ne-
úspěšná jednání z hlediska dalšího strategického rozvoje 
centra a zdůrazňuje odpovědnost za pětiletou udržitelnost 
projektů, kde je TC HK aktuálně zapojeno. V tomto kon-
textu se výrazně zvyšuje nutnost intenzivních jednání s cí-
lem nalezení a odsouhlasení závazné varianty rozvojové 
koncepce TC HK, její zapracování do strategických plánů 
rozvoje města Hradec Králové včetně zajištění alokace 
finančních prostředků do příslušné rozpočtové kapitoly. 
Obdobně je třeba nalézt řešení provozního financování
TC HK v roce 2014, kdy aktuální projekty skončí a nové 
nebudou vyhlášeny. Zároveň doporučuji personifikaci od-
povědnosti na MMHK pro oblast přípravy a naplnění stra-
tegie rozvoje centra.

     Ing. Jan Bartoš
předseda správní rady

• Zapojení do projektů s možností více zdrojového
financování především mezd zapojených pracovníků

• Příprava dalších projektů
• Vynucené provozní investice
• Pojistná událost – havárie v zimním období
• Rozvoj TC HK nutnost rozpracování a předložení eko-

nomických a investičních variant

Zasedání č. 3 dne 4. 10. 2012

Jednání správní rady bylo zaměřeno na provozní záleži-
tosti, probíhající projekty a přípravu aktivit roku 2012. 
Jednalo se zejména o:

• Koncepci dalšího rozvoje infrastruktury a aktivit TC HK
• Ročním výpadku zdrojů po ukončení projektů tj. nut-

nost řešení dotace provozního financování pro rok 
2014

• Předložení informací o provozování druhé budovy 
na letišti

• Info k připravovaným aktivitám – Coworkingové pro-
story

• Výběru nové banky pro vedení běžných účtu a poskyt-
nutí provozního financování

• o projektech (CzechEkoSystem, Seed fond)
• o zakázce týkající se anylýzy pro KHK (Technologický 

foresight šesti progresivních odvětví Královéhradecké-
ho kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací) – proběhlo 
úspěšně

• HIT klastr – podání žádosti o navazující projekt
• Info o dalších aktivitách

Dále byly diskutovány zejména následující aktivity a témata:
• Oslovení TC HK od EDU team Microsoft
• Microsoft summit
• Mini seed fond – partner pro realizaci
• Příprava rozpočtu na rok 2013
• Aktuální hospodaření TC HK 
• Info k očekávaným výsledkům hospodaření za rok 

2012 – pravděpodobné vykázání ztráty
• Konference ProIncor – RRA Nisa Liberec

Zasedání č. 4 dne 18. 12. 2012

Jednání bylo organizováno jako společné se členy dozorčí 
rady a řídilo se stanoveným programem. Hlavním bodem 
jednání bylo hodnocení roku 2012, organizační, technické 
a provozní záležitosti. Samostatným bodem byla příprava 
plánu na rok 2013 a projekt na další rozšíření TC HK.

• Koncepce dalšího rozvoje – na kolegiu primátora pod-
pořena varianta rozvoje infrastruktury a dalších služeb

• Nabídka městských nájemních prostor
• Dlouhodobý výhled – výstavba nových nebo rekon-

strukce vytypovaných prostor 
• Info ke spolupráci s VTP Pardubice
• Info o plnění obsazenost a akcích TC HK (41 akcí, 

659 osob, 10 stáží)
• Info k zaměření projektů OP VK
• Rozjezd Coworkingového centra

Dále byly diskutovány zejména následující aktivity a témata:
• Předběžné výsledky 200 tis. ztráta
• Zakázka MMHK – analýza podnikatelského prostředí 

– realizace v roce 2013
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Zpráva o činnosti dozorčí rady 

Dozorčí rada s uspokojením konstatuje, že vedení TC HK 
úspěšně realizuje získané projekty. Zejména jsme potěše-
ní tím, že tyto projekty vedou k úspěchu konkrétních firem 
a to nejen na českém ale i globálním trhu. Podařilo se na-
vázat mezinárodní spolupráci s organizací US MAC v Sili-
con Valley a již první hradecká studentská firma dokázala 
získat zkušenosti v tomto inspirativním prostředí. To je 
přesně to, co má dobré centrum dělat. Cílem není rea-
lizovat „projekty“ a „spotřebovávat“ dotace ale startovat 
konkrétní firmy na náročné trhy. TC HK úspěšně realizuje 
strategii postavenou nikoliv jen na nájmu prostor ale ze-
jména na aktivní práci s klienty, mentoringu, financování 
a rozvoji jejich obchodu.

V letošním roce se TC HK spolu se společností Berman 
Group podílelo na zpracování regionálního technologické-
ho foresightu, který naznačuje, kam se mohou orientovat 
inovační aktivity firem a jaké pro to potřebují ze strany ve-
řejné správy prostředí. Je nutné připomenout, že podle 
mezinárodní organizace inovačních regionů ERRIN, bude 
80 % evropských fondů v příštím období napojeno na cíle 
v oblasti podpory výzkumu, inovací a podnikání. Regiony, 
města, které tento rychlovlak nezachytí, budou mít ome-
zené prostředky pro svůj další rozvoj. Očekává se, že 
v podpoře podnikání bude omezen relativně neefektivní 
systém dotací a budou se používat spíše revolvingové ná-
stroje typu seed fondů, měkkých půjček. To vede k vyšším 
nárokům na plnění finančních cílů jak u příjemců těchto 
nástrojů, tak u servisní partnerů, universit a veřejné 
správy. 

I v České republice startuje nyní první inovační seed fond, 
postavený na kombinaci veřejných a privátních investic. 
Je velmi dobře, že TC HK se stalo v rámci zakázky od Cze-
chinvest tzv.skoutem, vyhledávačem projektů pro tento 
typ investorů. V příštích letech bude omezena možnost 
získávat granty na služby a TC HK prokazuje, že prostřed-
ky může získávat i jiným způsobem. Přesto očekáváme, 
že město Hradec Králové a Úřad Královéhradeckého 
kraje dále podpoří naše aktivity a to zejména poskytnutím

dalších prostor pro rozšíření služeb. Pokud chceme, aby 
byla udržena dynamika růstu nových firem, schopných 
podnikat na vyspělých trzích a generovat pracovní místa 
s vysokou přidanou hodnotou, bude vhodná i další pod-
pora v období, kdy grantové prostředky na služby budou 
omezeny.

Dozorčí rada definuje své úkoly takto:

• Podpořit další internacionalizaci činnosti TC HK s cí-
lem zapojovat české firmy do globálních hodnotových 
řetězců

• Připravit TC HK na další období strukturálních fondů, 
zejména jeho revolvingové nástroje

• Prosadit další expanzi služeb a prostor 
• Pokračovat v aktivitách, které jsou pravomocí a po-

vinností dozorčí rady (tedy v kontrole směřování spo-
lečnosti, plnění základních povinností společnosti 
apod.).

Dozorčí rada pracovala v roce 2012 v novém obměně-
ném složení. Zasedání proběhla v rámci společného zase-
dání správní rady dne 22.6.2012 a 18.12.2012. 

Činnost správní rady je odpovídající potřebám řízení 
společnosti a je dostatečně zdokumentována. K čin-
nosti společnosti za rok 2012 nemá dozorčí rada při-
pomínky a schvaluje předloženou účetní závěrku k datu
31. 12. 2012.

  Ing. Zdeněk Hušek
předseda dozorčí rady
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Hlavní činnost

Název (Náklady, A) Kč Podíl (%)

Spotřebované nákupy 148 555 4,06

Služby 3 111 200 84,80

Osobní náklady 295 676 8,07

Daně a poplatky 3 233 0,08

Ostatní náklady 74 659 2,03

Odpisy, tvorba opr. pol. 33 962 0,92

Poskytnuté příspěvky 1 633 0,04

Daň z příjmů 0 0

Celkem 3 668 918 100,00

Název (Výnosy, B) Kč Podíl (%)

Tržby za vlastní výkony 1 882 775 51,36

Aktivace vnitroorgan.služeb 35 440 0,97

Ostatní výnosy 27 320 0,75

Provozní dotace 1 720 000 46,92

Celkem 3 665 535 100,00     

Výsledek hospodaření (B – A) - 3 383

TC HK bylo založeno za účelem podpory začínajících 
podnikatelů, kteří mohou využít služeb podnikatelského 
inkubátoru.  Zároveň TC HK jako provozovatel vědecko-
technického parku podporuje výzkum a vývoj inovací v re-
gionu. Mezi hlavní činnosti TC HK patří:

1) Provoz TC HK, zejména vědeckotechnického parku, 
podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer 
technologií

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

3) Přidružený servis pro klienty TC HK, IT servis, pora-
denská činnost

4) Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů

5) Získávání zdrojů pro další projekty a realizace vlast-
ních projektů

Projekty 

TC HK realizuje následující projekty MEPKIT, CEPIN, KIS, 
SPINNET, PAITZ, InovaCOM financované z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále 
jen OP VK). V polovině roku 2012 odstartovaly dva 
nové projekty. Realizace projektů stojí hlavně na práci 
realizačního týmu, a proto největší nákladovou položku

Provoz TC HK, zejména vědeckotechnického 
parku, podnikatelského inkubátoru a centra 
pro transfér technologií

Do vlastní činnosti organizace patří provoz TC HK.  Do této 
činnosti jsou započítány fakturované podnájmy a související 
služby (telefony, energie, úklid, režie). Pronájem 

kancelářských prostor je stěžejní činností TC HK a v roce 
2012 se podílel z 42 % na celkových tržbách společnosti. 
Největší nákladovou položkou byl nájem, který je v souladu 
s uzavřenou nájemní smlouvou placen Magistrátu města 
Hradec Králové. Na nájem a provoz budovy byla v roce 
2012 přijata dotace od Magistrátu města HK.

Hospodářské výsledky za rok 2012  
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Přidružený servis pro klienty TC HK, pora-
denská činnost

Přidružený servis představuje především IT infrastrukturu 
a  dministrativní zázemí pro klienty TC HK. Tímto způsobem 

Název (Náklady, A) Kč Podíl (%) 

Spotřebované nákupy 168 833 4,17

Služby 1 185 733 29,30

Osobní náklady 2 553 517 63,12

Daně a poplatky 4 951 0,12

Ostatní náklady 80 940 2,00

Odpisy, tvorba opr. pol. 49 959 1,23

Poskytnuté příspěvky 2 375 0,06

Daň z příjmů 0 0

Celkem 4 046 308 100,00

Název (Výnosy, B) Kč Podíl (%)

Ostatní výnosy 45 706 1,26

Tržby za vlastní výkon 1 515 0,04

Provozní dotace 3 579 624 98,70

Celkem 3 626 845 100,00

Výsledek hospodaření (B – A) -419 463

Název (Náklady, A) Kč Podíl (%)

Spotřebované nákupy 8 001 1,50

Služby 362 020 67,94

Osobní náklady 145 311 27,27

Daně a poplatky 283 0,05

Ostatní náklady 14 184 2,66

Odpisy, tvorba opr. Pol 2 925 0,56

Poskytnuté příspěvky 143 0,02

Daň z příjmů 0 0

Celkem 532 867 100,00

 

Název (Výnosy, B) Kč Podíl (%)

Tržby za vlastní výkony 168 058 52,45

Ostatní výnosy 2 380 0,74

Provozní dotace 150 000 46,81

Celkem 320 438 100,00

Výsledek hospodaření (B – A) -212 429

TC HK nepřímo podporuje začínající podnikatele, kteří ušet-
ří náklady za vlastní IT řešení. Tato činnost je každoročně 
pro společnost ztrátová. Největší část nákladů představuje 
pravidelný servis hardwaru v položce Služby. Ztrátu tohoto 
střediska částečně snižuje činnost kopírovacího centra. 

tvoří osobní náklady. Se zahájením projektů byla spojena 
i intenzivnější reklamní činnost, která se promítla 
v nákladech za služby. Celkově byla činnost na projektech 

výrazně ztrátová. Výsledek ovlivnily hlavně režijní náklady, 
které nejsou z těchto projektů hrazeny v plné výši.
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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 

V položce pohostinství jsou započteny přefakturace 
občerstvení s drobnou marží. Největší nákladovou položku 
představuje položka konzultace a poradenství. Zde se jedná 
hlavně o zakázku pro Královehradecký kraj (Technologický 

Informace o lidských zdrojích

Personální obsazenost je uvedena v úvodu výroční zprávy 

 NÁKLADY (Kč) VÝNOSY (Kč) HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY (Kč)   

Pohostinství 115 830 119 696 3 866

Propagace, marketing 21 583 26 889 5 306

Konzultace, poradenství 523 987 682 515 158 528

Virtuální kancelář 72 278 125 673 53 395

Krátkodobé pronájmy 77 107 83 817 6 710

Výnosy v členění podle zdrojů

Název (Výnosy, B) Kč Podíl (%)

Tržby za vlastní výkony 59 967 98,60

Ostatní výnosy 850 1,40

Celkem 60 817 100,00

Název Kč Podíl (%)

Provozní dotace v členění 5 449 623,40 

Magistrát města HK 2 668 000,00 30,63

ERDF a SR (projekty) 2 781 623,40 31,93

Vlastní činnost 3 262 600,02 37,44

Celkem 8 712 223,42 100,00

Výsledek hospodaření (B – A) -93 260

na akce klientů, propagaci začínajících firem, pronájem 
virtuálních kanceláří a krátkodobé pronájmy konferenčních 
sálů. Pro větší přehlednost jsme uvedli pouze celkové 
hospodářské výsledky za jednotlivé doplňkové činnosti, 
které naleznete v následující tabulce.

foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého 
kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací) a školení pedagogů 
ve spolupráci se společností Microsoft. 

Pořádání vzdělávacích akcí 

TC HK poskytuje vzdělávací akce zcela zdarma. V této 
položce jsou tedy započteny krátkodobé pronájmy 

Název (Náklady, A) Kč Podíl (%)

Spotřebované nákupy 5 512 3,58

Služby 141 580 91,80

Osobní náklady 5 180 3,36

Daně a poplatky 101 0,07

Ostatní náklady 609 0,40

Odpisy, tvorba opr. pol 1 044 0,67

Poskytnuté příspěvky 51 0,03

Daň z příjmu 0 0

Celkem 154 077 100,00

konferenčních sálů ke vzdělávacím účelům, které 
pořádaly zasídlené společnosti (tj. klienti TC HK, kteří mají 
zvýhodněné podmínky.)

a účetní data mzdových nákladů jsou součástí přílohy 
účetní závěrky.
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Poskytovatel investiční dotace Zůstatek k 1.1.2012 (Kč) Odpisy do výnosů (Kč) Zbývá (Kč) 

Magistrát města HK 437 825,00 38 084,00 399 741,00

ERDF a SR (projekt CZEPLINN) 1 269,90 1 269,90  0,00

CELKEM 439 094,90 39 353,90 399 741,00

Stav k 31.12.2009 (Kč) Stav k 31.12.2010 (Kč) Stav k 31.12.2011 (Kč) Stav k 31.12.2012 (Kč)

Rezervní fond 0 216 825,55 745 410,22 782 334,80

Hlavní činnost (Kč) Doplňková činnost (Kč) Vlastní činnost (správa) (Kč)

Náklady (v Kč) 6 535 802 403 043 2 275 287

Vývoj a stav fondů

Fondy

Zisk roku 2011 byl v plné výši 36 924,58 Kč převeden na účet rezervního fondu. 

Vlastní jmění

Stav závazků majetku a jejich struktura (viz příloha účetní uzávěrky)
Celkový objem nákladů v členění na hlavní činnost, doplňkovou činnost a vlastní činnost, včetně výše 
nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rad

Náklady na mzdu ředitele a odměny členů správní a dozorčí rady jsou vyčísleny v příloze účetní závěrky.

V roce 2012 došlo ke změnám jak ve složení správní rady tak dozorčí rady. Členkou správní rady se v roce 2012 
stala doc. RNDr. Petra Poulová Ph.D. (proděkanka Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové). 
Tříčlennou správní radu pak doplnil  Jindřich Vedlich Ph.D. (náměstek primátora pro oblast rozvoje města). Ve funkci 
předsedy správní rady i nadále zůstal Ing. Jan Bartoš.

Změny zakládací listiny, změny ve složení správní rady a dozorčí 
rady, změny osoby ředitele

Rovněž došlo k navýšení počtu členů dozorčí rady o:
• Ing. Martin Soukup (náměstek primátora Statutárního města Hradec Králové)
• Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. (rektor Univerzity Hradec Králové)
• Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek (děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové)
• RNDr. Zita Kučerová Ph.D. (zástupkyně ředitelky Centra evropského projektování Hradec Králové)

9



Příloha k účetní závěrce 
za rok 2012
(TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.)

Obsah:

1. Obecné údaje
 1.1 Charakteristika společnosti
 1.2 Orgány společnosti

2. Účetní metody a obecné účetní zásady
 2.1 Způsoby ocenění a odepisování
  2.1.1   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  2.1.2   Drobný hmotný a nehmotný majetek
  2.1.3   Odpisování
  2.1.4   Dlouhodobý finanční majetek 
  2.1.5   Zásoby
 2.2 Tvorba opravných položek
 2.3 Přepočet cizích měn na českou měnu

3. Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty
 3.1 Přehled pohledávek a závazků
 3.2 Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku   

 zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
 3.3 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady
 3.4 Výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost 
 3.5 Přehled přijatých dotací
 3.6 Vypořádání hospodářského výsledku z předcházejícího účetního období
 3.7 Události, které nastaly po datu účetní závěrky

4. Způsob zjištění základu daně z příjmů 

1. Obecné údaje

1.1 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) Pohostinství
2) Propagace, marketing
3) Konzultace, poradenství
4) Virtuální kancelář
5) Krátkodobé pronájmy
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1.2 Orgány společnosti

Statutární orgán - ředitel:
   Ing. Martin Dittrich

Správní rada k 31. 12. 2012:
Předseda Ing. Jan Bartoš
Členové  Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
   PaedDr. Jindřich Vedlich

Dozorčí rada k 31. 12. 2012:
Předseda Ing. Zdeněk Hušek
Členové  Ing. Josef Drahorád, CSc.
   Ing. Martin Soukup
     Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 
     Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
      RNDr. Zita Kučerová, PhD.

Zakladatel:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

2. 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. 2012 a končící dnem 31. 12. 2012.

2.1 Způsoby ocenění a odepisování

2.1.1  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 pořídila:

Účet Název Pořizovací cena (Kč) Podíl dotace (%)

021.100 Technické zhodnocení budovy 50 496,16 0

022.100 Automobil Hyundai i40WG 551 025,09 0

K 31.12.2012 společnost eviduje tento majetek:

Účet Název Pořizovací cena (Kč) Oprávky (Kč) Podíl dotace (%)

021.100 Technické zhodnocení budovy 549 540,48 -25 642,00 68,50 

021.100 Zpevněná plocha 15 153,00 -1 245,00 100,00

Celkem v hodnotě 564 693,48 Kč (oprávky – 26 887 Kč)
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Účet Název Pořizovací cena (Kč)  Oprávky (Kč) Podíl dotace (%)

022.100 IP telefony (6 ks) 43 620,00 -38 784,00 100,00 

022.100 Konferenční stolky (10 ks) 42 824,00 -28 576,00 100,00 

022.100 Venkovní lavičky (2 ks), stůl 6 875,00 -3 888,00 100,00 

022.100 Lednice (3 ks), mikrovlnka 11 860,00 -6 944,00 100,00 

022.100 Automobil Hyundai i40WG 551 025,09 -60 613,00 0 

022.322
Zálohovací pásky (30 ks) 

CZEPLINN
44 220,00 -44 220,00 90,00 

022.322 Příslušenství PC  CZEPLINN 9 895,00 -9 895,00 90,00

022.322
VT na zpracování a uložení dat 

CZEPLINN
3 480,00 -3 480,00 90,00 

Celkem v hodnotě 713 799,09 Kč (oprávky – 196 400 Kč)

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 2012 ve výši 39 354 Kč) 

2.1.2  Drobný hmotný a nehmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že drobným hmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 3 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 3 tis.Kč až 60 tis. Kč. Pořízení 
takového majetku je účtováno přímo do nákladů na účet 518.013 (Ostatní služby – DDNM).
Nakoupený drobný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

2.1.3  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)
- Automobil Hyundai i40WG ………………… 5 let (2. odpisová skupina).

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. 

V roce 2012 nebyly daňové odpisy zahrnuty do výpočtu základu daně z příjmů. Účetní odpisy byly zaúčtovány dle platné 
metodiky.

2.1.4  Dlouhodobý finanční majetek 
Ve sledovaném účetním období neeviduje společnost žádný dlouhodobý finanční majetek. 

2.1.5  Zásoby
Na účtu materiál na skladě byly na základě fyzické inventury ke konci roku zaúčtovány propagační předměty k projektu 
MEPKIT, které společnost bude rozdávat během trvání tohoto projektu. Pro účtování je používán způsob B.

Společnost jinak pořizuje veškeré zásoby pouze k přímé spotřebě, a proto nevykazuje ke konci roku 2012 žádné další 
zásoby.

Na účtu nedokončené výroby jsou ke konci roku na bázi přímých nákladů vyčísleny osobní náklady ke dvěma 
rozpracovaným zakázkám, které by měly být předmětem fakturace v roce 2013:  
1) zakázka pro Agenturu Czechinvest (Program CzechEkosystem)
2) zakázka pro Magistrát města HK 

2.2 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 28 775,00 Kč (100 % neuhrazené 
rozvahové hodnoty) – pohledávky více než 1 rok po splatnosti. Současně byla rozpuštěna opravná položka z roku 2011 
k pohledávkám za společností Auking group s.r.o. (ve výši 28 201,89 Kč). Tato společnost v roce 2012 zanikla bez 
právního nástupce, a proto byly veškeré pohledávky za touto společností odepsány do nákladů (68 858,- Kč).

Rezervy tvořeny nebyly.

2.3 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. 2012 a kurzové rozdíly zaúčtovány 
na přechodné účty skupiny 38. 
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3. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

3.1 Doplňující údaje k rozvaze

Vlastní jmění – investiční dotace 

Poskytovatel investiční dotace Zůstatek k 1.1.2012 (Kč) Odpisy do výnosů (Kč) Zbývá (Kč)

Magistrát města HK 437 825,00 38 084,00 399 741,00

ERDF a SR (projekt Czeplinn) 1 269,90 1 269,90 0,00

Celkem 439 094,90 39 353,90 399 741,00

Vlastní jmění tvoří investiční dotace od Magistrátu města HK na „Zvýšení využitelnosti objektu TC HK“ z roku 2010 
(celkem 498.263,- Kč) a dotace z projektu Czeplinn na drobný majetek taktéž z roku 2010 (celkem 51.835,50 Kč). 
Ke konci roku 2012 zůstává v položce vlastního jmění 399.741,00 Kč. 

Z celkové sumy pohledávek ve výši 4.796 tis. Kč je 489 tis. Kč z obchodního styku (odběratelé), 802 tis. Kč je nárok 
na dotace z realizace projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 1.508 tis. 
Kč jsou poskytnuté zálohy partnerům v projektu MEPKIT, 1.385 tis. Kč tvoří dohadné položky aktivní k nákladům, které 
vznikly v souvislosti s realizací dotačních projektů a které budou součástí žádostí o platbu až v roce 2013.

Dlouhodobé závazky ve výši 6.351 tis. Kč tvoří vedle dlouhodobého bankovního úvěru na nákup auta hlavně přijaté 
dlouhodobé zálohy k realizovaným dotačním projektům v celkové výši 6.059 tis. Kč (předpoklad ukončení projektů je 
v roce 2014).

V účetním období nevznikly žádné závazky s dobou splatnosti delší než 5 let ani žádné závazky kryté zárukou. Společnost 
též neeviduje žádné závazky mimo rozvahu.

3.2 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. 

3.3 Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát
Z významných položek výkazu zisků a ztrát:

Náklady:
Ostatní služby – z vykázané hodnoty částka 2 710 tis. Kč – nájemné objektu TC HK, 426 tis. Kč náklady spojené s realizací 
zakázky pro Královéhradecký kraj (přístup do databáze Datamonitor, nakoupené expertní práce). 

Výnosy:
Výnosy z poskytnutých služeb – z vykázané hodnoty nájemné z provozování TC HK – 1,8 mil. Kč (hlavní činnost),
525 tis. Kč je výnos z realizace zakázky pro Královehradecký kraj (vedlejší činnost).

Provozní dotace – od roku 2012 je dotace od MMHK poskytována nejen na nájem, ale  současně i na provoz objektu 
TC HK. Dotace byla použita na dofinancování ztrátových hlavních činností. 

3.4 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v období roku 2012 byl 5,34 (THP pracovníci).

Mzdové náklady 2 315 457,00

Zákonné sociální pojištění 750 927,00

Zákonné sociální náklady 40 190,76

Ostatní sociální náklady 13 135,00

Z toho odměny členů správní rady, dozorčí rady a ředitele (v Kč):

Členové správní rady Členové dozorčí rady Ředitel
Mzdové náklady 8 000,00 9 000,00 148 000,00

Zákonné sociální pojištění 2 720,00  810,00 50 320,00

CELKEM 10 720,00 9 810,00 198 320,00
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3.5 Výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost

Hlavní (Kč) Doplňková (Kč)

Náklady celkem 8 403 346,03   810 786,29 

Výnosy celkem 7 673 633,43 1 038 589,99

Výsledek hospodaření před zdaněním -729 712,60 227 803,70

Daň z příjmů 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření po zdanění -729 712,60 227 803,70 

3.6 Přehled přijatých dotací

Poskytovatel dotace provozní (Kč) investiční (Kč)

Magistrát města HK 2 668 000,00 Kč X

ERDF a SR (projekty) 2 781 623,40 Kč X

Celkem 5 449 623,40 Kč X

3.7 Vypořádání hospodářského výsledku z předcházejícího účetního období
Zisk roku 2011 byl v plné výši 36 924,58 Kč převeden na účet rezervního fondu.

3.8 Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2012, po datu účetní závěrky nenastaly.

4. Způsob zjištění základu daně z příjmů

Účetní výsledek hospodaření - 502 000 Kč

Vyloučení výnosů, které nejsou předm. daně (provozní dotace...) - 5 762 000 Kč

Vyloučení nedaňových nákladů (náklady kryté dotacemi…) + 6 531 000 Kč

ř. 200 + 267 000 Kč

snížení základu daně (§ 20 odst. 7) - 267 000 Kč

základ daně 0 Kč

daň z příjmů – 19% 0 Kč

Podpis odpovědné osoby:
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Označení 

a
AKTIVA 

b

Stav 

k prvnímu dni 

účetního 

období 1

Stav 

k poslednímu 

dni účetního 

období 2

A Dlouhodobý majetek celkem (AI. + A.II. + AIII. + AIV.) 557 1 055

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

A I.  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. 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

A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A .II.1. až AII.10.) 677 1 278

A II. 1. Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

3. Stavby 514 564

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 163 714

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. Oprávky k dlouhod. majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.) -120  -223

A.IV.1. 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 -15 -27

7. Oprávky k samostatným movítým věcem a souborům movitých věcí -105 -196

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

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

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

v plném rozsahu ke dni  31. 12. 2012, 
(v celých tisících Kč), IČO: 27493784
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Označení 

a
AKTIVA 

b

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období 1

Stav k 

oslednímu 

dni účetního 

období 2

B. Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 8 013 7 968

B. I. Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.) 44 72

B. I.  1. Materiál na skladě 44 54

 2. Materiál na cestě

 3. Nedokončená výroba 18

 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. Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19) 3 929 4 796

B. II. 1. Odběratelé 612 489

 2. Směnky k inkasu

 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

 4. Poskytnuté provozní zálohy 82 111

 5. Ostatní pohledávky 450 450

 6. Pohledávky za zaměstnance

 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

 8. Daň z příjmů 80

 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

200 802

14. Pohledávky za účastníky sdružení

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

17. Jiné pohledávky 1 507 1 508

18. Dohadné účty aktivní 1 106 1 385

19. Opravná položka k pohledávkám -28 -29

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.8.) 3 752 2 782

B. III.1. Pokladna 25 52

 2. Ceniny 2 16

 3. Účty v bankách 3 725 2 714

 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.) 288 318

B.IV. 1. Náklady příštích období 288 318

 2. Příjmy příštích období 

 3. Kurzové rozdíly aktivní 

AKTIVA CELKEM (A. + B.)  8 570 9 023
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Označení 
a

PASIVA 
b

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 3

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období 4

A. Vlastní zdroje celkem (A. I. +A. II.) 1 222 680

A. I. Jmění celkem (A. I. 1. až A. I. 3.) 1 185 1 182

A. I.  1. Vlastní jmění 439 400

 2. Fondy 746 782

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

A. II. Výsledek hospodaření celkem (A. II. 1. až  A. II. 3.) 37 -502

A. II.  1. Účet výsledku hospodaření -502

  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 37

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  

B. Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.) 7 348 8 343 

B. I. Rezervy celkem (B. I.1.)

B. I. 1. Rezervy

B. II. Dlouhodobé závazky celkem (součet B. II. 1. až B. II. 7.) 5 267 6 351

B. II.  1. Dlouhodobé bankovní úvěry 292

  2. Vydané dluhopisy

  3. Závazky z pronájmu

  4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5 267 6 059

  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.) 1 796 1 706

B. III. 1. Dodavatelé 376 236

  2. Směnky k úhradě

  3. Přijaté zálohy 254 298

  4. Ostatní závazky 67 67

  5. Zaměstnanci 279 254

  6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 6 4

  7. 
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. 
pojištění 

114 156

  8. Daň z příjmů 36 

  9. Ostatní přímé daně 50 50

 10. Daň z přidané hodnoty 150 184

 11. Ostatní daně a poplatky 1

 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 vkladů

 15. Závazky k účastníkům sdružení

 16. Závazky z pevných termínovaných operací

 17. Jiné závazky

 18. Krátkodobé bankovní úvěry 117

 19. Eskontní úvěry

 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

 21. Vlastní dluhopisy

 22. Dohadné účty pasivní  152 27

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 312 312
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Označení

a
PASIVA

b
Stav k prvnímu dni 

účetního období 3

Stav  k poslednímu dni 

účetního období 4

B. IV. Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.) 285 286

B. IV. 1. Výdaje přištích období 0 91

          2. Výnosy příštích období 273 195

          3. Kurzové rozdíly pasivní 12 0

PASIVA CELKEM (A. + B.) 8 570 9 023

Výkaz zisku a ztráty
pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu ke dni  31. 12. 2012    
(v celých tisících Kč), IČO: 27493784     

Označení

a

NÁKLADY

b
hlavní 

1

Činnost 

hospodářské 

2

 celkem 

3

A. I. Spotřebované nákupy celkem   (součet A. I. 1. až A. I. 4.) 331 78 409

 1. Spotřeba materiálu 167 47 214

 2. Spotřeba energie 164 31 195

 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0 0

 4. Prodané zboží 0 0

A. II. Služby celkem   ( A. II. 5. až A. II. 8.) 4 801 577 5 378

 5. Opravy a udržování 56 7 63

 6. Cestovné 142 11 153

 7. Náklady na reprezentaci 30 6 36

 8. Ostatní služby 4 573 553 5 126

A. III. Osobní náklady celkem    ( A. III. 9. až A. III. 13.) 3 000 120 3 120

 9. Mzdové náklady 2 232 84 2 316

 10. Zákonné sociální pojištění 723 28 751

 11. Ostatní sociální pojištění 0 0

 12. Zákonné sociální náklady 34 6 40

 13. Ostatní sociální náklady 11 2 13

A. IV. Daně a poplatky celkem    (A. IV. 14. až A. VI. 16.) 9 1 10

14. Daň silniční 2 2

15. Daň z nemovitostí 0 0

16. Ostatní daně a poplatky 7 1 8

A. V. Ostatní náklady celkem    (součet A. V. 17. až A. V. 24.) 170 18 188

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0

18. Ostatní pokuty a penále 0 0

19. Odpis nedobyné pohledávky 69 69

20. Úroky 35 7 42

21. Kurzové ztráty 3 7 10

22. Dary 49 1 50

23. Manka a škody 0 0

24. Jiné ostatní náklady 14 3 17

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

Podpis odpovědné osoby: Okamžik sestavení: 3. 4. 2013
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Označení

a

NÁKLADY

b
hlavní 

1

Činnost 

hospodářské 

2

 celkem 

3

A VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

(součet  A. VI. 25. až A VI. 30.)
88 16 104

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 87 16 103

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0

27. Prodané cenné papíry a podíly 0 0

28. Prodaný materiál 0 0

29. Tvorba rezerv 0 0

30. Tvorba opravných položek 1 1

A VII. Poskytnuté příspěvky celkem (A VII. 31 . + A VII. 32.) 4 1 5

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0

32. Poskytnuté členské příspěvky 4 1 5

AVIII. Daň z příjmů celkem 0 0

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 0 0

NÁKLADY CELKEM (AI. + AII. + A.III. + AIV. + AV. + AVI. + AVIl. + AVIlI.) 8 403 811 9 214

Označení

a

VÝNOSY

b
hlavní 

1

Činnost 

hospodářské 

2

 

celkem 

3

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   (součet B. I. 1. až B. I. 3.) 2 112 1 008 3 120

     1. Tržby za vlastní výrobky 0 0

     2. Tržby z prodeje služeb 2 112 1008 3 120

     3. Tržby za prodané zboží 0 0

B. II.  Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem    (součet B. II. 4. až B. II. 7.) 0 18 18

     4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 18 18

     5. Změna stavu zásob polotovarů 0 0

     6. Změna stavu zásob výrobků 0 0

     7. Změna stavu zvířat 0 0

B. III. Aktivace celkem    (součet B. III. 8. až B. III. 11.) 35 35

    8. Aktivace materiálu a zboží 0 0

    9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 35 35

  10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0 0

  11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem    (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.) 51 8 59

  12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0

  13. Ostatní pokuty a penále 0 0

  14. Platby za odepsané pohledávky 0 0

  15. Úroky 13 2 15

  16. Kurzové zisky 5 5

  17. Zúčtování fondů 0 0

  18. Jiné ostatní výnosy 33 6 39
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Označení

a

VÝNOSY

b
hlavní 

1

Činnost 

hospodářské 

2

celkem 

3

B. V.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem   

(součet B. V. 19. až B. V. 25.)
0 0

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0

21. Tržby z prodeje materiálu 0 0

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0

23. Zúčtování rezerv 0 0

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0

25. Zúčtování opravných položek 0 0

B. VI. Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.) 25 5 30

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0

27. Přijaté příspěvky (dary) 25 5 30

28. Přijaté členské příspěvky 0 0

B. VII. Provozní dotace celkem (B. VII. 29.) 5 450 5 450

29. Provozní dotace 5 450 5 450

VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.) 7 673 1 039 8 712

C. Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. – NÁKLADY CELK.) -730 228 -502

34. Daň z příjmů 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění (C. – 34.) -730 228 -502

Podpis odpovědné osoby: Okamžik sestavení: 3. 4. 2013

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.

 
Předmětem ověření byla řádná účetní závěrka společnosti za rok 2012, sestavená k 31. 12. 2012. 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 

20



Seznam použitých zkratek
ČNB Česká národní banka

DPČ Dohoda o pracovní činnosti

DPP Dohoda o provedení práce

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund)

HIT Klastr Hradecký IT Klastr

HK Hradec Králové

HPP Hlavní pracovní poměr

ICT Informační a komunikační technologie (Information and comunnication technologies)

IM Investiční majetek

IT Informační technologie (Information technologies)

KHK Královéhradecký kraj

KS KH Krajský soud Královehradeckého kraje

MIC Microsoft inovační centrum (Microsoft Innovation Centre)

MMHK Magistrát města Hradec Králové

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

SR Správní rada

TC HK TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

THP Technicko-hospodářský pracovník

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. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2012 v souladu 
s účetními předpisy platnými v České republice.

Datum ukončení auditu: 2. 5. 2013
Datum vyhotovení zprávy: 2. 5. 2013

         Auditor: Ing. Zdeněk Nejezchleb   
         auditor, osvědčení KA ČR č. 1940
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TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Piletická 486/19 – letiště
503 41, Hradec Králové
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