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Rok 2013 byl v životě TECHNOLOGICKÉHO CENTRA
Hradec Králové o.p.s. (dále jen TC HK) obdobím rozvo-
je, personálních změn, ale také obdobím nabídky nových 
služeb a hledáním zdrojů financování. Jak se říká v jiných 
souvislostech, sedmý rok bývá zlomovým, a obdobně 
tomu bylo i v případě naší společnosti, která se musela 
vypořádat  se ztrátou perspektivy  realizace rozvojového 
projektu a  s personální změnou na pozici statutárního zá-
stupce, která nastala  v pololetí roku 2013. I přes uvádě-
né skutečnosti lze konstatovat, že se jedná o rok úspěšný 
jak z  pohledu dosažených ekonomických  výsledků, tak 
především  z hlediska založení perspektiv pro rok 2014. 
V kontextu celkového hodnocení došlo k opakovanému 
potvrzení správnosti nastoupené cesty a smysluplnosti 
realizovaných aktivit. 

Ve srovnání s předcházejícím rokem je výrazným pozi-
tivem skutečnost, že se podařilo uzavřít  hospodaření  
s kladným hospodářským výsledkem. V průběhu roku 
2013 zajišťoval tým pracovníků centra vysoký standard 
nabízených služeb. Obsazenost  kanceláří se s drobným 
výkyvem pohybovala na hranici 90 %. Pronajímání kon-
ferenčních místností zaznamenalo drobný nárůst  oproti 
roku 2012.  Úspěšně se rozvíjela i služba virtuálního sídla 
a adresy.  Byly položeny základy mezinárodní spolupráce 
v rámci připravovaného projektu Královéhradeckého kra-
je se Srbskem, byl úspěšně dokončen projekt  Analýza 
podnikatelského prostředí  a  zahájen provoz  coworkin-
gového centra v pronajatých prostorech v centru města 
(v posledním čtvrtletí roku), byly  realizovány  dvě exter-
ní zakázky pro  VŠB - TU  Ostrava.  I nadále pokračovaly 
v průběhu roku aktivity související s realizací šesti projektů 
podpořených z Operačního programu vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. V závěru roku se TC HK stalo spolupo-
řadatelem významné  regionální  akce  1. Fórum investic, 
výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji.  

V souvislosti s rozšiřováním nabídky služeb  TC HK  došlo 
k uzavření smlouvy o spolupráci se strategickým partne-
rem, kterým je společnost  Era, poskytující bankovní služ-
by v rámci ČSOB. Hledání strategických partnerů je kon-
krétní formou zajištění vícezdrojového financování aktivit 
pro následující období.

V roce 2013 se i přes značné úsilí ne zcela podařilo  
dlouhodobě stabilizovat financování pro následující období. 
Vyplývá to jednak ze skutečnosti  končícího plánovacího 
období a omezeným příležitostem pro podávání nových 
projektů, a jednak z omezených možností pro pronájem 
stávajících prostor. I přes tuto skutečnost se v roce 
2013  TC HK podílelo na uspořádání 77 akcí s účastí 
1098 osob a průměrnou obsazeností 14 účastníků na 
akci.  V coworkingovém centru  zahájilo své podnikatelské 
aktivity 8 studentů a podnikatelů.  Mezi další pozitiva 
patří zvyšující se povědomí  o  TC HK mezi veřejností 
regionu  a zájem ze strany zahraničních delegací v rámci 

připravovaných projektů realizovaných Královéhradeckým  
krajem, kde je TC HK aktivně zapojeno. TC HK navštívily 
zahraniční delegace ze Srbska, Běloruska, Slovinska, 
Polska a Čuvašské republiky. V této souvislosti došlo 
ke konkrétnímu navázání kontaktů,  jehož výsledkem bylo  
pozvání  zástupců  vybraných podnikatelů zasídlených 
v TC HK do Srbska. Mezinárodní spolupráce je jednou 
z konkrétních forem využití potenciálu TC HK. 

Na základě úspěšně realizovaných projektů a získaných 
zkušeností lze očekávat  výrazné  perspektivy pro rok 
2014. Po vyhlášení podmínek operačních programů  
v novém plánovacím období 2014 – 2020 bude TC HK 
do konkrétních opatření předkládat projekty, kde bude 
možnost získat  další zdroje financování. 

V roce 2014  bude prioritou připravit Strategii dalšího 
rozvoje a fungování TC HK s cílem zajištění finanční sobě-
stačnosti  včetně  jednání se zakladatelem o dlouhodobém 
výhledu zajišťujícím finanční stabilitu. K řešení bude jak 
otázka financování provozu,  tak  obnovy investic z důvodů 
objektivního opotřebení a stárnutí technické infrastruktury. 

Úvodní slovo ředitele

Ing. Jan Bartoš 
ředitel společnosti
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Ing. Martin Dittrich – ředitel společnosti v 1. polovině roku 2013 (Smlouva o výkonu funkce a DPČ) 
Ing. Jan Bartoš - ředitel společnosti ve 2. polovině roku 2013  (Smlouva o výkonu fiunkce a HPP)
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)
Ing. Aneta Brindová – recepční    (DPČ, HPP od 1. 7. 2013)  

Personální obsazení TC HK
(k datu 31. 12. 2013)

Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013
Zasedání správní rady (dále jen SR) TECHNOLOGICKÉ-
HO CENTRA Hradec Králové, o.p.s.  (TC HK) proběhlo 
v roce 2013 až na jeden případ v pravidelných interva-
lech každé čtvrtletí. SR zasedala celkem v rámci čtyřech 
zasedání, z toho tři zasedání byla plánovaná a jedno 
zasedání mimořádné. Program jednání byl zpravidla za-
měřen na hodnocení aktivit a plnění indikátorů aktuálně 
realizovaných projektů, zajištění provozu TC HK a hledání 
dalších variant a možností pro zajištění vícezdrojového fi-
nancování centra. Tématem mimořádného zasedání bylo 
administrativní zajištění personálních změn v orgánech 
společnosti a na pozici statutárního zástupce – ředitele 
TC HK. V rámci zasedání SR byla intenzivní pozornost 
věnována přípravě rozvojového projektu coworkingového 
centra rozšiřujícího nabídky služeb, které zahájilo činnost 
k 1. 10. 2013 v pronajatých prostorech v centru měs-
ta Hradce Králové. Jednotlivých zasedání  se účastnil
do 30. 6. 2013 ředitel TC HK Ing. Martin Dittrich 
a ve 2. pololetí roku pak nově jmenovaný ředitel společ-
nosti Ing. Jan Bartoš. Ve dvou případech byla jednání 
správní rady a dozorčí rady (DR) společná. O průběhu 
jednotlivých zasedání SR včetně zápisů byl informován 
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hušek. 

Zasedání č.1 dne  5. 4 .2013

Jednání bylo zaměřeno především na předběžné výsledky 
hospodaření roku 2012 a auditu. Pozornost byla věno-
vána také provozním záležitostem a odsouhlasení kroků 
pro přípravu rozvojové koncepce TC HK. V rámci zase-
dání byly ředitelem Ing. Martinem Dittrichem poskytnuty 
informace o aktuálních realizovaných a připravovaných 
aktivitách TC HK. Jednalo se zejména o:

• Hodnocení aktuální obsazenosti 
• Informace o probíhajících projektech
• Předběžné výsledky hospodaření 2012 
• Regionální inovační meeting (Proincor)
• Perfect Investor Pitch
• HIT kariéra

Dále byly diskutovány následující aktivity a témata:

• Plán aktivit na další období (TEDx, Biocentral, StartUp 
Kids, Imagine cup, Nápad mě napad, Hackathon)

• Analýza podnikatelského prostředí (před dokončením)
• Medializace aktivit TC HK ve společenském povědomí 

• Varianty financování (obecný standard - třetina vlast-
ní činností, třetina projektovými záležitostmi a třetina 
veřejným sektorem)

• Rozšíření poskytování služeb pro všechny obory, spe-
cializace ICT

• Chybějící centrální místo v Kradci Králové, kde by 
se podávaly informace pro podnikatele - příležitost
pro projekt coworking

• Spolupráce se statutárním městem Hradec Králové 

Zasedání č. 2 dne  12. 6. 2013

Jednání bylo organizováno jako společné pro členy dozor-
čí a správní rady. V úvodní části shrnul ředitel Ing. Martin 
Dittrich informace o dosavadním fungování TC HK, o pl-
nění indikátorů probíhajících projektů a provozních zále-
žitostech. Pozitivně byla hodnocena dlouhodobě vysoká 
míra obsazenosti a aktivity spojené se zapojením TC HK 
v projektech. Samostatným bodem jednání byly pak per-
sonální změny v orgánech společnosti a na pozici ředite-
le. Jednání se řídilo stanoveným programem.

• Informace k obsazenosti a nabídce služeb TC HK
• Počty podpořených osob v jednotlivě realizovaných 

projektech (MEPKIT, KIS, SPINNET, InovaCom, 
PAITZ)

• Informace k produktu virtuální adresa a virtuální sídlo 
a míře využívání těchto služeb

• Aktivity MIC (semináře WUG)
• Informace k realizované zakázce pro KHK „Technolo-

gický Foresight“ (výtah ze závěrů studie)
• Analýza podnikatelského prostředí (seznámení s vý-

sledky studie)
• Coworkingové centrum (informace k aktuálnímu sta-

vu přípravy projektu)
• Projekt HIT klastr (závěrečná fáze projektu, krácení 

rozpočtu projektu, finanční dopady na TC HK)
• Finální verze výroční zprávy

Personální změny:

• SR bere na vědomí a projednala odstoupení ředitele 
Ing. Martina Dittricha  k  24. 6. 2013

• SR a DR bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Bartoše 
(předsedy SR), RNDr. Zity Kučerová, Ph.D. (členka 
DR)
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• Navázání mezinárodní spolupráce – Srbsko, Sloven-
sko, Polsko

• Coworkingové centrum a jeho aktivity

Dále byly diskutovány následující aktivity a témata:

• Přínosy z realizovaných projektů v roce 2013  (MEP-
KIT, KIS, SPINNET, PAITZ, INOVACOM, CEPIN - cel-
kem 793 podpořených osob)

• Ostatní aktivity - 74 organizovaných akcí,
1005 účastníků, 12 realizovaných stáží  v ČR 

• Zahraniční stáže doktorandů a pracovníků TC HK
• Předběžné výsledky hospodaření (mírně záporný hos-

podářský výsledek - cca 39 tis. Kč)
• Hodnocení provozu coworkingového centra a akcí 

roku 2013
• Příprava podkladů pro zpracování výroční zprávy 

za rok 2013
• Návrh rozpočtu pro rok 2014
• Plán aktivit na rok 2014
• Smlouva o závazku veřejné služby s MMHK
• Rozvojový projekt TC HK a jeho perspektivy

SR s potěšením konstatuje, že po úspěšném star-
tu v předchozím období, i v roce 2013 naplnil projekt
TC HK  stanovené cíle a potvrdil svoji prospěšnost pro roz-
voj podnikatelského prostředí v Hradci Králové.  
Ačkoliv se v roce 2013 podařilo aktivity TC HK výrazně 
rozšířit otevřením coworkingové centra, stále zůstává 
podobně jako v minulých letech  otevřena  otázka odsou-
hlasení rozvojové koncepce, která je zásadní podmín-
kou úspěšného fungování TC HK. Pozitivní skutečností 
je zahrnutí společnosti do Akčního plánu strategického 
rozvoje města, ale bez politické vůle k nalezení konsen-
su  v rozvoji TC HK a jeho rozšiřování je nemožné dosáh-
nout standardního režimu fungování obdobných center, 
ve kterých je model financování založen na třetinovém 
principu - třetina vlastní činností, třetina projektovými zá-
ležitostmi a třetina veřejným sektorem. 
Pro následující období  je třeba nalézt řešení provozního 
financování  TC HK v roce 2014 a 2015, kdy aktuálně 
řešené projekty skončí, bude nutné zabezpečit jejich udr-
žitelnost a nové operační programy a adekvátní výzvy bu-
dou ve fázi příprav.  
Činnost jak bývalého (Ing. Martin Dittrich)  tak součas-
ného ředitele společnosti Ing. Jana Bartoše byla správní 
radou hodnocena pozitivně, jak z hlediska dosažených vý-
sledků, rozšiřování aktivit centra, tak řešení provozních 
otázek.

• Návrh nového obsazení SR a DR:
 SR:  doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
   RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
   PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
 DR: Ing. Martin Soukup
   Ing. Zdeněk Hušek 
   Ing. Jiří Svátek 
   doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 
   prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. 
   Ing. Martin Dittrich 
  ředitel: Ing. Jan Bartoš

• SR a DR souhlasila s předložením navrhovaných 
změn na jednání Rady města Hradec Králové 

Dále byly diskutovány následující aktivity a témata:

• Diskuse k personálním změnám a zaměření další čin-
nosti TC HK

• TC HK zvažuje získání statusu BICu
• Jednání s developerem o úmyslu vybudování nového 

VTP v Hradci Králové
• Urbánní dimenze mezi Pardubicemi a Hradcem Krá-

lové, projekty a propojení spolupráce obou měst 
• Zahrnutí do Akčního plánu ke strategickému plánu 

rozvoje města
• Informace o připravovaném navazujícím programu 

Prosperita na rozvoj a podporu VTP; důraz zejména 
na regeneraci brownfieldu, rozvoj již existujících VTP; 
snížení regionální mapy podpory cca o 15 % 

• Trendem je rozvoj parků zaměřených na služby

Zasedání č. 3  mimořádné  dne  26. 6. 2013
Jednání SR bylo zaměřeno na administrativní realizaci 
personálních změn. Jednalo se zejména o:

• Seznámení s výsledky usnesení MMHK ze dne
25. 6. 2013

• Jmenování RNDr. Zity Kučerové, Ph.D. členkou SR 
TC HK – návrh byl schválen

• Volba funkce předsedy SR - byla navržena a zvolena  
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

• Členové SR opakovaně jmenovali za člena dozorčí 
rady (dále jen DR)  Ing. Zdeňka Huška

• Jmenování nového ředitele TC HK Ing. Jana Bar-
toše, včetně schválení pracovní smlouvy a smlouvy 
o výkonu funkce

• Schválení výroční zprávy za rok 2012

Zasedání č. 4  dne  12. 12. 2013
Jednání bylo organizováno jako společné se členy dozorčí 
rady a řídilo se stanoveným programem. Hlavním bodem 
jednání bylo hodnocení roku 2013, organizační, technic-
ké a provozní záležitosti. Dalším bodem byla příprava plá-
nu na rok 2014 a projekt na další rozšíření TC HK. V rám-
ci programu byly podány informace k bodům a aktivitám:

• Informace k obsazenosti a využití konferenčních 
prostor

• Spolupořadatelství akce 1. Fórum inovací, investic 
a výzkumu v KHK 

• Konference Student Business Fórum 
• Nápad mě napad (2. ročník studentské soutěže)
• Podnikání v praxi (podpora vybraných studentských 

týmů)
• Zakázka coaching pro VŠB-TUO 
• Garant pilíře C Podnikání a Export v rámci S3
• Zapojení v mezinárodní aktivitě KHK – návštěva srb-

ského ministra vlády M. Vasina 

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
předsedkyně správní rady
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Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013  
V roce 2013 se podařilo udržet vysokou obsazenost ob-
jektu a to cca v úrovni 90 %. Potěšitelné je zejména to, 
že se jedná o firmy skutečně inovativní a TC HK tak napl-
ňuje zadaný úkol. Růst počtu zasídlených virtuálních firem 
naznačuje, že TC HK je „dobrou adresou“ pro starty dal-
ších nových podniků.
     
Přes tento úspěch stojí TC HK nyní před závažnými otázka-
mi dalšího směřování. Jedná se zejména o tyto tři otázky:

a) Prostory pro rozšíření činnosti – TC HK je z pohledu 
praxe malým centrem, které mu nezaručuje ekono-
mickou udržitelnost pouze výnosem z nájmů. Využití 
coworkingového centra v centru města není řeše-
ním. To je spíše vhodné pro organizaci akcí, které 
není vhodné pořádat na okraji města v prostorech 
TC HK. Musíme se zamyslet nad možností rozšíření 
centra v rámci dalšího majetku města. Alternativní 
možností je rozšíření směrem k novým produktům 
a poskytování služeb tzv. virtuálního parku, to ovšem 
vyžaduje investici do lidských zdrojů.  

b) Nové produkty – nové období strukturálních fondů 
provazuje přístup k dotacím pro regiony v návaz-
nosti na rozvoj ekonomického potenciálu, zejména 
s využitím tzv. smart specialization. TC HK reaguje 
na potřeby zjištěné v Inovační, tzv. S3 startegii Krá-
lovéhradeckého kraje a musí aktivně hledat prostor, 
ať už formou naplnění veřejné služby, nebo činnostmi 
zaměřenými na využití synergií mezi veřejnou institu-
cí TC HK a komerčních subjektů (sdílené technologie 
apod.).

c) Oslovení nových segmentů trhu – zkušenosti ze za-
hraničí, které jsme měli možnost získat zejména 
při realizaci společného projektu s ČVUT a dalšími 
technologickými parky ukazují, že ekonomická efek-
tivita obdobných center spočívá i ve větší orientaci 
na střední firmy. Musíme se věnovat podpoře jejich 
konkurenceschopnosti a tím přispět k tvorbě pracov-
ních míst. Tak jak bylo naznačeno výše, jedná se o bu-
dování společné technologické infrastruktury, kterou 
ale pak mohou využít i nové začínající firmy.

Dozorčí rada definuje své úkoly takto:

• Podpořit orientaci TC HK na téma konkurenceschop-
nost středních technologických firem. Například vy-
tvoření „průmyslové rady“ při orgánech společnosti

• Pokračovat v budování mezinárodních vazeb, aktuál-
ně s Technologickým parkem Opole

• Zapojit TC HK do realizace S3 strategie, tj. připravit 
další expanzi služeb a prostor

• Pokračovat v aktivitách, které jsou pravomocí a povin-
ností dozorčí rady (tedy v kontrole směřování společ-
nosti, plnění základních povinností společnosti apod.)

Dozorčí rada se v roce 2013 sešla dvakrát, vždy 
na společném zasedání se správní radou a to 12. 6.
a 12. 12. 2013.  V první polovině roku se podílela na ře-
šení personální situace, kdy společnost opustil po pěti 
letech její ředitel Ing. Martin Dittrich. Jsme rádi, že po-
kračuje v činnosti pro TC HK jako nový člen dozorčí rady 
a je možné dále využít jeho znalosti a kontakty. Vlastní 
činnost dozorčí rady je dokumentována zápisy z jednání. 
K aktivitám společnosti za rok 2013 nemá dozorčí rada 
připomínky a schvaluje předloženou účetní závěrku k datu 
31. 12. 2013.

  Ing. Zdeněk Hušek
předseda dozorčí rady

Změny zakládací listiny, změny ve složení SR a DR
V roce 2013 došlo ke změnám jak ve složení správní rady, tak dozorčí rady. Předsedkyní SR se za Ing. Jana Bartoše 
stala dosavadní členka doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. (proděkanka Fakulty informatiky a managementu Univerzity 
Hradec Králové) a to od 26. 6. 2013.
Tříčlennou správní radu pak doplnila v polovině roku RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. (zástupkyně ředitelky Centra evrop-
ského projektování Hradec Králové).  

Rovněž došlo ke změnám ve složení dozorčí rady. Členem dozorčí rady se stal (od 1. 8. 2013) Ing. Martin Dittrich.
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Hlavní činnost

Název (Náklady, A) Kč 

Spotřebované nákupy 94 733

Služby 3 186 349

Osobní náklady 219 002

Daně a poplatky 2 475

Ostatní náklady 40 290

Odpisy, tvorba opr. pol. 43 968

Poskytnuté příspěvky 1 325

Daň z příjmů 0

Celkem 3 588 142

Název (Výnosy, B) Kč 

Tržby za vlastní výkony 1 982 844

Ostatní výnosy 31 607

Zúčtování opravných položek 28 775

Provozní dotace 1 220 122

Celkem 3 263 348

Výsledek hospodaření (B – A) - 324 794

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

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

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

nájem kancelářských prostor je stěžejní činností TC HK 
a v roce 2013 se podílel z 53 % na celkových tržbách
společnosti. Největší nákladovou položkou byl nájem, který 
je v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou placen Magis-
trátu města Hradec Králové. Na nájem a provoz budovy 
byla v roce 2013 přijata dotace od Magistrátu města HK.

Informace o všech činnostech uskutečněných 
v účetním období v rámci hlavní činnosti 
a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení
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Projekty 

V roce 2013 se realizovaly projekty MEPKIT (kde je TC HK 
hlavním partnerem), KIS, CEPIN, SPINNET, InovaCOM, 
PAITZ financované z Operačního programu Vzdělávání pro 
konurenceschopnost. Cílem těchto projektů je podpora 
studentů a jejich vzdělání v oblasti podnikání. Realizace 
projektů stojí hlavně na práci realizačního týmu, a proto 
největší nákladovou položku tvoří osobní náklady. Oproti 

Přidružený servis pro klienty TC HK,
IT servis, kopírovací centrum

Přidružený servis představuje především IT infrastrukturu
a administrativní zázemí pro klienty TC HK. Tímto způso-
bem  TC HK nepřímo podporuje začínající podnikatele, kteří

Název (Náklady, A) Kč

Spotřebované nákupy 213 832

Služby 1 501 333

Osobní náklady 3 145 471

Daně a poplatky 6 243

Ostatní náklady 46 769

Odpisy, tvorba opr. pol. 75 817

Poskytnuté příspěvky 2 454

Daň z příjmů 0

Celkem 4 991 919

Název (Výnosy, B) Kč 

Ostatní výnosy 19 973

Provozní dotace 4 966 595

Celkem 4 986 568

Výsledek hospodaření (B – A) -5 351

Název (Náklady, A) Kč 

Spotřebované nákupy 6 862

Služby 325 069

Osobní náklady 55 103

Daně a poplatky 222

Ostatní náklady 1 031

Odpisy, tvorba opr. Pol 3 675

Poskytnuté příspěvky 119

Daň z příjmů 0

Celkem 392 081

 

Název (Výnosy, B) Kč 

Tržby za vlastní výkony 184 235

Ostatní výnosy 961

Provozní dotace 200 055

Celkem 385 251

Výsledek hospodaření (B – A) -6 830

ušetří náklady za vlastní IT řešení. V nabídce služeb TC HK 
je v rámci IT servisu i pronájem virtuálních a zákaznických 
serverů. Tato činnost je každoročně pro společnost ztrá-
tová. Největší část nákladů představuje pravidelný servis 
hardwaru v položce Služby. Ztrátu tohoto střediska čás-
tečně snižuje činnost kopírovacího centra.   

uznatelným nákladům projektů za rok 2013 byla vyčíslena 
provozní dotace ve výši 3.8 mil. Kč. Část již byla schválena 
poskytovatelem dotace, část bude předkládána ke schvá-
lení až v roce 2014. Zbývající část provozní dotace ve výši 
1.166 tis. Kč byla rozpuštěna z roční dotace MMHK a po-
kryla tak nepřímé náklady projektů. Celkově byla činnost 
na projektech ztrátová. Výsledek ovlivnily režijní náklady, 
které nejsou z těchto projektů hrazeny v plné výši. 
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Název (Výnosy, B) Kč 

Tržby za vlastní výkony 88 442

Ostatní výnosy 546

Provozní dotace 131 179

Celkem 220 167

Název (Výnosy, B) Kč 

Tržby za vlastní výkony 109 279

Ostatní výnosy 1 407

Provozní dotace 297 530

Celkem 408 216

Výsledek hospodaření (B – A) -1 668

Výsledek hospodaření (B – A) -26 602

Provoz coworkingového centra 

K 1. 10. 2013 byly otevřeny nové coworkingové prostory 
v centru Hradce Králové (tř. Československé armády 
254, Hradec Králové). Coworkingové centrum je dalším 
nástrojem TC HK na podporu začínajících podnikatelů, 
kteří si prozatím nemohou dovolit vlastní kancelář. Vedle 
pronájmu sdíleného pracovního místa poskytujeme 
poradenství, pronájem zasedací místnosti a konferenčního 
sálu. Coolworking je prostorem nejen pro pracovní

Název (Náklady, A) Kč 

Spotřebované nákupy 4 400

Služby 207 719

Osobní náklady 6 850

Daně a poplatky 126

Ostatní náklady 586

Odpisy, tvorba opr. pol 2 086

Poskytnuté příspěvky 68

Daň z příjmu 0

Celkem 221 835

Název (Náklady, A) Kč 

Spotřebované nákupy 86 076

Služby 323 583

Osobní náklady 17 666

Daně a poplatky 325

Ostatní náklady 1 613

Odpisy, tvorba opr. pol 5 381

Poskytnuté příspěvky 174

Daň z příjmu 0

Celkem 434 818

příležitosti, ale také pro společenská setkání, pracovní 
schůzky apod. Pravidelně jsou zde pořádány vzdělávací 
akce, které jsou pro účastníky poskytovány zdarma. 
Coolworking je zaměřen zejména na začínající podnikatele, 
studenty, živnostníky a lidi na volné noze. 
Vzhledem k tomu, že projekt je v první fázi své existence, 
kdy je potřeba myšlenku coworkingu představit a dostat 
ji do povědomí lidí, tak celkové výnosy nestačily pokrýt ko-
nečnou sumu nákladů a výsledek hospodaření je ztrátový. 
Provozní dotace byla poskytnuta MMHK.

Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů 

TC HK každoročně pořádá řadu vzdělávacích akcí a se-
minářů. Akce jsou poskytovány zcela zdarma. Pod touto 

činností je tedy pouze krátkodobý pronájem (konferenč-
ní sál a zasedací místnost) pro zasídlené firmy (tj. klienty 
TC HK, kteří mají výhodnější ceny).
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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 

Investiční dotace jsou rozpouštěny do výnosů současně se souvisejícími odpisy majetku. V roce 2013 jsme žádné 
investiční dotace neobdrželi.

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

Pohostinství 63 979 66 864 2 885

Konzultace, poradenství 736 594 986 756 250 162

Virtuální kancelář 84 054 200 497 116 443

Krátkodobé pronájmy 109 741 135 819 26 078

Celkem 994 368 994 368 1 389 936 395 568

Poskytovatel investiční dotace Zůstatek k 1.1.2013 (Kč) Odpisy do výnosů (Kč) Zbývá (Kč) 

Magistrát města HK 399 741,00 28 376,00 371 365,00

ERDF a SR (projekt CZEPLINN) 0,00 0,00 0,00

CELKEM 399 741,00 28 376,00 371 365,00

Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013

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

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

Náklady (v Kč) 7 741 433 602 097 2 279 632

Výnosy v členění podle zdrojů

Vývoj a stav fondů

Název Kč 

Provozní dotace v členění 6 815 875,46 Kč

Magistrát města HK 2 992 450,00 Kč

Magistrát města HK (rozpuštění dotace na software) 22 957,33 Kč

ERDF a SR (projekty) 3 800 468,13 Kč

Vlastní činnost 3 837 610,10 Kč

Celkem 10 653 485,56 Kč

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.

Fondy

Ztráta roku 2012 byla v plné výši 501 908,90 Kč převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.Výše rezervního 
fondu tak zůstala na stejné úrovni roku 2012.

Vlastní jmění

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.

Odměny členů správní a dozorčí rady a výše nákladů na mzdu ředitele jsou vyčísleny v příloze účetní závěrky.

V položce pohostinství jsou započteny přefakturace 
občerstvení s drobnou marží. V rámci doplňové činnosti 
konzultace a poradenství byly největšími projekty zakázka pro 

MMHK (Anaylýza podnikatelského prostředí) a zakázka 
pro TU Ostrava (coaching).
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Příloha k účetní závěrce 
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 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 (ukončení funkce k 26. 6. 2013)
   Ing. Jan Bartoš (vznik funkce k 26. 6. 2013)

Správní rada k 31. 12. 2013:
Předseda Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
Členové  PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
   RNDr. Zita Kučerová, PhD.

Dozorčí rada k 31. 12. 2013:
Předseda Ing. Zdeněk Hušek
Členové  Ing. Martin Soukup
      Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 
      Ing. Jiří Svátek
      Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
      Ing. Martin Dittrich

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. 2013 a končící dnem 31. 12. 2013.

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 40 000 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 60 000 Kč a doba využitelnosti je delší 
než 1 rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

K 31. 12. 2013 společnost eviduje tento majetek:

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

021.100 Technické zhodnocení budovy 549 540,48 -36 743,00 68,50 

021.100 Zpevněná plocha 15 153,00 -1 761,00 100,00

Celkem v hodnotě 564 693,48 Kč (oprávky – 38 504 Kč)
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Účet Název Pořizovací cena (Kč)  Oprávky (Kč) Podíl dotace (%)

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

022.100 Konferenční stolky (10 ks) 42 824,00 -39 292,00 100,00 

022.100 Venkovní lavičky (2 ks), stůl 6 875,00 -5 616,00 100,00 

022.100 Lednice (3 ks), mikrovlnka 11 860,00 -9 920,00 100,00 

022.100 Automobil Hyundai i40WG 551 025,09 -183 217,00 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 – 339 260 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 2013 ve výši 28 376 Kč). 

2.1.2  Drobný hmotný a nehmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že drobným hmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 3 000 Kč a nižší 
než 40 000 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 3 000 Kč až 60 000 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. 

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 realizovaným 
projektům, které společnost bude rozdávat během trvání těchto projektů. Pro účtování je používán způsob B.

Na účtu nedokončené výroby jsou ke konci roku na bázi přímých nákladů vyčísleny osobní náklady k zakázce
pro Agenturu Czechinvest (SKAUT), která je předmětem fakturace v roce 2014.

Na účtu zboží na skladě je evidováno zboží (nápoje), které je předmětem drobného prodeje v nově otevřených prostorách 
Coolworkingu (otevřen k 30. 9. 2013). Pro účtování je používán způsob B.

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 13 782,00 Kč (100 % neuhrazené 
rozvahové hodnoty) – pohledávky více než 1 rok po splatnosti. Současně byla rozpuštěna opravná položka z roku 
2012 k pohledávkám za společností dmsPRO s.r.o. (ve výši 28 775 Kč) a to z důvodu odepsání těchto pohledávek.

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. 2013 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. 2013 (Kč) Odpisy do výnosů (Kč) Zbývá (Kč)

Magistrát města HK 399 741,00 28 376,00 371 365,00

ERDF a SR 0,00 0,00 0,00

Celkem 399 741,00 28 376,00 371 365,00

Vlastní jmění tvoří investiční dotace od Magistrátu města HK na „Zvýšení využitelnosti objektu TC HK“ z roku 2010 
(celkem 498.263,- Kč). Ke konci roku 2013 zůstává v položce vlastního jmění 371.365,00 Kč. 

Z celkové sumy pohledávek ve výši 4.941 tis. Kč je 427 tis. Kč z obchodního styku (odběratelé), 1.226 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, 1.508 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 
2014.

Dlouhodobé závazky ve výši 131 tis. Kč tvoří dlouhodobý bankovní úvěr na nákup auta. Přijaté dlouhodobé zálohy 
k realizovaným dotačním projektům v celkové výši 6.059 tis. Kč byly ke konci roku 2013 přeúčtovány na zálohy 
krátkodobé. Všechny projekty končí v průběhu roku 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 2.860 tis. Kč – nájemné objektu TC HK, 386 tis. Kč náklady spojené 
s realizací zakázek - Coaching pro Technickou univerzitu v Ostravě, Analýza podnikatelského prostředí města pro MMHK 
(nakoupené expertní práce). 

Výnosy:
Výnosy z poskytnutých služeb – z vykázané hodnoty nájemné z provozování TC HK – 1,95 mil. Kč (hlavní činnost),
842 tis. Kč je výnos z realizace zakázek – 410 tis. zakázka pro  MMHK a 432 tis. zakázka pro TU v Ostravě (vedlejší 
činnost).

Provozní dotace – dotace na realizaci projektů OP VK a dotace od MMHK na nájem a provoz objektu TC HK, která byla 
použita na dofinancování ztrátových hlavních činností. 

3.4 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v období roku 2013 byl 6,6 (THP).

Mzdové náklady 2 671 213,00

Zákonné sociální pojištění 875 366,00

Zákonné sociální náklady 52 559,67

Ostatní sociální náklady 12 888,69

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

Členové správní rady Členové dozorčí rady Ředitel
Mzdové náklady 6 000,00 5 000,00 130 100,00

Zákonné sociální pojištění 1 540,00  450,00 44 234,00

CELKEM 7 540,00 5 450,00 174 334,00
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3.5 Výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost

Hlavní (Kč) Doplňková (Kč)

Náklady celkem 9 628 794,73 Kč  994 367,56 Kč

Výnosy celkem 9 263 549,66 Kč 1 389 935,90 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním -365 245,06 Kč 395 568,33 Kč

Daň z příjmů 0,00 Kč 0,00 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění -365 245,06 Kč 395 568,33 Kč

3.6 Přehled přijatých dotací

Poskytovatel dotace provozní (Kč) investiční (Kč)

Magistrát města HK (nájem) 2 817 000,00 Kč X

Magistrát města HK (provoz – coworking) 160 450,00 Kč X

Magistrát města HK (konference) 15 000,00 Kč X

ERDF a SR (projekty) 3 823 425,46 Kč X

Celkem 6 815 875,46 Kč X

V prosinci roku 2013 byla v rámci souhrnné dotace 498.668 Kč přijata dotace na provoz coworkingového centra 
(160.450 Kč). Zbývající část dotace (na krytí dopadu projetku HIT Klastr a propagaci) byla časově rozlišena (výnosy 
příštích období) a do výnosů se promítne až v následujícím roce 2014, souběžně s účelovým čerpáním nákladů.

3.7 Vypořádání hospodářského výsledku z předcházejícího účetního období
Ztráta roku 2012 byla v plné výši 501 908,90 Kč převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

3.8 Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2013, po datu účetní závěrky nenastaly.

4. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Účetní výsledek hospodaření          30 tis. Kč

Vyloučení výnosů, které nejsou předm. daně (provozní dotace...) - 7 156 tis. Kč

Vyloučení nedaňových nákladů (náklady kryté dotacemi…) + 7 346 tis. Kč

ř. 200 + 220 tis. Kč

snížení základu daně (§ 20 odst. 7) - 220 tis. Kč

základ daně 0 tis. Kč

daň z příjmů – 19% 0 tis. Kč

Vytvořil: Ing. Tereza Benedová Za společnost: Ing. Jan Bartoš

Postavení: Účetní Postavení: ředitel

Podpis: Podpis:
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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.) 1 055 900

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.) 1 278 1 278

A II. 1. Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

3. Stavby 564 564

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 714 714

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.) -223  -378

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2. Oprávky k softwaru  

3. Oprávky k ocenitelným právům

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6. Oprávky k stavbám -27 -39

7. Oprávky k samostatným movítým věcem a souborům movitých věcí -196 -339

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. 2013, 
(v celých tisících Kč), IČO: 27493784

15



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.) 7 968 8 773

B. I. Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.) 72 70

B. I.  1. Materiál na skladě 54 51

 2. Materiál na cestě

 3. Nedokončená výroba 18 18

 4. Polotovary vlastní výroby

 5. Výrobky

 6. Zvířata

 7. Zboží na skladě a v prodejnách 1

 8. Zboží na cestě

 9. Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II. Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19) 4 796 4 941

B. II. 1. Odběratelé 489 427

 2. Směnky k inkasu

 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

 4. Poskytnuté provozní zálohy 111 192

 5. Ostatní pohledávky 450 61

 6. Pohledávky za zaměstnance

 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

 8. Daň z příjmů 80 33

 9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty  

11. Ostatní daně a poplatky

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 802 1 226

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 1 508 1 508

18. Dohadné účty aktivní 1 385 1 508

19. Opravná položka k pohledávkám -29 -14

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.8.) 2 782 3 487

B. III.1. Pokladna 52 91

 2. Ceniny 16 31

 3. Účty v bankách 2 714 3 365

 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.) 318 275

B.IV. 1. Náklady příštích období 318 275

 2. Příjmy příštích období 

 3. Kurzové rozdíly aktivní 

AKTIVA CELKEM (A. + B.)  9 023 9  673
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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.) 680 682

A. I. Jmění celkem (A. I. 1. až A. I. 3.) 1 182 1 154

A. I.  1. Vlastní jmění 400 372

 2. Fondy 782 782

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

A. II. Výsledek hospodaření celkem (A. II. 1. až  A. II. 3.) -502 -472

A. II.  1. Účet výsledku hospodaření 30

  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -502

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  -502

B. Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.) 8 343 8 991 

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

B. I. 1. Rezervy

B. II. Dlouhodobé závazky celkem (součet B. II. 1. až B. II. 7.) 6 351 131

B. II.  1. Dlouhodobé bankovní úvěry 292 131

  2. Vydané dluhopisy

  3. Závazky z pronájmu

  4. Přijaté dlouhodobé zálohy 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.) 1 706 8 176

B. III. 1. Dodavatelé 236 193

  2. Směnky k úhradě

  3. Přijaté zálohy 298 7 192

  4. Ostatní závazky 67 112

  5. Zaměstnanci 254 206

  6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 4 1

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

156 119

  8. Daň z příjmů  

  9. Ostatní přímé daně 50 37

 10. Daň z přidané hodnoty 184 11

 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 podílů

 15. Závazky k účastníkům sdružení

 16. Závazky z pevných termínovaných operací

 17. Jiné závazky

 18. Krátkodobé bankovní úvěry 117 134

 19. Eskontní úvěry

 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

 21. Vlastní dluhopisy

 22. Dohadné účty pasivní  27 171

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 312 0
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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.) 286 684

B. IV. 1. Výdaje přištích období 91 98

          2. Výnosy příštích období 195 586

          3. Kurzové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM (A. + B.) 9 023 9 673

Výkaz zisku a ztráty
pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu ke dni  31. 12. 2013    
(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.) 406 35 441

 1. Spotřeba materiálu 264 14 278

 2. Spotřeba energie 141 21 162

 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0 0

 4. Prodané zboží 1 1

A. II. Služby celkem   ( A. II. 5. až A. II. 8.) 5 543 744 6 287

 5. Opravy a udržování 56 5 61

 6. Cestovné 511 9 520

 7. Náklady na reprezentaci 13 4 17

 8. Ostatní služby 4 963 726 5 689

A. III. Osobní náklady celkem    ( A. III. 9. až A. III. 13.) 3 444 168 3  612

 9. Mzdové náklady 2 555 116 2 671

 10. Zákonné sociální pojištění 834 41 875

 11. Ostatní sociální pojištění 0 0

 12. Zákonné sociální náklady 44 9 53

 13. Ostatní sociální náklady 11 2 13

A. IV. Daně a poplatky celkem    (A. IV. 14. až A. VI. 16.) 10 1 11

14. Daň silniční 2 2

15. Daň z nemovitostí 0 0

16. Ostatní daně a poplatky 8 1 9

A. V. Ostatní náklady celkem    (součet A. V. 17. až A. V. 24.) 91 7 98

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0

18. Ostatní pokuty a penále 16 16

19. Odpis nedobyné pohledávky 29 29

20. Úroky 28 5 33

21. Kurzové ztráty 5 5

22. Dary 0 0

23. Manka a škody 0 0

24. Jiné ostatní náklady 13 2 15

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

Sestaveno dne:
29. 4. 2014

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky
obecně prospěšná společnost

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Tereza Benedová 

Předmět podnikání
provozování technologického c.

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
tel.:                                         linka:
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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.)
131 38 169

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 128 27 155

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 3 11 14

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.) 9 629 994 10 623

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  365 1 384 3 749

     1. Tržby za vlastní výrobky 0 0

     2. Tržby z prodeje služeb 2  363 1 384 3  747

     3. Tržby za prodané zboží 2 2

B. II.  Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem    (součet B. II. 4. až B. II. 7.) 0 -2 -2

     4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 -2 -2

     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.) 0 0

    8. Aktivace materiálu a zboží 0 0

    9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0

  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.) 54 8 62

  12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 21 1 22

  13. Ostatní pokuty a penále 0 0

  14. Platby za odepsané pohledávky 0 0

  15. Úroky 9 2 11

  16. Kurzové zisky

  17. Zúčtování fondů

  18. Jiné ostatní výnosy 24 5 29
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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.)
29 29

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 29 29

B. VI. Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.) 0 0

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0

27. Přijaté příspěvky (dary) 0 0

28. Přijaté členské příspěvky 0 0

B. VII. Provozní dotace celkem (B. VII. 29.) 6 815 6 815

29. Provozní dotace 6 815 6 815

VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.) 9 263 1 390 10 653

C. Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. – NÁKLADY CELK.) -366 396 30

34. Daň z příjmů 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění (C. – 34.) -366 396 30

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 2013, sestavená k 31. 12. 2013. 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 

Sestaveno dne:
29. 4. 2014

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky
obecně prospěšná společnost

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Tereza Benedová 

Předmět podnikání
provozování technologického c.

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
tel.:                                         linka:
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Seznam použitých zkratek
CEPIN Centrum pro inovace v biomedicíně

ČNB Česká národní banka

DPČ Dohoda o pracovní činnosti

DPP Dohoda o provedení práce

DR Dozorčí rada

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

MEPKIT MEziregionální Partnerství pro Konkurenceschopnost a IT

MIC Microsoft inovační centrum (Microsoft Innovation Centre)

MMHK Magistrát města Hradec Králové

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PAITZ Praktická Akademie IT znalostí

SPINNET SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol

SR Správní rada

TC HK TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

THP Technicko-hospodářský pracovník

VŠB Vysoká škola báňská

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 2013 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu 
s účetními předpisy platnými v České republice.

Datum ukončení auditu: 26. 5. 2014
Datum vyhotovení zprávy: 26. 5. 2014

         Auditor: Ing. Zdeněk Nejezchleb   
         auditor, osvědčení KA ČR č. 1940

21



TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s.

Piletická 486/19 – letiště
503 41, Hradec Králové

Info: + 420 495 077 111, e-mail:info@tchk.cz

www.tchk.cz
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