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Období roku 2015 bylo pro TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 
Hradec Králové o.p.s. (dále jen TC HK) obdobím očekává-
ní a perspektivy. Orgány společnosti v závěru roku 2014 
schválily rozvojovou koncepci TC HK pro období 2014+, 
kde kromě jiného byla podpořena varianta dalšího rozvoje 
infrastruktury i služeb. 

Tato skutečnost se stala aktuálním tématem roku 2015 
a zároveň velkým očekáváním v návaznosti na opakovaně 
„oživený“ rozvojový projekt „Vrbenského kasáren“. Výraz-
nou perspektivou roku bylo vyhlášení výzev operačních 
programů, zvláště pak Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost, kde mělo TC HK 
ambici podání projektů a získání zdrojů financování svých 
aktivit ve 2. polovině roku 2015. K vyhlášení výzev OP PIK 
v předpokládaném termínu nedošlo.

Dále pak byla ve spolupráci se zakladatelem provedena 
aktualizace Rozvojové strategie 2014+ a předložena 
ke schválení na Magistrát města Hradec Králové. Pro-
jednání ani odsouhlasení finální verze Rozvojové strategie 
TC HK 2014+ zatím neproběhlo. 

V přímém dopadu výše uvedeného následně došlo k za-
stavení nebo přerušení probíhajících aktivit vázaných 
na partnery především v oblasti připravovaných projektů 
sdílených služeb, prováděných analýz absorpční kapacity 
či reflexe poptávky služeb. Zároveň byla ukončena činnost 
coworkingu v pronajatých prostorech od ČSOB. Naproti 
tomu se podařilo připravit a zahájit velmi pozitivně vníma-
ný projekt „Už vím proč?“, který se zaměřuje na podporu 
podnikavosti a informovanosti o podnikání u školní mláde-
že. Po krátké odmlce došlo k obnovení aktivity WUG (Win-
dows User Group) pro IT specialisty.

Finanční rozpočet roku 2015 vycházel z určitých předpo-
kladů a byl koncipován jako vyrovnaný. Z důvodů nevyhlá-
šení výzev operačních programů, vznikl deficit finančních 
zdrojů ve výši cca 1 200 tis. Kč s nutností  navýšení fi-
nančního příspěvku od zakladatele o + 800 tis. Kč.  Rok 
2015 byl již 8. rokem od zahájení činnosti TC HK. 

Z hlediska ekonomických ukazatelů bylo hospodaření ukon-
čeno obdobně jako v roce 2014 přebytkovým rozpočtem 
s vykázaným ziskem. Nezpochybnitelným pozitivem je, při 
splnění plánovaných aktivit roku a díky úsporám či dalším 
zdrojům financování, že dochází k vrácení finančních pro-
středků do rozpočtu města a snížení fakticky poskytnuté-
ho příspěvku v roce 2015 o 199 tis. Kč. Jen pro upřes-
nění, za roky 2014 a 2015 došlo díky úspěšným aktivitám 

TC HK k vrácení 698 tis. Kč do rozpočtu města. V nasta-
veném finančním modelu chybí motivační prvek ve formě 
možnosti např. ponechání nevyčerpaných prostředků pro 
další využití TC HK v následujícím období nebo jako neúče-
lová finanční rezerva na další rok.

Pro následující období zůstává zásadním tématem od-
souhlasení strategie dalšího směřování, financování 
ve střednědobém časovém horizontu a případné zajištění 
strategického partnera dalšího zdroje financování. V tom-
to kontextu pak může dojít k faktickému rozvoji TC HK, 
respektive k realizaci nabídky nových produktů a služeb 
včetně vyslání signálů pro potenciální investory, kteří vy-
užijí připravených příležitosti pro příliv investic s vysokou 
přidanou hodnotou a podpoří vznik pracovních míst s mo-
tivací pro špičkové odborníky. Samostatnou oblastí rozvo-
je ke zvážení je využití kapacit TC HK k zajišťování interních 
potřeb zakladatele, přípravě projektů města, případně 
přesun outsoursovaných dodávek městských organizací. 
Pro úplnost uvádím, že orgány společnosti odsouhlasily 
vyhlášení výběrového řízení na ředitele a počátkem roku 
2016 došlo k předání funkce. V tomto kontextu tak před-
kládám po necelých 3 letech ve funkci poslední text úvod-
ního slova z pozice ředitele.

Všem děkuji za podporu a spolupráci a věřím, že všechna 
nedorozumění budou vysvětlena a TECHNOLOGICKÉ CEN-
TRUM Hradec Králové o.p.s. se stane chloubou města 
a základním kamenem podpory rozvoje podnikání a podni-
kavosti v regionu.

Úvodní slovo ředitele

Ing. Jan Bartoš 
ředitel společnosti

Ing. Jan Bartoš – ředitel společnosti (Smlouva o výkonu funkce a HPP)

Ing. Lenka Michálková – projektová manažerka (HPP)

Mgr. et Mgr. Jiří Štěpán – projektový manažer (HPP)

Mgr. Ilona Hůlková – asistentka (HPP)

Ing. Tereza Benedová – účetní (HPP)

Ing. Aneta Brindová – asistentka, projektová manažerka (HPP)

Ing. Karel Čáp – ICT specialista  (HPP)

Ing. Daniela Antropiusová - projektová manažerka (HPP)

Personální obsazení TC HK
(k datu 31. 12. 2015)
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Zpráva o činnosti správní rady v roce 2015

Zasedání správní rady (dále jen SR) TECHNOLOGICKÉHO 
CENTRA Hradec Králové, o.p.s. (TC HK) proběhlo v roce 
2015 v pravidelných intervalech každé čtvrtletí. SR zase-
dala celkem v rámci čtyřech zasedání.

Program jednání byl zpravidla zaměřen na hodnocení ak-
tivit a plnění indikátorů aktuálně realizovaných projektů, 
zajištění provozu TC HK a hledání dalších variant a mož-
ností pro zajištění vícezdrojového financování centra.
 
Ve dvou případech byla jednání správní rady a dozor-
čí rady (DR) společná. O průběhu jednotlivých zasedání 
SR včetně zápisů byl informován předseda dozorčí rady
Ing. Zdeněk Hušek.

Zasedání č. 1 dne 25. 3. 2015

Jednání bylo zaměřeno především na provozní záležitos-
ti. V rámci zasedání byly ředitelem Ing. Janem Bartošem 
poskytnuty informace o aktuálních realizovaných a připra-
vovaných aktivitách TC HK. Jednalo se zejména o:

• Informace k aktivitám roku I. Q. 2015
 - obsazenost TC HK, pronájmy zasedací místnosti 

a konferenčního sálu, počet zaměstnanců ve fir-
mách, virtuální sídlo a virtuální adresa

 - aktivity od začátku roku 2015
• Zajištění rozpočtu na rok 2015
• Připravované aktivity na další období

Dále byly diskutovány následující aktivity a témata:

• Doplňující informace k hospodářským výsledkům 
za rok 2014

• Coworking
• Konec funkčního období některých členů orgánů 

TC HK
• Ukončení outsourcingu IT služeb
 

Zasedání č. 2 dne 16. 6. 2015

Jednání bylo organizováno jako společné pro členy do-
zorčí a SR. V úvodní části shrnul ředitel Ing. Jan Bartoš 
informace o dosavadním fungování TC HK a provozních 
záležitostech.

Jednání se řídilo stanoveným programem.

• Aktivity roku 2015
 - obsazenost TC HK, pronájmy zasedací místnosti 

a konferenčního sálu, počet zaměstnanců ve fir-
mách, virtuální sídlo a virtuální adresa

 - coworking
 - budoucí aktivity pro 2. pololetí r. 2015

• Hospodářské výsledky za rok 2014
• Příprava projektu TC HK
• Zajištění rozpočtu na rok 2015 a jednání o financová-

ní na další období

Zasedání č. 3 dne 5. 10. 2015
V rámci zasedání byly ředitelem Ing. Janem Bartošem 
poskytnuty informace o aktuálních realizovaných a připra-
vovaných aktivitách TC HK. Jednalo se zejména o:

• Informace k aktivitám roku 2015
• Rozpočet 2015 
 - Pro rok 2015 došlo k navýšení příspěvku ze stra-

ny zakladatele o 800 tis. Kč. Jeho důvodem je 
výpadek zdrojů financování z očekávaných výzev 
Operačních programů, které v roce 2015 nebyly 
vyhlášeny. 

• Návrh rozpočtu na rok 2016
• Koncepce rozvoje TC HK
• Výběrové řízení na ředitele společnosti

Zasedání č. 4 dne 17. 12. 2015
Jednání bylo organizováno jako společné pro členy dozor-
čí a správní rady. V úvodní části shrnul ředitel Ing. Jan 
Bartoš informace o dosavadním fungování TC HK a pro-
vozních záležitostech.

Jednání se řídilo stanoveným programem.

• Uvítání nových členů dozorčí rady
• Výběrové řízení na pozici ředitele
• Volba předsedy správní rady
• Obsazenost TC HK, pronájmy zasedací místnosti 

a konferenčního sálu, počet zaměstnanců ve firmách 
• Předběžné hospodářské výsledky 
• Aktivity roku 2015
• Připravenost pro rok 2016
• Očekávané problémy v roce 2016

SR může konstatovat, že po úspěšném startu v předcho-
zím období, i v roce 2015 naplnil projekt TC HK stanove-
né cíle a potvrdil svoji prospěšnost pro rozvoj podnikatel-
ského prostředí v Hradci Králové.
 
Pro následující období je třeba nalézt řešení provozního 
financování TC HK v roce 2016 a 2017, kdy bude nutné 
zabezpečit udržitelnost projektů z minulého programové-
ho období a nové operační programy a adekvátní výzvy 
budou ve fázi příprav.

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
předsedkyně správní rady
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Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2015   

Úkolem dozorčí rady je zejména sledovat rizika spojená 
s kontinuitou činnosti právnické osoby. Můžeme konsta-
tovat, že TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové 
plní svoji činnost, naplněnost je téměř na 100 % a jsme 
nuceni odmítat klienty. TC HK je významnou součástí ino-
vačního ecosystému Hradeckého regionu a tato jeho úlo-
ha je zdůrazněna i v příslušných dokumentech jako je Inte-
grovaný plán rozvoje Hradubicka (ITI). Na druhou stranu 
se ale stále nedaří politicky vyjasnit úlohu TC HK ve vztahu 
k městu a zejména nalézt schodu napříč politickými kluby 
na finanční stabilizaci, respektive střednědobém a dlouho-
dobém finančním výhledu.

Tady si dovoluji zopakovat teze z loňské zprávy dozorčí 
rady. Role inkubátoru nových firem a inovací může jakéko-
liv technologické centrum naplňovat při naplnění minimál-
ně jedné z těchto tří podmínek.

A) Technologický park je dostatečně velký, tj. min 5 000 
m2 a na „inkubační program vyčlení cca 500 – 1 000 
m2, další prostory pak slouží etablovaným firmám
(které platí komerční nájemné), případně je zde 
tzv. sdílená laboratorní infrastruktura.

B) Inkubátor disponuje doplňkovými veřejnými zdroji 
na dotaci nájemného a služeb (to je obvyklý model 
v Německu, Rakousku případně u Universit)

C) Inkubátor je propojen s privátním nebo PPP rizikovým 
fondem a získává podíl na inkubovaných firmách (mo-
del obvyklý v anglosaském světě, případně u menších 
programů typu akcelerátor).

TC HK ani po několika letech diskusí a zpracování řady 
koncepcí a projektů stále nemá vhodné prostory a bod A), 
který je klíčový pro finanční stabilitu, není naplněn. 

Asi všichni chápeme, že z pohledu běžného voliče je orga-
nizace typu TC HK obtížně uchopitelná. Zatímco investice 
do opravy silnic, laviček, prvoligového fotbalu přináší pří-
mý efekt poměrně výraznému počtu voličů, u organizací 
typu inovační infrastruktury je tento přímý dopad nutné 
voličům vysvětlovat. Aktuální evropské i národní programy 
financování měst jednoznačně preferují ta města, která 
podporují inovativní firmy a akcelerují ekonomický rozvoj. 
Ten pak přináší daňový výnos, který financuje sport, lavič-
ky a v neposlední řadě sociální programy. Bez inovací ale 
není ekonomická prosperita a bez prosperity jsou veřej-
né finance zaměřené na sport, kulturu a životní prostředí 
neudržitelné. Vhodnou aktivitou pro osvětlení své funkce 
je tedy například angažovanost TC HK v podpoře technic-
kého vzdělávání a prezentace činnosti základním školám, 
toto je třeba ukazovat voličům. Naše ekonomika nemá 
surovinové zdroje, musí tedy být postavená na inovacích 
a vysoké technické úrovni. Do toho musí města investo-
vat, pokud nechtějí stagnovat.

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. 
Toto by mohla být stabilizující funkce i kvůli lepší komu-
nikaci s politickou reprezentací města  a regionu.

• Jednat s partnery o výše uvedených možnostech 
naplňování inkubační funkce a společných infrastruk-
turách zapojením do realizace S3 strategie a ITI,vy-
světlovat voličům roli TC HK v ekonomickém rozvoji 
regionu.

• Pokračovat v aktivitách, které jsou pravomocí a po-
vinností dozorčí rady (tedy v kontrole směřování spo-
lečnosti, plnění základních povinností společnosti 
apod.).

Dozorčí rada se v roce 2015 sešla dvakrát, vždy na 
společném zasedání se správní radou a to dne 16. 6. 
a 17. 12. 2015. Vlastní činnost dozorčí rady je doku-
mentována zápisy z jednání. V letošním roce ukončili čin-
nost v dozorčí radě pánové Ing. Jiří Svátek a Ing. Martin 
Soukup, kterým děkuji za spolupráci. Nově přišli pánové 
PhDr. Karel Vít, PhD. a PhDr. Jiří Štěpán, PhD., kteří se 
aktivně zapojili do práce v druhé polovině roku.

Na konci roku došlo k výběru nového ředitele, kterým 
se stal pan Ing. Ondřej Zezulák. Dozorčí rada očekává 
spolupráci zejména v oblasti finanční stabilizace společ-
nosti a komunikaci smyslu TC HK pro širší veřejnost. Zá-
roveň děkujeme dlouholetému kolegovi a bývalému ředi-
teli Ing. Janu Bartošovi za spolupráci a za to, že TC HK je 
v rámci České republiky vnímáno mezi ostatními technolo-
gickými parky jako pozitivní příklad. 
Dozorčí rada se seznámila s ekonomickými výsled-
ky a schvaluje předloženou účetní  závěrku k datu
31. 12. 2015.

Změny zakládací listiny, změny ve složení SR a DR

V roce 2015 nedošlo k žádným změnám v zakládací listině, avšak došlo ke změně ve složení dozorčí rady. Členové do-
zorčí rady pan Ing. Martin Soukup a Ing. Jiří Svátek ze své funkce odstoupili. Novými členy jsou PhDr. Karel Vít, Ph.D., 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Ing. Zdeněk Hušek
předseda dozorčí rady

4



Hlavní činnost

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

2) Získávání zdrojů pro další projekty a realizace
vlastních projektů, podpora VVI

Společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králo-
vé podporuje rozvoj podnikatelského prostření v Králové-
hradeckém kraji. Své aktivity cílí na studenty, začínající 

Mezi hlavní činnosti TC HK patří: 

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

Získávání zdrojů pro další projekty a realizace vlastních projektů, podpora VVI

3) Přidružený servis pro klienty TC HK, IT servis,
poradenská činnost

4) Krátkodobé pronájmy

5) Provoz coworkingového centra

podnikatele, ale i zkušené firmy. Z titulu provozovatele 
vědeckotechnického parku úzce spolupracuje s vysokými 
školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy.

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

Pronájem kancelářských prostor je stěžejní činnos-
tí TC HK a v roce 2015 se podílel z 65 % na celkových 

V roce 2015 se díky TC HK uskutečnilo více než 30 
akcí pro začínající podnikatele. Většina akcí je pro 
účastníky zdarma. Náklady spojené s organizací jsou 
v rámci uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby fi-
nancovány z příspěvku MMHK, případně za podpory
Královéhradeckého kraje.

Některé akce již mají dlouhodobější tradici, jsou to např. 
hackathony, WUGy a díky dříve realizovaným projektům 
k nim můžeme přiřadit i Hradecký startovač, Student 

tržbách společnosti. Největší nákladovou položkou byl 
nájem, který je v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou 
placen Magistrátu města Hradec Králové. Obsazenost 
budovy TC HK se pohybovala kolem 96 %.

Business Forum, Podnikání v praxi a další. Nově začal 
v loňském roce běžet projekt „Už vím proč?“, který je za-
měřený na osvětovou činnost mezi školní mládeží. Ško-
láci jsou seznamováni s možnostmi podpory podnikání
v Královéhradeckém kraji.

Realizace projektů stojí hlavně na práci realizačního týmu, 
a proto největší nákladovou položku tvoří osobní náklady. 
Celkově byla činnost na projektech ztrátová.

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

NÁKLADY (v Kč) VÝNOSY (v Kč)

Provoz TC HK 5 396 225,00 5 396 225,00

Přidružený servis pro klienty TC HK 358 584,00 358 584,00

Krátkodobé pronájmy (zvýhodněné) 140 009,00 140 009,00

Coworkingové centrum 1 285 890,00 1 285 890,00

Projekty, vzdělávací akce 2 603 883,00 2 335 661,00

CELKEM 9 784 592,00 9 516 370,00

Výsledek hospodaření -268 222,00

5



NÁKLADY (v Kč) VÝNOSY (v Kč)

Pohostinství 121 292,00 127 998,00

Konzultace, poradenství 334 519,00 321 904,00

Virtuální kancelář 133 516,00 331 617,00

Krátkodobé pronájmy 147 663,00 230 400,00

CELKEM 736 990,00 1 011 919,00

Výsledek hospodaření 274 928,00

Doplňkové činnosti

TC HK stále rozšiřuje portfolio svých doplňkových služeb, 
aby poskytlo svým klientům úplný a kompletní servis. 
V této oblasti zajišťuje občerstvení na akce klientů, pro-
pagaci začínajících firem, pronájem virtuálních kanceláří 
a krátkodobé pronájmy konferenčních sálů. Pro větší pře-
hlednost jsme uvedli pouze celkové hospodářské výsledky 
za jednotlivé doplňkové činnosti, které naleznete v násle-
dující tabulce.

Konzultace, poradenství – v roce 2015 byla v této oblas-
ti realizována zakázka pro ÚP v Hradci Králové, kde se 
v průběhu čtyř půldenních setkání mohli potencionální 
začínající podnikatelé seznámit se zákonitostmi, které je 
nutné si osvojit před tím, než se rozhodnou reálně začít 
podnikat. Tímto kurzem v loňském roce prošlo 15 ucha-
zečů. Kromě zakázky pro ÚP byla realizována začátkem 
roku zakázka pro Bergman group s.r.o., která byla doda-
vatelem TECHNOLOGICKÉ Agentury ČR. V rámci této za-
kázky, která měla analyzovat inovační potenciál českých fi-
rem, TC HK oslovilo významné firmy v Královéhradeckém 
regionu formou dotazníkového šetření. 

Zpracování metodiky postupu identifikace, vyhodnoce-
ní a hodnocení inovativního nápadu bylo další zakázkou 
TC HK, kterou zpracovala formou Manuálu pro Centrum 
Transferu Biomedicínských Technologií Hradec Králové. 
TC HK bylo dodavatelem zakázky, kde zpracovávalo me-
todiku finančních nástrojů, analytické metody pro hodno-
cení inovativního potenciálu a manažersko-ekonomických 
ukazatelů. Část zakázky byla zajištěna externím dodava-
telem.

Mimo jiné byl realizován odborný seminář k problemati-
ce Daně z příjmu právnických osob a DPH pro ČMZRB 
v Hradci Králové. TC HK zajistila obsahovou náplň semi-
náře, studijní materiály a externí lektory. 

Od druhé poloviny roku TC HK dlouhodobě spolupracuje 
s firmou DSA, které zajišťuje pronájem konferenčních 
prostor pro zahraniční studenty.

Služba virtuálních sídel se těší velké oblibě a každoročně 
narůstá zájem o tuto službu a tím i tržby TC HK.

Přidružený servis pro klienty TC HK, IT servis, poradenská činnost

Krátkodobé pronájmy (zvýhodněné)

Provoz coworkingového centra

Přidružený servis představuje především IT infrastruktu-
ru a administrativní zázemí pro klienty TC HK. Tímto způ-
sobem TC HK nepřímo podporuje začínající podnikatele, 
kteří ušetří náklady za vlastní IT řešení. V nabídce služeb 
TC HK je v rámci IT servisu i pronájem virtuálních a zá-

Pod touto činností je krátkodobý pronájem konferenč-
ních prostor TC HK, který je poskytován zasídleným

Coworkingové centrum pod názvem Coolworking bylo 
dalším nástrojem pro podporu začínajících podnikatelů, 
kteří si prozatím nemohou dovolit vlastní kancelář. Ved-
le pronájmu sdíleného pracovního místa zde klienti mohli 
využít služeb poradenství, pronájmu zasedací místnosti 
a konferenčního sálu. V roce 2015 se zde konala i řada 

kaznických serverů. Největší část nákladů představuje 
pravidelný servis hardwaru. Na výnosech se nejvíce podílí 
činnost kopírovacího centra. Ztráta z této činnosti je dofi-
nancována příspěvkem MMHK. 

vzdělávacích akcí. Koncem srpna byla kancelář Coolwor-
kingu uzavřena. Důvodem byla ekonomická náročnost 
provozu. Uzavřením kanceláře však značka Coolworkingu 
nezmizela a další fungování bude předmětem plánování 
v roce 2016.

klientům za výhodnější cenu. 
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Provozní dotace v členění (v Kč) 6 409 989,98 

Magistrát města HK 5 918 073,60

Královéhradecký kraj 300 000,00

Úřad práce HK (stáže) 155 325,00

Ostatní 36 591,38

Vlastní činnost (v Kč) 4 118 298,91

CELKEM (v Kč) 10 528 288,89 

Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2015

Rezervní fond (v Kč) 782 334,80 782 334,80 782 334,80 782 334,80

Hlavní činnost Doplňková činnost Vlastní činnost (správa)

Náklady (v Kč) 7 190 843,00 563 745,00 2 766 995,00

Výnosy v členění podle zdrojů

Vývoj a stav fondů

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

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního 
prostředí a pracovně právních vztazích

Informace o existenci organizační složky v zahraničí

Ztráta roku 2014 byla v plné výši 409,89 Kč převedena na účet nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let.

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

Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií.

Společnost dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, využívá recyklovaný papír, ekologicky třídí 
odpad a dbá na ekonomické využití osobních automobilů a důsledně sleduje spotřebu pohonných hmot. Zaměstnanci 
společnosti se pravidelně účastní školení a jiných forem vzdělávání.

Společnost neměla k 31. 12. 2015 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku. Veškerá činnost byla 
soustředěna v sídle společnosti.
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Příloha k účetní závěrce 
za rok 2015
(TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s.)

Obsah:

1. Obecné údaje
 1.1 Charakteristika společnosti
 1.2 Organizační struktura
 1.3 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 ztrát
 3.1 Doplňující údaje k rozvaze (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 Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát
 3.4 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady
 3.5 Výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost
 3.6 Přehled přijatých dotací
 3.7 Vypořádání hospodářského výsledku z předcházejícího účetního období
 3.8 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
Datum zápisu: 24. 4. 2006
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka O 129.

Hlavní činnosti :
1) Provoz TECHNOLOGICKÉHO CENTRA 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 TECHNOLOGICKÉHO CENTRA HK, IT servis, poradenská činnost
4) Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů
5) Provoz coworkingového centra (Coolworking)
6) 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 Organizační struktura

1.3 Orgány společnosti

Statutární orgán - ředitel:
Ing. Jan Bartoš (ve funkci do 31. 1. 2016)
Ing. Ondřej Zezulák (ve funkci od 1. 2. 2016)

Správní rada k 31. 12. 2015:
Předseda Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
Členové  PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.

Dozorčí rada k 31. 12. 2015:
Předseda Ing. Zdeněk Hušek
Členové  Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Ing. Martin Dittrich
Ing. Martin Soukup (do 22 .5. 2015)
Ing. Jiří Svátek (do 28. 5. 2015)
PhDr. Karel Vít, Ph.D. (od 14. 7. 2015)
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (od 14. 7. 2015)

Rozvahový den:  31. 12. 2015

Okamžik sestavení účetní závěrky:  11. 04. 2016

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

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 v Kč za účetní období počínající dnem 1. 1. 2015 a končící dnem 31. 12. 2015.

Pro rozdělení režijních nákladů mezi jednotlivé činnosti společnosti byl použit poměr přímých nákladů. Významnou 
změnou v metodice účtování byl princip přefakturace energií. V předchozích letech se účtoval mínusem do nákladů. 
V roce 2015 se nově účtuje do výnosů.

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.

recepce
asistentka 01

recepce
asistentka 02

IT
specialista

projektový
manager 01

projektový
manager 02

projektový
manager 03

projektový
manager 04

účetní

ředitel
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K 31.12.2015 společnost eviduje tento majetek:

Účet Název Pořizovací cena Oprávky Podíl dotace 

021.100 Technické zhodnocení budovy 766 909,48 -66 112,00 48,01 %

021.100 Zpevněná plocha 15 153,00 -2 793,00 100,00 %

Celkem v hodnotě…………. 782 062,48 Kč (oprávky – 68 905 Kč).

Účet Název Pořizovací cena   Oprávky 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 -42 824,00 100,00 %

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

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

022.100 Automobil Hyundai i40WG 551 025,09 -428 425,00 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 – 591 199 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 2015 ve výši 7 881 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 501.402 (Spotřeba
materiálu – DDHM). V roce 2015 byl nakoupen drobný hmotný majetek v hodnotě 55 416,48 Kč.

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 518.850 (Ostatní služby – DDNM). V roce 2015 byl nakoupen 
drobný nehmotný majetek v celkové hodnotě 37.504,50 Kč.

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)
  - 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

K 31. 12. 2015 neeviduje společnost žádné zásoby.

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 11 956 Kč (100 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty) – pohledávky více než 1 rok po splatnosti. 
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. 2015 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. 2015 (v Kč) Odpisy do výnosů (v Kč) Zbývá (v Kč)

Magistrát města HK 356 704,00 7 881,00 348 823,00

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

CELKEM 356 704,00 7 881,00 348 823,00

Vlastní jmění tvoří investiční dotace od MMHK na „Zvýšení využitelnosti objektu TC HK“ z roku 2010 (celkem 
498 263,- Kč). Ke konci roku 2015 zůstává v položce vlastního jmění 348 823,- Kč. 

Z celkové sumy pohledávek ve výši 788 tis. Kč je 563 tis. Kč z obchodního styku (odběratelé) a 180 tis. Kč jsou 
poskytnuté provozní zálohy.

Dlouhodobé závazky ve výši 19 tis. Kč tvoří dlouhodobý bankovní úvěr na nákup auta. 

Krátkodobé závazky ve výši 1 431 tis. Kč zahrnují 113 tis. Kč závazky z obchodního styku (dodavatelé),
418 tis. Kč přijaté kauce podnájemníků, 199 tis. Kč závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (vratka 
nevyčerpaného příspěvku MMHK).

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 2 875 tis. Kč – nájemné objektu TECHNOLOGICKÉHO CENTRA HK,
502 tis. Kč – nájemné coworkingového centra (včetně pronájmu movitého majetku), 184 tis. Kč – propagace (změna 
loga, nový grafický manuál, web).

Výnosy:
Výnosy z poskytnutých služeb – z vykázané hodnoty nájemné z provozování TECHNOLOGICKÉHO CENTRA HK – 
2 180 tis. Kč (hlavní činnost), 321 tis. Kč je výnos z realizace zakázek (významné byly zakázky pro FN HK a ÚP HK),
331 tis. Kč představuje výnos ze služby virtuálních sídel a adres (vedlejší činnost).

Provozní dotace – příspěvek MMHK v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby, příspěvek KHK na vybrané aktivity.

Náklady na povinný audit účetní závěrky v roce 2015 jsou 19 tis.Kč.

3.4 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v období roku 2015 byl 7,98 (THP pracovníci).

Mzdové náklady (v Kč) 2 886 832,00

Zákonné sociální pojištění (v Kč) 968 162,00

Zákonné sociální náklady (v Kč) 84 281,58

Ostatní sociální náklady (v Kč) 14 161,24

Z toho odměny členů správní rady, dozorčí rady a odměna za výkon funkce ředitele (v Kč):

Členové správní rady Členové dozorčí rady Ředitel
Mzdové náklady (v Kč) 0 5 000,00 210 000,00

Zákonné sociální pojištění (v Kč) 0  450,00 71 400,00

CELKEM (v Kč) 0 5 450,00 281 400,00
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3.5 Výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost

Hlavní Doplňková 

Náklady celkem (v Kč) 9 784 592,00   736 990,49 

Výnosy celkem (v Kč) 9 516 370,06 1 011 918,82 

Výsledek hospodaření před zdaněním (v Kč) -268 221,94 274 928,33 

Daň z příjmů (v Kč) 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč) -268 221,94 274 928,33 

3.6 Přehled přijatých dotací

Poskytovatel dotace Provozní Investiční 

Magistrát města HK (závazek veřejné služby)  (v Kč)   5 918 073,60 X

KHK (členství v síti EBN)  (v Kč)   100 000,00 X

KHK (podpora podnikavosti a začínajících podnikatelů)  (v Kč)   200 000,00 

ÚP (stáže)  (v Kč)   155 325,00 

Ostatní (rozpuštění inv.dotace oproti odpisům)  (v Kč)   36 591,38 X

Celkem  (v Kč)   6 409 989,98 X

V roce 2015 byla v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby přijata vyrovnávací platba formou dotace v celkové výši 
5.918 tis. Kč. V závěrečném vyúčtování přesáhla dotace výši čistých nákladů o 199 tis. Kč. Tato částka bude vráce-
na poskytovateli (viz účet 348 - Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků) do 31.  5. 2016. 

Královéhradecký kraj poskytl TECHNOLOGICKÉMU CENTRU HK finanční příspěvek na podporu podnikavosti a začí-
najících podnikatelů v celkové výši 200 tis. Kč. a finanční příspěvek na členství v mezinárodní síti European Business 
Network v celkové výši 100 tis. Kč. V závěrečném vyúčtování byly položky čerpaných nákladů plně pokryty. 

3.7 Vypořádání hospodářského výsledku z předcházejícího účetního období
Ztráta roku 2014 byla v plné výši 409,89 Kč převedena na účet nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let. 

3.8 Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2015, po datu účetní závěrky nenastaly.

4. Způsob zjištění základu daně z příjmů

Účetní výsledek hospodaření (v Kč)        6 706,40 

ř. 40 - vyloučení nedaňových nákladů  (v Kč)   + 104 213,00

ř. 50 – rozdíl daňových a účetních odpisů  (v Kč)   + 8 075,00

ř. 101 – investiční dotace proti odpisům  (v Kč)   - 7 881,00 

ř. 162 – uplatněný paušál na PHM na 1 automobil za rok  (v Kč)   -60 000,00

snížení základu daně (§ 20 odst. 7)  (v Kč)   - 51 113,00

základ daně  (v Kč)   0 ,00

daň z příjmů – 19%  (v Kč)   0,00 

Prostředky získané úsporou  na dani (dle § 20 odst. 7) budou použity v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákla-
dů prováděných nepodnikatelských činností.

Vytvořil: Ing. Tereza Benedová Za společnost: Ing. Ondřej Zezulák

Postavení: Účetní Postavení: ředitel

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

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

IČ: 27493784
(v celých tisících Kč) v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2015 

 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prv  

období 
1 

 
Stav k posl  

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I.   

A. I.    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

    2. Software   

    3. Ocenitelná práva   

    4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

    5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

    6.   

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II.   

A. II.   1. Pozemky   

   2. y   

   3. Stavby   

   4.  hmotný    

   5.   

   6.   

   7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

   8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

   9.   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III.   

A. III.  1. Podíly   

  2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem   

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

  4. y    

  5.   

  6.   

  7.   

  

909 836
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1431 1496
0 0
0 0

717 782
714 714

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

A. IV. Oprávky   

A. IV. 1. Oprávky   

  2. Oprávky k softwaru   

  3. Oprávky   

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

  6. Oprávky ke stavbám   

  7. Oprávky 
   

  8. Oprávky   

  9. Oprávky   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

-522 -660
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

-53 -69

-469 -591

0 0
0 0
0 0
0 0
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B. Krátkodobý majetek                      celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby   

B. I.    1.   

    2.   

    3.    

    4. Polotovary vlastní výroby   

    5. Výrobky   

    6.    

    7.    

    8.    

    9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky   

B. II.   1.    

   2. y k inkasu   

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

  4. Poskytnuté provozní zálohy   

  5. Ostatní pohledávky   

  6. Pohledávky za za   

   7. Pohledávky   

  8.    

  9.   

 10.   

2090 1467
0 19
0 19
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

843 788
478 563

0 0
0 0

276 180
0 0
0 0

0 0
33 0
0 0

36 57

 
 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prv  

období 
1 

 
Stav k posl  

období 
2 

        11.   

 12. Nároky   

 13. Nároky   

 14. Pohledávky za s    

 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

 16. Pohledávky z v   

 17. Jiné pohledávky   

 18. tivní   

 19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III.   

B. III.  1. Pokladna   

 2. Ceniny   

  3. y v bankách   

  4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

  5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

  6. Ostatní cenné papíry   

  7.   

  8.   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                    (sou   

B. IV. 1. Náklady    

 2. y    

 3. Kursové rozdíly aktivní   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

  

0 0
20 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 -12

1036 511
18 18
45 34

973 459
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

211 149
211 149

0 0
0 0

2999 2303
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a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prv  

období 
3 

 
Stav k posl  

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I.   

A. I.    1.   

    2. Fondy   

    3.    

A. II.   

A. II.   1.    

   2.   

   3.    

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

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

B. I.    1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky et B.II.1. až B.II.7.)   

B. II.   1.   

   2. Vydané dluhopisy   

   3. Závazky z pronájmu   

   4.   

   5.    

   6.    

   7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky   

B. III.  1. Dodavatelé   

  2. y   

  3.   

  4. Ostatní závazky   

  5.   

  6.   

  7. Závazky   

  8.    

  9.   

10.   

11.   

12. Závazky ze vztahu k státnímu roz   

13. Závazky
   

14. Závazky    

  

667 666
1139 1131

357 349
782 782

0 0
-472 -465

0 7
0 0

-472 -472
2332 1637

0 0
0 0

131 19
131 19

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1983 1431
321 113

0 0
362 0
112 530
244 236

9 12

137 144

0 0
52 49

0 0
2 2
0 0

567 199

0 0
        15. Závazky ke spol   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé bank   

19.   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22.    

23.   

0 0
0 0
3 3

24 24
0 0
0 0
0 0

150 119
0 0
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Výkaz zisku a ztrát Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s.,  
Piletická 486/19 – letiště 503 41 Hradec Králové

IČ: 27493784

pro nevýdělečné organizace
(v celých tisících Kč) v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2015

Sestaveno dne:
11. 4. 2016

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)
Ing. Ondřej Zezulák , ředitel

Předmět podnikání
provozování technologického centra

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
Tereza Benedová, účetní
tel.: 495077111

B. IV.

B. IV. 1.

 2. Výnosy

 3. Kursové rozdíly pasivní 

PASIVA CELKEM (A. + B.) 

    

   

  

218 187
93 100

125 87
0 0

2999 2303

748

223

521

0

4

5175

71

33

56

5015

3620

2640

888

0

79

13

10

2

0

8

19

11

8

0

0

369

8

2

2

357

333

247

80

0

5

1

1

0

0

1

767

234

529

0

4

5544

79

35

58

5372

3953

2887

968

0

84

14

11

2

0

9

a 

PASIVA 

b 

Stav k prv
období 

3 

Stav k posl
období 

4 
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Odpis nedobytné pohledávky  

86

12

2

0

0

0

5

0

67

5

1

0

0

0

0

0

0

4

91

13

2

0

0

0

5

0

71

141

130

0

0

0

0

11

5

0

5

0

0

9785

10

9

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

737

151

139

0

0

0

0

12

5

0

5

0

0

10522

3098

0

3092

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1011

0

1011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4109

0

4103

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17



Sestaveno dne:
11. 4. 2016

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)
Ing. Ondřej Zezulák, ředitel

Předmět podnikání
provozování technologického centra

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
Tereza Benedová, účetní
tel.: 495077111

9

1

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

0

0

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6410

6410

9517

-268

0

-268

0

0

0

0

0

0

1012

275

0

275

0

0

0

0

6410

6410

10529

7

0

7
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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
KIS Královéhradecká inovační síť
MEPKIT Meziregionální Partnerství pro Konkurenceschopnost v 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
PPP Public Private Partnership
R&D Research and Development
SPINNET SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol
SR Správní rada
TC HK TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
THP Technicko-hospodářský pracovník
ÚP Úřad práce
VŠB Vysoká škola báňská
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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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