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Název společnosti: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
Sídlo společnosti: Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové
IČ: 274 93 784
DIČ: CZ 274 93 784
Obchodní rejstřík: KS HK oddíl O, vložka 129
Poskytované služby:
• zabezpečování činností týkajících se provozu technologického centra Hradec Králové,  
   zejména vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra
   transferu technologií,
• zabezpečování kontaktů na výzkumná a vývojová střediska, subjekty terciárního školství
   a poskytování pomoci při inovacích,
• získávání zdrojů pro další projekty a realizace vlastních projektů, koordinace a administrace
   dalších projektů,
• prosazování principu partnerství, spolupráce s veřejnou správou, školstvím, vědou, výzkumem,
   podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi,
• pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětová a poradenská činnost,
• podpora výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v rámci regionu,
• zajištění servisu v rámci evropské integrace,
• hostinská činnost.
Společnost nemá zásoby na skladě.
Počet zaměstnanců: společnost zaměstnává 4 pracovníky na HPP.
Společnost nevlastní IM.
Společnost nevytváří rezervy.
Společnost vykazuje pohledávky (celkem) ve výši 682 tis. Kč, vůči odběratelům ve výši 632 tis. Kč.
Společnost vykazuje závazky (celkem) ve výši 1.271 tis. Kč, vůči dodavatelům ve výši 191 tis. Kč.
Obecně prospěšná společnost převážnou většinu nákladů pro zajištění chodu zúčtovává
ve prospěch výnosů. Tyto výnosy, mimo výnosů z pronájmu prostor TC HK, snižují nárok
na čerpání provozní dotace od Magistrátu města Hradec Králové.
V roce 2009 společnost vykázala účetní zisk ve výši 236 tis. Kč.
V roce 2009 byly od Magistrátu města Hradec Králové přijaty a čerpány provozní dotace
ve výši 2.668 tis. Kč a dotace na nájemné ve výši 2.600 tis. Kč.

Personální obsazenost
Personální obsazenost orgánů k datu 31.12. 2009
Správní rada společnosti TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
předseda správní rady: Ing. Jan Bartoš
členové správní rady: Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., Ing. Petr Němec
Dozorčí rada společnosti TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
předseda dozorčí rady: Ing. Zdeněk Hušek
členové dozorčí rady: Ing. Josef Drahorád, CSc., Ing. Miroslav Krtička, Ing. Josef Malíř
Personální obsazení TC HK k datu 31.12. 2009
Ing. Martin Dittrich - ředitel společnosti
Ing. Daniela Antropiusová - projektová managerka
Ondřej Vrabec - IT manager
Ilona Hůlková - asistentka
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Úvodní
slovo
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové (dále jen
TC HK) je obecně prospěšnou společností, jejíž hlavní
poslání je vytváření podmínek pro podporu vědy, výzkumu, vývoje a inovací v Hradci Králové a regionu. Svou
činností se snaží využít potenciálu vysokých a středních škol s vazbou na reálné uplatnění možných výsledků. Prostřednictvím poskytovaných služeb podporuje
vznik a rozvoj inovačních společností, technologický
a znalostní transfer a principy spolupráce. Hlavními
partnery jsou od samého počátku Univerzita Hradec
Králové a Statutární město Hradec Králové. Jejich
role v projektu je pro dosažení vytyčených cílů zásadní
a nenahraditelná.
TC HK má od července 2008 na královéhradeckém
letišti ve Věkoších v nájmu vědeckotechnický park,
jež vznikl rekonstrukcí bývalého stravovacího objektu
vojáků. Majitelem objektu je město Hradec Králové,
které na rekonstrukci získalo téměř 60 mil. Kč dotaci
od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu Prosperita. Objekt TC HK má ze sebou v roce
2009 první celý rok plného provozu. TC HK splnilo
a zároveň předčilo všechna očekávání a cíle, jež jí byly
pro rok 2009 vytyčeny. Dařilo se průběžně zasídlovat
klienty z řad nových i již fungujících společností i přes
obecně klesající poptávku po komerčních prostorech
v době ekonomické krize a zároveň udržet zaměření
přijímaných společností.  Dvě třetiny podnájemců jsou
ICT společnosti, obsazenost na konci roku dosahovala
70 % a své kanceláře v TC HK našlo 20 firem. Nezanedbatelný je rovněž fakt, že v konečném důsledku
bylo klienty TC HK vytvořeno několik desítek nových
pracovních míst.
Zaměření na informační technologie a napojení
TC HK na Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a Hradecký IT klastr otevřelo
možnosti klíčové spolupráce se společností Microsoft. Celé úsilí směřuje k otevření druhého českého
Microsoft inovačního centra (dále jen MIC) právě
v Hradci Králové. Svým klientům a partnerům bude nabízet široké spektrum programů a služeb. Cílem MIC
je podporovat rozvoj inovací a růst lokální softwarové
ekonomiky. Zájemci ocení, kromě široké řady aktivit
v oblasti vzdělávání a poradenství, špičkové vybavení
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pro testování a vývoj nejnovějších technologií postavených na platformě společnosti Microsoft.
V roce 2009 se TC HK aktivně podílelo na rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji. Na podzim organizovalo misi regionálních zástupců do Finska.
Cílem bylo ukázat význam regionální inovační strategie
Královéhradeckého kraje, na jejíž přípravě se TC HK
rovněž podílí. Výsledkem našeho snažení je mimo jiné
návrh na vznik Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje na rok 2010 jako samostatného
finančního nástroje pro podporu vědeckovýzkumných
a inovačních aktivit. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje a dvěma polskými partnery
realizujeme projekt Česko-polského inovačního portálu, který napomáhá spolupráci v oblasti inovací
mezi přeshraničními regiony. Jeho hlavním výstupem je internetový portál czeplinn.eu. Jednání a přípravné práce, které směřují k dalšímu rozvoji aktivit
a služeb TC HK, probíhají již celý rok 2009. Cílem je
dosažení limitní plochy pronajímatelných ploch pro
celkovou finanční soběstačnost celého projektu.
Ta je kalkulována na cca 4.500 m2. Nový projekt počítá
s 75 % dotací z programu Prosperita (Operační program Podnikání a inovace). Dotace je poskytována
v režimu nezakládajícím veřejnou podporu.

Ing. Martin Dittrich
ředitel společnosti

Zpráva o činnosti
správní rady v roce
2009

• výsledky roku 2008, příprava výroční zprávy,
• drobná stavební úprava – 8 nových kanceláří,
• personální změna ve složení hodnotitelské komise
inkubátoru,
• monitoring firem v inkubátoru,
• připravované a podané projekty.

Správní rada se v průběhu roku 2009 scházela
pravidelně a celkem na 5 zasedáních věnovala svou
pozornost především plnění indikátorů projektu
a zajištění provozu zařízení. Jednotlivých zasedání se účastnil i ředitel TC HK Ing. Martin Dittrich
a v jednom případě bylo jednání správní rady a dozorčí rady společné. O průběhu jednotlivých zasedání včetně zápisů byl informován předseda dozorčí
rady Ing. Zdeněk Hušek.

Dále byly diskutovány zejména následující aktivity
a témata:
• Microsoft Innovation Centre - MIC si klade za cíl
podporovat ICT a podnikatele v tomto oboru. TC HK
dostane v rámci spolupráce s MIC zdarma licence
Microsoft, které bude moci poskytnout dál novým
klientům. TC HK získá smlouvu s MIC na 3 roky
a marketingovou podporu.
• Rada pro vědu, výzkum a inovace - Rada je poradním a iniciativním orgánem krajské samosprávy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jejím cílem
je podporovat a rozvíjet inovační potenciál v kraji.
Skládá se ze zástupců regionálních subjektů zabývajících se inovačními procesy. Místopředsedou
v této radě je ředitel TC HK, Ing. Martin Dittrich.
• Innovation Coffee (Brusel) - TC HK bude 1.4. 2009
reprezentovat Královéhradecký kraj na výstavě
v Bruselu.
• Projektový záměr VCES DEVELOPMENT - vytvoření 5.000m2 plochy kancelářských prostor jako
business centre u bývalého pracovního úřadu HK,
kde vzniknou nově kanceláře, 3* hotel, obchody,
podzemní garáže. VCES má zájem o spolupráci
s TC HK, která pro ně získá část financí z dotací.
TC HK by se jako partner stalo provozovatelem nově
vzniklých kanceláří. Tento projekt je třeba představit členům Města HK.
• Mezinárodní konference s Muzeem počítačů
- uspořádání mezinárodní konference s expozicí
v TC HK (pro odbornou i laickou veřejnost) během
září 2009.

Zasedání č. 1 dne 26. 1. 2009
Zasedání bylo svoláno jako mimořádné a jediným
tématem bylo zajištění financování provozu v meziobdobí předložení výsledků za rok 2008 a uvolněním financí na rok 2009. Prostředky na provoz
TC HK v roce 2009 jsou alokovány v rozpočtu
města a dle dodatku SMLOUVY O PARTNERSTVÍ
mohou být uvolněny na základě výsledků hospodaření společnosti za rok 2008 a vyúčtování poskytnuté dotace na provoz TC HK v roce 2008. Uvedené
podmínky nebylo možné splnit z časových důvodů
tak, aby nedošlo k ohrožení provozního financování
TC HK. Při stávajícím mechanizmu bylo reálné, že
lze peníze na provoz TC HK očekávat na účtu počátkem dubna 2009. Po konzultaci 22.1. 2009
na MMHK s ředitelem ekonomického odboru bylo
navrženo přechodné řešení. V tomto kontextu bylo
koncipováno i usnesení mimořádného zasedání SR
s tím, že členové správní rady berou na vědomí rozhodnutí výkonného ředitele TC HK o přechodném
čerpání finančních prostředků určených na úhradu
nájemného pro provozní potřeby TC HK. Po získání provozního příspěvku na rok 2009 byla čerpaná
částka zpět alokována pro účely platby nájemného.
Tím nedošlo k ohrožení provozu TC HK, platebního
kalendáře TC HK a prostředky byly vynaloženy hospodárně, tedy v souladu s obecnými pravidly. Současně byla zahájena jednání o koncepční změně, jež
by podobné situaci v letech následujících předešla.

Zasedání č. 2 dne 18. 3. 2009
Hlavním tématem jednání bylo podání informace
ředitelem Ing. Martinem Ditrichem o realizovaných
a připravovaných aktivitách TC HK. Dále se jednalo
se zejména o:

Zasedání č. 3 dne 18. 6. 2009
Jednání bylo organizováno jako společné se členy
DR. V úvodu došlo ke shrnutí fungování Technologického centra, informace o plnění indikátorů, provozní záležitosti. Pozitivně bylo hodnoceno  
plnění obsazenosti a aktivity spojené se zapojením
TC HK v projektech. Jednání se řídilo stanoveným
programem:
• přestavba 2 bloků na 8 kanceláří,
• info k obsazenosti inkubátoru,
• info o vzniku pohledávek za pronájem a způsoby
jeho řešení,
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• zastoupení v Radě pro výzkum, vývoj a inovace -  
aktivní práce ve 2 skupinách,
• info o účasti v zastoupení KHK   na akci Znalostní
regiony a Lisabonská strategie v rámci Dnů českých regionů, uskutečněné 1. 4. 2009 v Bruselu,
• info k obsazenosti, která je 42 % k 16. 6. 2009,
výhled dle předběžných jednání 83  % na 3. Q 2009,
• info o průběhu významných seminářů v dubnu
2009,
• Info o projektech a zapojení TC HK – Česko-polský
inovační portál, Microsoft inovační centrum, OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Dále byly diskutovány zejména následující aktivity
a témata:
• schůzka s Královéhradeckým krajem - cílem je
zainteresovat KHK na financování TC HK, požádat
o předfinancování a kofinancování projektu ČS-PL
inovační portál,
• diskuze o výhledu role TC HK v inovačních aktivitách Královéhradeckého kraje s vazbou na RIS
a její akční plán,
• umístění sídla firmy na adresu TC HK,
• možnosti umístění solárních panelů.

Zasedání č. 4 dne 23. 9. 2009
Jednání správní rady bylo zaměřeno na provozní
záležitosti a přípravu aktivit roku 2010. Dále se jednalo se zejména o:
• info o výsledcích kontroly interního auditora
MMHK,
• aktuální přestavba bloků (ze 2 provozních bloků
na 8 nových kanceláří),
• otázka způsobu hodnocení příštích projektů
do podnikatelského inkubátoru,
• info o obsazenosti,
• RIS – aktivní zapojení, info o přípravě podpisu
smlouvy s KHK,
• info o reprezentaci KHK ve Finsku,
• Magnalink – projekt připojení optickým kabelem –
vize společných projektů datových center,
• příprava Student Business Fora,
• info o realizaci projektu CZEPLINN,
• MIC - info o připravované smlouvě,
• info o podaných a nepřijatých projektech.
Dále byly diskutovány zejména následující aktivity
a témata:
• nové živnosti, odsouhlasení směrnic, aktuální
znění zakládací smlouvy a statutu, prodloužení
funkčního období členů SR,
• změna zakladatele o.p.s.,
• příprava rozpočtu na rok 2010.
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Zasedání č. 5 dne 17. 12. 2009
Jednání se řídilo stanoveným programem. Hlavním
bodem jednání bylo hodnocení roku 2009, organizační, technické a provozní záležitosti:
• změna zakladatelů,
• plán čerpání neinvestiční  dotace na rok 2010,
• kompetence TC HK k souhlasu s umístěním sídla
firem a společností,
• info o plnění indikátorů, vysoká obsazenost,
perspektiva pro rozšíření projektu TC HK,
• info o delegaci  ve Finsku, návštěva z Běloruska,
• info o aktivitách v RIS, posun termínu Magnalink,
přehled seminářů,
• info o probíhajících a plánovaných aktivitách.
Samostatným bodem byla příprava plánu na rok
2010 a projekt na další rozšíření TC HK.
Dále byly diskutovány zejména následující aktivity
a témata:
• MIC, CZEPLINN, OP VK, Prosperita II, HIT Klastr,
OP Přeshraniční spolupráce,
• výběr vhodné lokality a pozemku pro rozšíření TC HK,
• odsouhlasení plánovaných investic pro rok 2010,
• personální změny v orgánech společnosti,
• účetní závěrka, výroční zpráva, valorizace platů.
Na základě projednaných skutečností a předložených informací, správní rada konstatuje, že realizace projektu je pod kontrolou, dobře řízena a harmonogram časově i věcně plněn. Z tohoto pohledu jsou
vytvořeny dobré předpoklady pro naplnění stanovených indikátorů projektu a jeho cílů pro rok 2010.
Činnost Ing. Martina Dittricha pověřeného řízením
společnosti byla hodnocena pozitivně. V návaznosti
na připravovaný rozvojový projekt SR zvažuje doporučení na rozšíření managementu společnosti.

Ing. Jan Bartoš
předseda správní rady

Zpráva o činnosti
dozorčí rady v roce 2009

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
vstoupilo do druhého roku aktivní činnosti. Aktivity
společnosti byly monitorovány prostřednictvím informací a zápisů správní rady, které byly pravidelně
předkládány a dále osobními konzultacemi s ředitelem centra. Na konci roku projevil zájem ukončit
členství Ing. Miroslav Krtička z důvodu vytížení dalšími úkoly. K jeho náhradě dojde v roce 2010.
Jediné řádné zasedání dozorčí rady proběhlo v rámci společného zasedání se správní radou dne 18. 6.
2010. V rámci poznatků a provedeného monitorování dozorčí rada konstatuje, že realizace projektu
je řízena, časový harmonogram plněn a připravované aktivity v kontextu na stanovené cíle.
Činnost správní rady je odpovídající potřebám řízení
společnosti a je dostatečně zdokumentována.
Dozorčí rada konstatuje, že společnost úspěšně
zvládla druhou důležitou etapu, tj. plnohodnotný
rozběh aktivit TECHNOLOGICKÉHO CENTRA  HK.
K základnímu nájmu se podařilo nabídnout doplňkové portfolio služeb, které vytváří přidanou hodnotu
TC HK tak, aby byla plněna jeho funkce inkubátoru
inovativních malých a středních podniků.

Dozorčí rada, tak jako minulý rok, na základě toho
definuje své úkoly takto:
• DR bude podporovat vyhledávání nových příležitostí pro optimální profilování firemního obsazení
TC HK,
• DR bude doporučovat kooperační partnery, kteří
by dle úvahy členů DR mohli pomoci chodu TC HK,
resp. poskytnout další služby zasídleným firmám,
• DR bude doporučovat modelově vhodné příležitosti k podpoře činnosti TC HK (specifické grantové
prostředí mezinárodní kooperace, apod.),
• bude pokračovat ve všech aktivitách, které jsou
pravomocí a povinností dozorčí rady (tedy v kontrole
směřování společnosti, plnění základních povinností společnosti apod.).
K činnosti společnosti za rok 2009 nemá dozorčí
rada připomínky a schvaluje předloženou účetní
závěrku k datu 31. 12. 2009.

Ing. Zdeněk Hušek
předseda dozorčí rady

• TC HK se zapojilo do přípravy a implementace
Regionální inovační strategie.
• Podařilo se napojení TC HK na místní klastrové
iniciativy.
• TC HK se stalo aktivním hráčem v síti technologických parků, což je vyjádřeno i členstvím ředitele
TC HK ve správní radě Společnosti VTP.
• Úspěšně se rozvinula spolupráce s Vysokými školami a důležitými inovačními firmami jako je například Microsoft.
• Podařilo se sestavit kvalitní interní tým, který realizuje záměry společnosti.
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Hospodaření společnosti

Výnosy

Náklady
Účet

Název

501-100

Spotřeba materiálu - režie

501-200

Spotřeba materiálu - VT

501-322

Spotřeba materiálu – projekt  CZEPLINN

501-400

Spotřeba materiálu - DHIM

501-600

Spotřeba materiálu - PHM

23 632,91

0,36%

502-100

Spotřeba voda

21 951,99

0,33%

502-200

Spotřeba el. energie

213 423,45

3,22%

Podíl

857 467,35

12,53%

Tržby za služby TC HK

229 802,23

3,36%

602-200

Tržby za energie + služby

476 395,47

6,96%

Úroky
Provozní dotace město HK

2 600 000,00

37,98%

9 276,56

0,14%

691-300

Provozní dotace  nájemné MMHK

2 668 000,00

38,98%

460,00

0,01%

-7 568,00

-0,11%

6 844 972,70

100,00%

163 662,39

2,47%

26 100,00

0,39%

511-100

Opravy a udržování

74 263,85

1,12%

511-600

Opravy a udržování - AUS

1 621,80

0,02%

512-100

Cestovné

21 269,54

0,32%

512-200

Cestovné zahraničí

1 731,00

0,03%

512-300

Cestovné - ubytování

5 756,76

0,09%

512-322

Cestovné – projekt CZEPLINN

7 710,65

0,12%

513-100

Náklady na reprezentaci

29 357,39

0,44%

518-100

Ostatní služby

40 195,74

0,61%

518-200

Ostatní služby - poštovné, parkování

1 714,00

0,03%

518-300

Catering

5 121,64

0,08%

518-302

Catering přefakturovaný vlastní činnost

518-322

Poradenství CZEPLINN

18 005,86

0,27%

126 741,00

1,91%

518-400

Ostatní služby - vzdělávání

37 377,02

0,56%

518-500

Ostatní služby - nájem RHK

840,30

0,01%

Ostatní služby TC HK

Tržby za služby vlastní činnosti

602-105
644-200

Spotřeba plyn

Ostatní služby - nájemné TC HK

602-102

649 000,85
2 667 999,70

9,78%
40,21%

518-600

Ostatní služby - telefony

156 224,46

2,35%

518-700

Ostatní služby - internet

159 689,90

2,41%

518-800

Ostatní služby - propagace

76 190,00

1,15%

518-900

Ostatní služby - poradenství

98 966,20

1,49%

518-999

Ostatní služby - nedaňové

13 000,00

521-100

Mzdové náklady

1 180 192,85

Celkem

0,19%

209 566,25

Rozdíl (výnosy - náklady)

Příloha k účetní závěrce za rok 2009
Rok 2009 byl prvním rokem plného provozu.
V tomto kontextu se odvíjelo i čerpání jednotlivých
nákladů a tvorby výnosů, které bylo přímo spojeno
s úspěšností jednotlivých aktivit. Vzhledem k zajištění objektivně existující poptávky především po
kancelářských prostorech bylo nutné vynaložit
prostředky na drobné stavební úpravy a vybavení
vytvořených kancelářských prostor. Vysoký stupeň
obsazenosti, a kromě dalších, i příjmy z pronájmu
nad rámec původních předpokladů jsou důvodem
výrazného zlepšení oproti roku 2008, respektive
dosažení kladného hospodářského výsledku ve
výši 209.566,25 Kč oproti loňské ztrátě ve výši
- 204.348,67 Kč.

K výraznému zlepšení dále dochází v podílu
samofinancování, který představuje 33,04 %
z celkově vykázaných výnosů. Dochází tak
k naplňování trendu vícezdrojového financování
a posilování finanční soběstačnosti TC HK, neboť
v roce předcházejícím (2008) podíl dotace města
představoval 92,4 % (spolufinancování 7,6 %)
z celkově vykázaných výnosů. V roce 2010 se
předpokládá další snižování dotace města.
Celkově vynaložené náklady v roce 2009 představují
částku 6.635.406,45 Kč. Z hlediska jednotlivých
skupin nákladů bylo následující čerpání:

0,20%
17,79%

521-200

Mzdové náklady-dohody

13 200,00

0,20%

521-322

Mzdové náklady - CZEPLINN

64 132,15

0,97%

524-100

Zákonné pojištění ZP

111 007,97

1,67%

524-200

Zákonné pojištění OSSZ

303 920,32

4,58%

524-322

Zákonné SaZP CZEPLINN

23 955,71

0,36%

39 996,80

0,60%

5 743,00

0,09%
0,01%

527-100

Zákonné sociální náklady - stravenky

528-100

Zákonné úrazové pojištění Kooperativa

528-999

Ostatní sociání náklady - provize stravenky: 45 %

682,65

531-100

Daň silniční

350,00

0,01%

538-100

Ostatní daně a poplatky

5 605,00

0,08%

544-200

Úroky

635,00

0,01%

546-200

Dary

82 989,88

1,25%

549-100

Ostatní finanční náklady - zaokrouhlení rozdílů

1,73

0,00%

549-200

Ostatní finanční náklady, bankovní poplatky

7 548,00

0,11%

549-400

Ostatní náklady

1 680,00

0,03%

549-999

Ostatní nedaňové náklady

43 863,70

0,66%

591-100

Daň z příjmu z běžné činnosti, splatná

26 800,00

0,40%

595-000

Dodatečné odvody daně z příjmu

2 400,00

0,04%

6 635 406,45

13 307,65

Podíl

691-200

Prodané zboží

518-510

Kč

1,16%

502-300

518-520

Název

76 984,73

504-999

Celkem

6

Kč

Účet

100,0%

Spotřeba materiálu
Celková spotřeba materiálu představuje částku
Kč 102 786,20 a podíl  1,55 %  z celkových nákladů.
Z jednotlivých položek skupiny byla nejvyšší částka
čerpána na položky režie, kde i přes tuto skutečnost
došlo oproti roku 2008 o cca 70% snížení. Druhou
nejvyšší položkou skupiny jsou náklady cestovného,
kde se odráží provoz osobního vozidla.

Účet

Název

Kč

Podíl

501-100

Spotřeba materiálu - režie

76 984,73

74,90%

501-200

Spotřeba materiálu - VT

9 276,56

9,03%

501-322

Spotřeba materiálu – projekt  CZEPLINN

460,00

0,45%

501-400

Spotřeba materiálu - DHIM

-7 568,00

-7,36%

501-600

Spotřeba materiálu - PHM

23 632,91

22,99%
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Spotřeba energií

39%
5%

Spotřeby energií jsou reálným odrazem energetické
náročnosti provozu. Tato skupina se podílí 6,57 %
na celkových nákladech společnosti

Účet

Název

502-100

Spotřeba voda

502-200

50%

Název

Kč

Podíl

518-100

Ostatní služby

40 195,74

0,99%

518-200

Ostatní služby - poštovné, parkování

1 714,00

0,04%

518-300

Catering

5 121,64

0,13%

518-302

Catering přefakturovaný vlastní činnost

18 005,86

0,44%

518-322

poradenství CZEPLINN

126 741,00

3,13%

518-400

Ostatní služby - vzdělávání

37 377,02

0,92%

518-500

Ostatní služby - nájem RHK

840,30

0,02%

518-510

Ostatní služby TC HK

649 000,85

16,02%

518-520

Ostatní služby - nájemné TC HK

2 667 999,70

65,86%

Kč

Podíl

21 951,99

5,2%

Spotřeba el. energie

213 423,45

50,2%

518-600

Ostatní služby - telefony

156 224,46

3,86%

502-300

Spotřeba plyn

163 662,39

38,5%

518-700

Ostatní služby - internet

159 689,90

3,94%

504-999

Prodané zboží

26 100,00

6,1%

518-800

Ostatní služby - propagace

76 190,00

1,88%

518-900

Ostatní služby - poradenství

98 966,20

2,44%

518-999

Ostatní služby - nedaňové

13 000,00

0,32%

Kč

Podíl

1 180 192,85

67,72%

13 200

0,76%

64 132,15

3,68%

Opravy a cestovné
Tato položka je z hlediska podílu na celkových
nákladech relativně nízká především z důvodů
nového objektu a aktivit, které jsou pouze za
část roku. Společnost zahájila provoz v nových
prostorech ve 2. polovině roku 2008 a za celý rok
2009 je součet nákladů této skupiny fakticky za rok
2009 shodný s údajem za poloviční období roku
2008. Tato skupina se podílí 2,14 % na celkových
nákladech společnosti.
Účet

Název

511-100

Opravy a udržování

511-600

Opravy a udržování - AUS

512-100

Cestovné

512-200

Mzdové a osobní náklady

Kč

Podíl

74 263,85

52,41%

1 621,80

1,14%

21 269,54

15,01%

Cestovné zahr.

1 731,00

1,22%

512-300

Cestovné - ubytování

5 756,76

4,06%

512-322

Cestovné – projekt  CZEPLINN

7 710,65

5,44%

513-100

Náklady na reprezentaci

29 357,39

20,72%

Ostatní služby
Jedná se o skupinu s nejvyšším podílem čerpání,
který představuje  61,05 % na celkových nákladech
společnosti. Z celkové částky ostatních služeb
představuje nejvyšší čerpání položka nájemné:
2.667.999,70 Kč.
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Účet

6%

Tato skupina se podílí 26,27 % na celkových
nákladech společnosti. Společnost   v průběhu
roku 2009 nezvyšovala počet pracovníků, který
k datu 31.12. 2008 dosáhl počtu 4 zaměstnanců
na HPP.

Účet

Název

521-100

Mzdové náklady

521-200

Mzdové náklady - dohody

521-322

Mzdové náklady

524-100

Zákonné pojištění ZP

111 007,97

6,37%

524-200

Zákonné pojištění OSSZ

303 920,32

17,44%

524-322

Zákonné SaZP CZEPLINN

23 955,71

1,37%

527-100

Zákonné sociální náklady - stravenky

39 996,8

2,29%

528-100

Zákonné úrazové pojištění Kooperativa

5 743

0,33%

528-999

Ostatní sociání náklady - provize straneky: 45%

682,65

0,04%
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Ostatní náklady

Hospodářské výsledky

Jedná se o skupinu s druhým nejnižší podílem
na celkových nákladech, který je ve výši 2,59 %.
Nejvyšší položku představují dary. V tomto případě
se jedná o formu vypořádání poskytnutých
prostředků na technické zhodnocení nemovitosti,
respektive drobnou stavební úpravu z provozních
prostor na kancelářské.

Číslo účtu

Název ukazatele

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem

Název

531-100

Daň silniční

538-100

Ostatní daně a poplatky

544-200

4 193

III. Osobní náklady celkem

1 743

Kč

Podíl

350,00

0,20%

5 605,00

3,26%

Úroky

635,00

0,37%

546-200

Dary

82 989,88

48,29%

549-100

Ostatní finanční náklady - zaokrouhlení rozdílů

1,73

0,00%

549-200

Ostatní finanční náklady, bankovní poplatky

7 548,00

4,39%

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

549-400

Ostatní náklady

1 680,00

0,98%

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

549-999

Ostatní nedaňové náklady

43 863,7

25,52%

V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných  
      položek celkem

Daň z příjmu z běžné činnosti, splatná

595-000

Dodatečné odvody daně z příjmu

26 800,00

15,59%

2 400,00

1,40%

Výnosy
společnosti
představují
vícezdrojové
financování provozní činnosti. V rámci kontextu
vývoje lze objektivně konstatovat postupně se
zvyšující podíl samofinancování, který dosahuje po
provedené objektivizaci (vyloučení průběžné položky
nájemného) podíl 33,04 % z celkového objemu
výnosů. Celkově   v korunovém vyjádření se jedná
o částku 1.576 .972,70  Kč, která byla vygenerována
aktivitami společnosti. Jen pro srovnání: podíl
spolufinancování v roce 2008 představoval částku  
394.645,03 Kč, tj. došlo k nárůstu  téměř 400 %.
Účet

Název

602-102

38%

0
0
2

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

6 609

B. VÝNOSY

III. Aktivace celkem

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

1 564
0
0
13
0
0

VII.  Provozní dotace celkem

5 268

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

6 845

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

236

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

209

Kontrolní číslo

30 539

13%

AUDIT

3%

39%

Kč

Podíl

Tržby za služby vlastní činnost

857 467,35

12,53%

602-105

Trzby za služby TCHK

229 802,23

3,36%

602-200

Tržby za energie + služby

476 395,47

6,96%

644-200

Úroky

13 307,65

0,19%

691-200

Provozní dotace město HK

2 600 000,00

37,98%

691-300

Provozní dotace nájemné MMHK

2 668 000,00

38,98%

* V další části jsou přiloženy celkové hospodářské výsledky ve formě standardních ekonomických výkazů Výsledovky
   a Rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.
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137

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

VI. Přijaté příspěvky celkem

Výnosy

6

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

IV. Ostatní výnosy celkem
591-100

528

II. Služby celkem

IV. Daně a poplatky celkem

Účet

Celkem

Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní
jednotky TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec
Králové o.p.s. k 31. prosinci 2009 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009  
je v souladu s českými účetními předpisy.
Výrok auditora k ověřované účetní závěrce:
„bez výhrad“.
Praha, dne 31. 5. 2010
Ing. Jaromír Kuba
auditor oprávnění KA ČR č. 0756
jednatel firmy DTG Audit, s.r.o.
oprávnění KA ČR č. 415
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Aktiva
AKTIVA

Číslo řádku

Stav
k 1.dni účetního
období

Stav k poslednímu
dni účetního období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40

I.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

Součet ř. 2 až 8
II.

Dlouhodobý hmotný majetek

(031)

Součet ř. 10 až 19
III.

Dlouhodobý finanční majetek

(061)

Součet ř. 21 až 27
IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku

(072)

Součet ř. 29 až 39
B.

Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84

I.

Zásoby

Pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Jiná aktiva celkem

0

0

0

9

0

0

10

127

0

20

127

0

21

0

0

28

0

0

29

0

0

40

0

0

41

305

1 281

26

0

51

26

0

(311)

52

103

682

71

103

682

(211)

Součet ř. 72 až 79
IV.

127

42

Součet ř. 52 až 69 minus 70
III.

1
2

(112)

Součet ř. 42 až 50
II.

Seznam
použitých zkratek

(381)

Součet ř. 81 až 83

72

176

595

80

176

595

81

0

4

84

0

4

ÚHRN AKTIV

ř. 1+41

85

Kontrolní číslo

ř. 1 až 83

997

432

1 281

1 728

5 124

Pasiva
PASIVA

c
A.
1.

Vlastní zdroje č.90 + 94
Jmění

(901)

Součet ř. 87 až 89
2.

B.

Výsledek hospodaření vč. minulých let

(+/-963)

Stav
k 1.dni účetního
období

Stav k poslednímu
dni účetního období

d

3

4

86

-204

32

87

0

0

90

0

0

91

-204

6

Součet ř. 91 až 93

94

-204

6

Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132

95

636

1 249

1.

Rezervy

(941)

96

0

0

2.

Dlouhodobé závazky

(953)

97

0

0

104

0

0

3.

Krátkodobé závazky

(321)

105

636

1 271

128

636

1 271

5.

Jiná pasiva

(383)

129

0

4

Součet ř. 97 až 103

Součet ř.105 až 127

Jiná

Výnosy příštích období

(384)

130

0

4

pasiva

Kursové rozdíly pasivní

(387)

131

0

0

132

0

4

ř.86 + 95

133

432

1 281

998

1 728

5 124

Součet ř. 129 až 131
ÚHRN PASIV
Kontrolní číslo (ř.86 až 133)
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Číslo řádku

AUS - služební automobil
ČS - PL - Česko - polský
DHIM - drobný hmotný investiční majetek
DR - dozorčí rada
HK - Hradec Králové
HPP - hlavní pracovní poměr
ICT - Information and Communication Technology
IM - investiční majetek
KHK - Krajský úřad Královéhradeckého kraje
KS HK - Krajský soud v Hradci Králové
MIC - Microsoft Innovation Centre
MMHK - Magistrát města Hradec Králové
OP VK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OSSZ - Okresní správa sociálního zabezpečení
PHM - pohonné hmoty
PV - provozní výdaje
RIS - Regionální inovační strategie
SaZP - Sociální a zdravotní pojištění
SR - správní rada
TC HK - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
VT - výpočetní technika
ZP - zdravotní pojištění

Text: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
Foto: Josef Sitta
DTP: FSBT Communications
Tisk: Garamon s.r.o.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové
info: +420 495 077 111, e-mail: info@tchk.cz
www.tchk.cz

