VÝROČNÍ ZPRÁVA

2017

Naším posláním je ulehčit
začínajícím ﬁrmám vstup
do podnikání, pomoci překonat
první léta existence a stát se
prosperujícími společnostmi.
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Úvodní slovo
ředitele

Rok 2017 byl z pohledu TECHNOLOGICKÉHO
CENTRA Hradec Králové především rokem
rozvoje aktivit. Celkově jsme zrealizovali více než
150 akcí, které měly dopad na studenty, začínající
podnikatele i odbornou veřejnost. Nárůst aktivit
byl veden naší snahou zintenzivnit spolupráci s
našimi logickými partnery, kterými jsou lokální
podnikatelské skupiny, podnikatelská a inovační
c e n t r a , v z d ě l á va c í i n s t i t u c e i o b o r o v í
profesionálové, především z oblasti informačních
a digitálních technologií.
V souladu s naší strategií jsme se více zaměřovali
na regiony. Aktivní spolupráci jsme navázali
především v okresech Trutnov a Náchod, kde již
ny n í m á m e s t a b i l n í p a r t n e r y, s k te r ý m i
spolupracujeme jak na bázi realizace projektů, tak
v rámci podnikatelského inkubátoru. V okresech
Jičín a Rychnov nad Kněžnou nám prozatím
přirození partneři chybí, nicméně věříme, že v
roce 2018 se nám podaří i zde najít organizace
nastavené pro vzájemnou spolupráci.
Významnou změnou prošel i podnikatelský
inkubátor TC HK. Nově jsme začali poskytovat
nadějným podnikatelským záměrům vedle
dotace na kancelářské prostory i dotaci na úhradu
poradenských služeb, sestavených na základě
potřeb jednotlivých ﬁrem. Ačkoli se nejedná o
vysoké náklady, odezva ze strany začínajících
podnikatelů je velmi kladná a v celkovém počtu
nám tento způsob inkubace dovolil podpořit v
roce 2017 deset společností z celého
Královéhradeckého kraje. Obdobný počet
očekáváme i v roce následujícím a rádi bychom
tento trend zachovali i budoucna, příp. jej ještě
navýšili. Soustředěné konzultace s profesionály
dokáží začínajícím podnikatelům pomoci s
náhledem na cíle a jejich dosahování, upravit
zamýšlený produkt, zvýšit jeho konkurenceschopnost či nastavit procesy tak, aby byly
dlouhodobě udržitelné.

S osvětou v oblasti podnikání a podnikavosti jsme
však byli aktivní i na středních a vysokých
školách. Kurz Podnikání v praxi jsme rozšířili i na
střední školy a na Univerzitě Hradec Králové jej
zařadili do výuky i na Pedagogické fakultě, která
se tak připojila k Fakultě informatiky a
managementu a Filozoﬁcké fakultě, kde kurz
probíhal i v letech minulých, resp. i v roce 2016.
Podnikavost studentů vnímáme jako velký příslib
budoucího rozvoje našeho regionu, proto i
veškeré naše vzdělávací aktivity budeme nadále
rozvíjet a rozšiřovat síť středních a vysokých škol,
na kterých budeme působit.
Hovoříme-li o rozvoji, nutně musím zmínit i naše
odborné aktivity. Vedle probíhajících setkání
skupiny Windows User Group jsme ve spolupráci
se společností Microsoft zařadili do nabídky
našich seminářů oblast Internetu věcí (Internet of
Things). Workshopy na toto téma jsme ke konci
roku začali spolupořádat i s Přírodovědeckou
fakultou Univerzity Hradec Králové.
Z pohledu roku 2017 si dovolím říci, že jsme opět
významně pokročili ve zviditelňování naší
č i n n o s t i j a ko p r v ku re g i o n á l n í i n ova č n í
infrastruktury a posílili spolupráci s našimi
dlouhodobými partnery.

Ing. Ondřej Zezulák
ředitel TC HK
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Pořádáme odborné a
vzdělávací aktivity pro
začínající podnikatele,
studenty i širokou
veřejnost.
Rozvíjíme regionální
ekonomiku založenou na
znalostech a inovacích.
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Zpráva o činnosti
správní rady TC HK
v roce 2017
Správní rada TC HK zasedala v roce 2017 celkem
čtyřikrát, a to v termínech 3. 3., 7. 6., 19. 9. a 6. 12.
2017. Červnové a prosincové zasedání bylo
tradičně společným zasedáním správní a dozorčí
rady TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec
Králové.
Z provozního hlediska došlo v roce 2017 k
narovnání aktivit hlavní a vedlejší (hospodářské)
činnosti organizace, což v konečném důsledku
mj. vyústilo i v úpravu nájemní smlouvy mezi
MMHK a TC HK. V návaznosti na úpravu nájemní
smlouvy byla provedena i úprava Smlouvy o ZVS,
v obou případech se snížením částky o 1.386.200
Kč. Snížení dotace závazku veřejné služby činí
5.563.800 Kč namísto původních 6.950.000 Kč,
což je již reálné vyčíslení nákladů, které vznikají s
plněním úkolů plynoucích ze závazku veřejné
služby TC HK.
Důležitým krokem směrem k veřejnosti byla i
tvorba nové vizuální identity TC HK a její
postupná implementace.
V oblasti podpory podnikání Správní rada v roce
2017 řešila znovunastartování podnikatelského
inkubátoru, zejména pak schválení úpravy
podmínek inkubace s rozlišením na prostorovou
a neprostorovou variantu, více soustředěnou na
odborné poradenství. Zdůrazněna přitom byla i
nutnost získávání většího počtu projektů z celého
Královéhradeckého kraje - což se již začalo
naplňovat. V roce 2017 bylo podnikatelským
inkubátorem podpořeno 10 projektů a na novém
půdorysu byla nastavena i spolupráce v síti
regionálních institucí.
Na zasedáních Správní rady byly projednávány
jednotlivé vzdělávací programy, kterými TC HK

působí na různých typech škol i v oblasti
profesního vzdělávání. Pozitivním faktem je, že
TC HK své programy dále rozvíjí a snaží se pro ně
získávat ﬁnanční podporu i mimo rozpočet ZVS.
Ze strany Královéhradeckého kraje byl podpořen
projekt „Podnikání v praxi pro SŠ”, odborně
zaměřené workshopy s tématikou Internetu věcí
(IoT) byly spoluﬁnancovány společností
Microsoft. V nabídce TC HK se objevily i aktivity
spoluﬁnancované samotnými klienty.
Z pohledu budoucnosti je však nevyhnutelné,
aby byla deﬁnovaná oborová specializace TC HK.
Jedním ze směrů může být plánovaná laboratoř
virtuální a rozšířené reality TC HK, resp. centra
digitálních technologií poskytovaných na bázi
sdílené služby. Stejně tak je ale pro region vítaná
příležitost zapojení TC HK do sítě Digital
Innovation Hubů, které se v tuto chvíli na základě
výzvy Evropské komise plánují rozšiřovat do zemí
střední a východní Evropy. TC HK je v rámci sítě
spolupracujících vědeckotechnických parků v ČR
stále jedním z možných kandidátů na provozování
hubu .
Z pohledu TC HK jako servisní organizace města
Hradec Králové byl vítanou aktivitou vstup TC HK
do projektu Adapting and introducing of
innovative model to promote self-employment
by the municipality Hradec Králové in the
municipality of Montana, který rozšiřuje
spolupráci partnerských měst Hradce Králové a
Montany v tématu ekonomické spolupráce.
Správní rada TC HK byla na svých zasedáních
informována o naplněnosti objektu. V roce 2017
bylo v TC HK 24 společností zasídlených v
komerčním nájmu, 4 společnosti v inkubátoru,
67 virtuálních sídel a 8 virtuálních adres.
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Správní rada TC HK projednala návrhy investic
do objektu. Po téměř deseti letech provozu je
obnova původního vybavení a technologií
takřka nevyhnutelná a aby si TECHNOLOGICKÉ
C E N T R U M z a c h o va l o v y š š í s t a n d a r d
administrativních a konferenčních prostor,
budou investice do budovy TC HK nutné i v
letech následujících.
Závěrem bych ráda zmínila i priority pro rok
2018. V oblasti partnerské spolupráce je nutné
pokračovat v posilování aktivit TC HK v rámci
Královéhradeckého kraje, který by se pro TC HK
měl stát stabilním zdrojem ﬁnancování.
Prostor pro prohloubení spolupráce je i v
případě Města Hradec Králové, pro které může
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ve větší míře
plnit úkoly ve vztahu k podnikatelské
veřejnosti.

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
předsedkyně správní rady TC HK
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Zpráva o činnosti
dozorčí rady TC HK
v roce 2017
Dozorčí rada konstatuje, že je naplňována funkce
TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové
jako nástroje pro stimulaci a rozvoj inovativních
ﬁrem. Jsou nově nastavené podmínky pro
podnikatelský inkubátor, centrum je zaplněné 24
ﬁrmami a zvýšil se i počet virtuálních sídel na 67.
TCHK se aktivně zapojilo do nového programu
Czechinvest pro podporu startupů
(CzechStarter).
Firmy využívají poradenské činnosti a účastní se
odborných akcí. TCHK je dobrou adresou pro ty,
kteří tvoří nové produkty a obchodní modely.
Zůstává zde ale stále potřeba prezentovat
činnost centra širší veřejnosti. V této době se
zaměřením na tvorbu vyšší přidané hodnoty v
inovačních ﬁrmách, která vede k růstu prosperity
regionu.

Zatím se stále nedaří najít vhodné prostory k
rozšíření centra, což by výrazně zlepšilo jeho
efektivitu. Je nutné dále sledovat možnosti
využití areálu „V Lipkách“. Vedení centra nalezlo
vhodnou iniciativu k využívání principu sdílených
laboratoří (infrastruktury). V roce 2018 se začne
intenzivněji pracovat na myšlence sdílené
laboratoře virtuální a rozšířené reality.
Dozorčí rada se v roce 2017 sešla dvakrát, vždy na
společném zasedání se správní radou, a to dne
12.6. a 6.12. Vlastní činnost dozorčí rady je
dokumentována zápisy z jednání.
Dozorčí rada se seznámila s ekonomickými
výsledky a předloženou účetní závěrkou k datu
31.12.2017, kterou doporučuje správní radě ke
schválení.
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Ing. Zdeněk Hušek
předseda dozorčí rady TC HK
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Základní údaje
o organizaci

Název

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Zkrácený název

TC HK

Právní forma

obecně prospěšná společnost

Sídlo

Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové

Zastoupení

Ing. Ondřej Zezulák, ředitel

IČO

27493784

DiČ

CZ27493784

Kontakt

(+420) 495 077 111

Web

www.tchk.cz

Datová schránka

d8qk3se

Datum zápisu

24.4.2006
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka O 129.
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Organizační struktura
a personální obsazení
organizace

manažer podpory podnikání
Mgr. et Mgr. Jiří Štěpán

manažerka vzdělávání
Bc. Veronika Čapská

projektová manažerka
Ing. Lenka Michálková

ředitel organizace
Ing. Ondřej Zezulák

asistentka, správa objektu
Bc. Aneta Váňová

ict specialista
Jiří Kareš

pr a marketing koordinátor
Mgr. Lucie Felcmanová

event koordinátor
Ing. Aneta Brindová

Organizační struktura společnsti ke dni 31.12.2017.
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HLAVNÍ ČINNOST

NÁKLADY (v Kč)

Provoz podnikatelského inkubátoruTC HK

VÝNOSY (v Kč)

1 179 019

1 179 019

181 322

181 322

Projekty, vzdělávací akce

4 745 462

4 747 921

CELKEM

6 105 803

6 108 262

Krátkodobé pronájmy (zvýhodněné)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

2 459
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Informace o činnostech
uskutečněných v účetním období
v rámci hlavní činnosti
Společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec
Králové podporuje rozvoj podnikatelského
prostředí v Královéhradeckém kraji. Své aktivity
cílí na studenty, začínající podnikatele, ale i
zkušené ﬁrmy a oborové odborníky. Z titulu
provozovatele vědeckotechnického parku úzce
spolupracuje s vysokými školami, vědeckými
pracovišti i výzkumnými ústavy. Mezi hlavní
činnosti TC HK patří:
Provoz TC HK, zejména vědeckotechnického
parku, podnikatelského inkubátoru a centra
transferu technologií. Vlastní činností TC HK jsou
fakturované podnájmy a související služby ve
vztahu k podnikatelském inkubátoru. V roce 2017
d o š l o ke z m ě n ě ú č tová n í ko m e rč n í c h a
dotovaných pronájmů. Nově se tak aktivity
související s provozem budovy, vedené v hlavní
činnosti, soustředí výhradně na podnikatelský
inkubátor, který je provozován na ploše 443 m2.
Krátkodobé pronájmy (zvýhodněné). Pod touto
č i n n o s t í j e ve d e n k rá t ko d o bý p ro n á j e m
(konferenční sál a zasedací místnost) pro
inkubované ﬁrmy a dále využití sdíleného
prostoru začínajícími podnikateli, kteří si
nemohou dovolit vlastní kancelář.
Projekty. V roce 2017 TC HK realizovalo 169 akcí
pro začínající podnikatele i širší veřejnost. Většina
akcí byla pro účastníky zdarma či za snížené
vstupné a náklady spojené s organizací byly v
rámci uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby
ﬁnancovány z příspěvku Magistrátu města
Hradec Králové. Souběžně byla v roce 2017
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započata i realizace pilotního projektu Podnikání
v praxi, 85 % ﬁnancovaného z přijaté dotace od
Královéhradeckého kraje.
Z nových projektů jsme připravovali záměr
Laboratoře virtuální a rozšířené reality. Po celý
rok probíhala příprava projektu zařazeného do ITI
Hradecko–pardubické aglomerace. Příprava
projektu bude probíhat i v roce následujícím, v
rámci dotačního titulu „Podpora přípravy
projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého
kraje”.
V roce 2017 byly podány žádosti do výzvy POVEZ
II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců),
celkem bylo podáno 5 žádostí a 3 byly schváleny:
PRINCE 2 Foundation a Practitioner, CCNA
Bootcamp a Tvorba www stránek se zaměřením
na WordPress. V rámci mezinárodní spolupráce
jsme vstoupili jako neﬁnanční partner do
projektu „Adapting and introducing of innovative
model to promote self-employment by the
municipality Hradec Králové in the municipality
of Montana“. V letních měsících se v TC HK
realizovala stáž absolventky střední školy Terezy
Sojkové, v rámci projektu „Zaměstnaný
absolvent“. Po celý rok probíhala i udržitelnost v
projektech MEPKIT, KISS, CEPIN a SPINNET.
Celkově byly činnosti v rámci hlavní činnosti
ztrátové a byly hrazeny z přijaté dotace. Získané
příjmy ve výši 128 tisíc korun snížily poskytnutou
dotaci a získané prostředky zašleme na účet
zakladatele. Zisk vznikl prominutím penále za
porušení rozpočtové kázně.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

NÁKLADY (v Kč)

Pronájem kancelářských prostor
Pohostinství
Konzultace, poradenství
Přidružený servis pro klienty TC HK
Virtuální kancelář
Krátkodobé pronájmy
CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

VÝNOSY (v Kč)

2 420 409

2 079 102

43 011

47 955

306 792

278 456

15 386

36 662

155 468

390 543

81 466

167 563

3 022 532

3 000 281
-22 251
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Informace o činnostech
uskutečněných v účetním období
v rámci doplňkové činnosti
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
stále rozšiřuje portfolio svých doplňkových
služeb, aby poskytlo svým klientům úplný a
komplexní servis. V této oblasti zajišťuje
občerstvení na akcích 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 tabulce v levé části.
Příjmy z pohostinství v porovnání s předchozími
lety poklesly z důvodu nižšího využití zasedacích
místností externími ﬁrmami. V oblasti
komerčních konzultací a poradenství byly
realizovány jen malé marketingové projekty.
Významnějšími zakázkami v roce 2017 byly
spolupráce na zajištění Škoda Auto Hackathonu a
SmartCity Kick-oﬀ meetingu, který jsme pořádali
pro společnost Microsoft.
Přidružený servis představuje především IT
infrastrukturu a administrativní zázemí pro
klienty TC HK. Tímto způsobem TC HK nepřímo
podporuje podnikatele, kteří ušetří náklady za
vlastní IT řešení. V nabídce služeb TC HK je v rámci
IT servisu i pronájem virtuálních a zákaznických
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serverů. Největší část nákladů představuje
pravidelný servis hardwaru. Na výnosech
přidruženého servisu se nejvíce podílí činnost
kopírovacího centra.
V absolutních číslech se proti loňskému roku
příjmy doplňkové činnosti zvýšily o 2 170 tisíc Kč,
které byly zapříčiněny zejména změnou účtování
komerčních nájmů. V porovnání s rokem 2016 se
v důsledku nižšího využívání školicích místností
společností DSA a.s. snížil příjem z pronájmu
konferenčních prostor o cca 110 tisíc Kč, naopak o
24 tisíc Kč vzrostl náš příjem z virtuálních sídel a
virtuálních adres, které dlouhodobě patří k
vyhledávaným službám, poskytovaným ze strany
TC HK.
Od roku 2017 v rámci doplňkové činnosti
evidujeme i všechny komerční pronájmy
ka n c e l á ř s k ýc h a v ý ro b n í c h p ro s to r, vč .
souvisejících služeb, které byly na konci roku
realizovány na ploše 1 090 m2.
Hospodaření TECHNOLOGICKÉHO CENTRA
Hradec Králové v doplňkové činnosti za rok 2017
vykázalo ztrátu v celkové výši 22 tisíce korun.

Správa objektu
a provoz podnikatelského
inkubátoru TC HK
Stejně jako v letech minulých, i v roce 2017 jsme
spravovali a provozovali objekt, v němž v Hradci
Králové sídlíme. V porovnání s minulými lety však
bylo investováno více prostředků do obnovy
vybavení budovy.
Velkou renovací prošel konferenční sál a přilehlá
zasedací místnost, které byly vymalovány a
vybaveny novým kobercem. Ostatně, výmalbu a
pokládku nových koberců jsme realizovali i v
kancelářských prostorách, ve dvou provozních
blocích o výměře cca 200 m2, samotná výmalba
pak byla provedena i v prostoru coworkingového
centra, které jsme v objektu na konci roku začali
provozovat.
Dlouhodobým problémem je v objektu stav ICT
vybavení. Provoz prakticky veškeré techniky a
sítí se již blíží deseti letům a investice do obnovy
jednotlivých prvků či celých sestav řešení se
začínají stávat nevyhnutelnými. V rámci vlastních
možností jsme v roce 2017 realizovali obnovu
datového úložiště organizace, nahradili původní
kamerový systém v celém objektu, ve dvou
etapách jsme nahradili přípojné body (Access
point) pro přenos wiﬁ v budově.
Nejvýznamnější investiční položkou,
směrovanou do objektu TC HK v roce 2017, však
byla koupě a následná instalace klimatizačních
jednotek v přízemních administrativních blocích
jižní části budovy. Celkově bylo klimatizováno
přibližně 200 m 2 kancelářských ploch. Naši
nájemníci se tak po devíti letech mohou těšit z
příjemnějšího pracovního prostředí, již plně
odpovídajícího standardu dnešní doby.

Z čistě organizačního pohledu v roce 2017 došlo k
účetnímu oddělení komerčně pronajímaných
ploch a prostor, které jsou využívány pro potřeby
podnikatelského inkubátoru. Zatímco komerční
pronájmy začaly nově vstupovat do příjmů
doplňkové činnosti, pronájmy a prostory sloužící
podnikatelskému inkubátoru byly nadále vedeny
v naší hlavní činnosti. Tato skutečnost měla za
důsledek úpravu výše nájemného ze strany
vlastníka budovy, Magistrátu města Hradec
Králové, která nově činí 1 430 800 Kč (bez DPH) za
kalendářní rok.
Rozdíl proti původnímu nájemnému činí 1 386
200 Kč (bez DPH) a o tutéž částku nám byla
snížena i provozní dotace ze strany zřizovatele,
Statutárního města Hradec Králové. Hlavní
činnost, ve významné míře zahrnující i náklady
provozu a podpory podnikatelského inkubátoru,
jsme tak v roce 2017 realizovali s celkovým
příspěvkem 5 435 391 Kč.
Samotný podnikatelský inkubátor byl v roce 2017
(ke dni 31.12.2017) provozován na ploše 445 m2.
Začínající podnikatelé využívali 4 kanceláře či
provozní bloky, což činilo 76% obsazenost
d i s p o n i b i l n í c h p ro s to r p o d n i ka te l s ké h o
inkubátoru (k 31.12.2017) - čímž systémově
držíme podíl nepronajatých ploch pro potřeby
podnikatelského inkubátoru i v příštím období.
Poněvadž je inkubační cyklus dvouletý, ponechali
jsme si prostorovou rezervu pro společnosti,
které podají své přihlášky do podnikatelského
inkubátoru TC HK v roce 2018, příp. i pro možnost
úprav výměry v závislosti na vývoji inkubovaných
společností.
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Nově zřízený
coworkingový prostor
v TECHNOLOGICKÉM
CENTRU Hradec Králové
V minulosti naše organizace již provozovala
coworkingové centrum, a to na třídě
Československé armády v centru města
Hradec Králové. Příliš vysoké provozní
náklady odděleného pracoviště však vedly v
roce 2015 k uzavření coworkingového centra
a nám chyběla služba obdobného typu,
kterou bychom mohli začínajícím
společnostem, ale i živnostníkům a drobným
podnikatelům alternativně nabídnout.
Příležitost jsme proto viděli v uvolněném
provozním bloku o výměře necelých 75 m2,
který jsme měli v objektu od poloviny roku k
dispozici. Po drobné renovaci jsme vybavili
prostor moderním nábytkem a ve třetím
čtvrtletí roku veřejně zpřístupnili. Ač si jsme
vědomi, že lokalita letiště není tak atraktivní
jako centrum města, jsme přesvědčení, že
služba tohoto typu do našich činností patří a
bude pozitivně přijata i ze strany drobných
podnikatelů, pro které je primárně zřizována.
V tuto chvíli náš coworkingový prostor nabízí
šest pracovišť, s možností využít kuchyňský
kout, relaxační zónu anebo jednací stůl pro
formální jednání, umožňující pohodlné
usazení až osmi osob.
Po dvou měsících provozu měla tato služba
d va s t á l é k l i e n t y n a b á z i m ě s í č n í h o
p ř e d p l a t n é h o a n ě ko l i k o b č a s n ý c h
návštěvníků za jednorázové vstupné. Přístup
do coworkingu pak automaticky získávají i
všechny společnosti, které byly přijaty do
inkubačního režimu TC HK a které
nepožadovaly vlastní kancelářské zázemí.
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Podnikatelský
inkubátor TC HK
v roce 2017
V roce 2017 proběhla v rámci podnikatelského
inkubátoru dvě zasedání inkubační komise (29.
června a 19. října 2017), která hodnotila
podnikatelské záměry ﬁrem, usilujících o vstup
do podnikatelského inkubátoru TC HK. Tyto ﬁrmy
mohly být podpořeny dotací na pronájem
prostor, případně dotací na odborné poradenství

expertní sítě. Podnikatelský inkubátor TC HK v
roce 2017 poprvé nabídl soustředěnou podporu i
ﬁrmám z celého Královéhradeckého kraje, což je
plně v souladu s naší strategií rozvoje aktivit
podpory podnikání v regionu východních Čech. V
ro ce 2 0 1 7 by l o p o d p o ře n o ce l ke m 1 0
podnikatelských záměrů.

3D TISK

TriLab Group
Společnost TriLab Group s.r.o. se
zabývá kompletním řešením 3D
tiskových technologií pro jednotlivé
zákazníky. Vyvíjí nové technologie,
dodává řešení na míru a nabízí rovněž
kompletní školení uživatelů včetně
poprodejní podpory. Pracuje i na
popularizaci 3D tisku u široké i odborné
veřejnosti. Cílem společnosti je
dodávat kompletní řešení 3D tisku od
konzultace, návrhu přes prodej až po
aplikační podporu, přičemž důraz je
kladen především na oblast vědy,
výzkumu, školství a průmyslu.
Společnost využila dotaci na snížení
nájemného výrobních prostor a na
poradenství v oblasti průmyslového
designu pro vlastní řadu 3D tiskáren.
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VZDĚLÁVÁNÍ

Lucie Balarinová
Mgr. Lucie Balarinová založila projekt
První pomoc živě v roce 2013. Jde o
kurzy první pomoci zážitkovou formou
z a p o m o c i m o d e l ov ýc h s i t u a c í .
Aktuální inkubační projekt První pomoc
(ne)živě by měl být online kurzem první
pomoci, který svou poutavou formou a
dostupností podpoří zájem lidí o
vzdělávání v oblasti první pomoci. Mělo
by se jednat o pozitivně laděnou
kampaň na první pomoc.
Finanční prostředky podnikatelského
inkubátoru TC HK byly vynaloženy na
vytvoření podrobné analýzy trhu online
vzdělávání v oblasti první pomoci a
asistenci v nastavení dlouhodobé
strategie rozvoje. V průběhu prací se k
projektu připojila reklamní agentura
Fifty-Fifty s.r.o., s jejíž pomocí vznikl
koncept „Ve vteřině”, který by měl být
se strategickým partnerem realizován v
roce 2018.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTRONIKA

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

System 4M

Filip Studnička

Inteliments

Společnost System 4M a.s. vyvíjí a
provozuje informační systém NEOS,
určený pro řízení nákupu v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. V
době vstupu do podnikatelského
inkubátoru měla společnost cca 40
aktivních zákazníků, s tím, že cílem v
období inkubace je zvýšit podíl na trhu
na více než 60 zákazníků a vyvinout
nová softwarová řešení, která by
doplňovala produktové portfolio
společnosti.

Hlavní činností společnosti East
Bohemian Scientiﬁc Equipment, za
kterou stojí Ing. Filip Studnička, PhD. a
která je spin-oﬀem Univerzity Hradec
Králové, je komercializace vědeckých
zařízení založených na monitorování
lidských mikropohybů v uzavřených
prostorech - např. v dodávkách,
návěsech kamionů apod. Produkt již
byl úspěšně testován s Policií ČR v
Královéhradeckém kraji a má potenciál
k užití zejména v celní správě nebo ve
spedičních ﬁrmách.

S p o l e č n o s t I n t e l i m e n t s B .V.
(zastoupená Ing. Tomášem Půžou) se
zabývá poskytováním služeb a řešení v
oblasti systémové integrace IoT a
managementu dat. Společnost s
mezinárodní působností pomáhá
především korporátním zákazníkům
získávat a analyzovat data přicházející z
různých zařízení, senzorů a přístrojů v
reálném čase za účelem optimalizace
výrobních a obchodních procesů,
úspory nákladů a poskytování dat pro
efektivní rozhodování.

Získanou podporu projekt využije na
služby mentoringu v oblasti ochrany
duševního vlastnictví a právního
poradenství.

Podpora podnikatelského inkubátoru
spočívala v dotaci na pronájem
kancelářských prostor a využívání
provozní infrastruktury TC HK.

V podnikatelském inkubátoru TC HK
společnost využila dotaci na pronájem
prostor, díky níž se může soustředit na
rozvoj systému, vlastní expanzi a
tvorbu nových pracovních míst.
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STROJÍRENSTVÍ

Nadkov
Strojírenská ﬁrma NADKOV s.r.o. se
zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou
vlastních produktů pod značkou
N A D KO V. P o s k y t u j e s l u ž b y v e
strojírenství a zákazníkům pomáhá i s
renovací motocyklů nebo příbuzných
zařízení. Základní podnikatelskou
myšlenkou je vytváření unikátní
hodnoty pomocí vlastních zkušeností.
Ve spolupráci s TC HK se společnost
věnuje projektu vývoje, konstrukce,
výroby a prodeje špalíkovačů, které
mění odpadní dřevo na plnohodnotné
ekologické palivo.
V rámci služeb TC HK využila
společnost NADKOV konzultačních
služeb s odborníky na oblast právních
aspektů a obchodu. Byl vytvořen
základ podnikatelského záměru,
z p r a c ova n á p r ez e n t a c e , k t e r o u
společnost využila při představení před
inkubační komisí TC HK, která poskytla
společnosti prostředky na speciﬁcké
poradenské služby.

DRONY A VIDEOPRODUKCE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Adam Hubálovský

TM Company

Adam Hubálovský je studentem
střední školy, který se dlouhodobě
zajímá o bezpilotní letouny a drony.
Právě drony a k nim navazující aktivity
snímkování či pořizování leteckého
videa se staly základem Adamova
podnikání. Po dovršení 18 let začal
pracovat jako OSVČ a pravidelně se
účastnil aktivit TC HK v regionech.

Společnost TM Company s.r.o. se
zaměřuje na vývoj softwarového a
hardwarového řešení pro prototyp
automatu na pohlednice. Automat by
měl fungovat jako samoobslužný,
samostatně stojící kiosek, který by měl
být umístěn ve většině případů v
památkových objektech a místech s
větším výskytem turistů.

V říjnu roku 2017 vstoupil do
podnikatelského inkubátoru TC HK a
podporu využije na konzultace v
oblasti prodejního marketingu.

TC HK pomohlo společnosti zajistit
nastavení ochrany jejího know-how a
kancelářské prostory. Aktuálně je
projekt uváděn na trh.

V následujícím období došlo k
intenzivnímu rozvoji obchodní
propagace, spolupráci s graﬁkem a
průmyslovým designérem, jenž se
aktivně podílel na výsledné podobě
strojů. Společnost NADKOV se zároveň
zapojila do různých soutěží pro
začínající podnikatele, které slouží k
otestování podnikatelského záměru
před odbornou veřejností.
Společnost NADKOV úspěšně čerpala z
Operačního programu podnikání
inovace a konkurenceschopnost (OP
PIK) v rámci programu Inovace - Projekt
n a o c h ra n u p ráv p r ů my s l ové h o
vlastnictví. Mladí strojaři uspěli také v
aktivitě CzechStarter, kterou vyhlašuje
Agentura CzechInvest v rámci Projektu
Podpora startupů.
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40+
V rámci poskytované podpory
podnikatelského inkubátoru
realizovali začínající podnikatelé
a mladé ﬁrmy v průměru více než
40 hodin konzultací s oborovými
profesionály.

VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Ciptu

Hedr Moravia

Centrum inovací a podnikání Trutnov je
zapsaný spolek, svým zaměřením
velmi blízký aktivitám TC HK. Díky
tomu, že v okrese Trutnov pracuje se
začínajícími podnikateli, je i naším
partnerem v zajištění regionálních
aktivit v programech práce s mládeží a
v oblasti rozvoje podnikatelských
dovedností mladých ﬁrem.

HEDR System s.r.o. je nově zasídlená
ﬁ r m a , k t e r á s i v y b r a l a p r o s vé
podnikání Královéhradecký region.
Společnost se zabývá vývojem a
podporou provozu webových portálů
na platformě Kentico CMS/EMS.
Podnikatelský inkubátor byl schválen v
říjnu roku 2017 s dobou trvání na jeden
rok.

Inkubační podpora ze strany TC HK byla
organizaci poskytnuta na konzultace v
oblasti strategického řízení a ICT
kompetencí.

V rámci podnikatelského inkubátoru
využila zvýhodněné nájemné prostor v
objektu TC HK.

STRANA 20/21

4
Celkový počet registrovaných
průmyslových vzorů či patentů v
roce 2017 dosáhl čísla 4.

8,5
Celkový obrat společností, které
byly v roce 2017 zařazeny do
podnikatelského inkubátoru,
dosáhl téměř 8,5 milionu korun.

Nejvýznamnější
aktivity podpory
podnikání TC HK
Setkání startup komunity
V průběhu roku proběhla 4 setkání startupové komunity v krajském
městě Hradec Králové a 11 setkání v okresních městech
Královéhradeckého kraje - v Jičíně, Trutnově, Náchodě a v Rychnově
nad Kněžnou. Celá komunita (soustředěná na Facebookové stránce)
má již více než 400 členů a jednotlivá setkání v regionech se těší stále
větší oblibě. Zpravidla se jich účastní mezi deseti až dvaceti
začínajícími podnikateli, kteří mají možnost diskutovat a vzájemně
sdílet informace, zkušenosti, kontakty a v ideálním případě i
participovat na prvních skutečných zakázkách.
V Trutnově jsme setkání startup komunity realizovali společně s
Centrem podnikání a inovací Trutnov, z.s., které je naším logickým
partnerem v tématu podpory podnikání na úrovni okresů. V Náchodě,
Jičíně a Rychnově nad Kněžnou nám centrum obdobného typu
znatelně chybí, rozvoj komunit se proto snažíme propojovat s
místními podnikateli, kteří znají lokální prostředí a pomáhají nám s
aktivní propagací akcí v místě i přirozeným networkingem.

Individuální poradenství
Individuální poradenství zaměřujeme především na konzultace
podnikatelských záměrů začínajících podnikatelů a asistenci týmu
TECHNOLOGICKÉHO CENTRA při přípravě a zpracování žádostí do
podnikatelského inkubátoru. Individuální konzultace jsou však
primárně náplní manažera podpory podnikání, který je garantem
všech propojujících se aktivit, a mnohdy tak nevystupují jako
samostatná činnost, ale jako součást všech akcí, které pořádáme.
Přímou součástí námi poskytovaného poradenství je i aktivní
vyhledávání inovativních nápadů a podnikatelských projektů, které v
roce 2017 již probíhalo v regionu celého Královéhradeckého kraje.
Pozitivním dopadem je, že 40 % všech podpořených žádostí podaných
do podnikatelského inkubátoru bylo získáno mimo samotné město
Hradec Králové. Z dlouhodobé praxe také vyplývá, že každý rok v různé
fázi připravenosti konzultujeme přibližně čtyři desítky nejrůznějších
nápadů nebo záměrů, z kterých zpravidla jen jedna pětina své idee dále
rozvíjí a vede ke skutečnému podnikání.
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Konzultační dny
Po celý rok 2017 probíhaly konzultační dny jak s odbornými členy týmu
TC HK, tak i s externími odborníky. Zájemce o konzultaci má vždy
možnost zaslat své otázky konzultantovi v několikadenním předstihu,
aby se na problematiku mohl dostatečně připravit a společně strávená
hodina, která je každému k dispozici, byla maximálně efektivní.
Konzultační dny v roce 2017 využilo celkem 71 klientů, kteří měli
největší zájem o právní a marketingové poradenství.

Workshopy a semináře
V dubnu proběhla první hradecká FuckUp Night, kterou TC HK
pořádalo ve spolupráci s Conﬁdent Digital a která do Bio Central
přilákala na 250 diváků. Na stejném místě a v obdobné návštěvnosti
navazovala 30. října i druhá FuckUp Night. Mezi další workshopy a
semináře, které v roce 2017 proběhly, patřily např. kurz Legislativa
provozu bezpilotních letadel (s navazujícím programem přípravy
pilotní licence UCL), marketingový workshop Sklik a správa PPC
kampaní či prakticky zaměřený workshop na osobnostní rozvoj
Inspiration leader. Velký úspěch též zaznamenal workshop „Co brzdí
vaše podnikání?“ orientovaný na odstranění překážek, které brání v
podnikatelském rozvoji, a Invention Cycle, podporující kreativní
myšlení. V závěru roku proběhly i dva právní semináře na téma GDPR
pro ﬁrmy a jako tradičně jsme se i v roce 2017 účastnili akce Týden
vzdělávání dospělých, který probíhal na Úřdech práce v okresních
městech Královéhradeckého kraje a kde jsme účastníky seminářů
seznamovali s tvorbou podnikatelského záměru pomocí metody Lean
Canvas.
Ve spolupráci s coworkingovým centrem Liana jsme pak pořádali
semináře na témata: Myšlenkové mapy, Bitcoin - peníze internetu a
internet peněz, Základy 3D tisku anebo workshop „Handmade
byznys” s Hanou Konečnou.

Expertní síť TC HK
Neustále pracujeme jak na prohlubování vlastních znalostí a
dovedností, tak i na rozvoji sítě odborných konzultantů. Ke konci roku
2017 jsme měli vytvořenou databázi více než 60 oborových
profesionálů, které využíváme v poradenství podnikatelského
inkubátoru, vzdělávacích a osvětových akcích, nebo v rámci námi
zprostředkovaných konzultací. Pro studenty a začínající podnikatele
se zpravidla jedná o službu dotovanou, čili poskytovanou bezplatně.
Experty z naší databáze však mohou v komerčním režimu využít i
etablované ﬁrmy při řešení svých problémů nebo při plnění
speciﬁckých úkolů.
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Podpora podnikavosti i logického
myšlení na základních, středních
a vysokých školách
Téma vzdělávání v TECHNOLOGICKÉM CENTRU
Hradec Králové vnímáme jako velmi důležitou a
nedílnou součást našich aktivit. V rámci výuky
primárně spolupracujme se středními a vysokými
školami, zatímco pro žáky základních škol máme
připravený osvětový program „Už vím proč?”,
který realizujeme v našich prostorách a na němž
spolupracujeme jak s ﬁrmami zasídlenými v
podnikatelském inkubátoru TC HK, tak i s
etablovanými společnostmi, které využívají areál
královéhradeckého letiště.
Prvním směrem našeho zaměření jsou programy
podporující podnikavost mezi mladými lidmi.
Projekty s názvem Podnikání v praxi - jak již název
napovídá, jsou založeny na tématicky
orientovaných blocích, na jejichž přípravě i vedení
se podílí odborníci z praxe.
V roce 2017 jsme projekt Podnikání v praxi rozšířili
i na střední školy. V přípravné fázi jsme uskutečnili
jeden běh programu a na základě kladného
ohlasu jak z řad studentů, tak z řad pedagogů i
hodnoticí komise, bylo rozhodnuto, že tento
nový formát aktivity TC HK bude šířen na další
střední školy a na Královéhradecký kraj byla
podána žádost o individuální dotaci na realizaci
pilotního projektu Podnikání v praxi pro SŠ v
celém Královéhradeckém kraji. Naše žádost byla
v říjnu podpořena a v roce 2017 se krom 5 kurzů v
okrese Trutnov uskutečnily i další běhy v Hradci
Králové - již podruhé na SŠSOG HK a nově na SOŠ
a SOU Vocelova. Celý pilotní projekt bude
realizován až do poloviny roku 2018, výuka tak
bude pokračovat i na dalších školách v
Královéhradeckém kraji.

Na půdě vysoké školy - konkrétně Univerzity
Hradec Králové, jsme k Fakultě informatiky a
managementu a Filozoﬁcké fakultě připojili i
Pedagogickou fakultu, což je v souladu s naší
strategií pokrývat všechny fakulty UHK.
Druhým směrem našich aktivit v oblasti
vzdělávání je podpora technického a logického
myšlení. Zde působíme v rámci mimoškolní
výuky, zaměřené především na žáky základních a
středních škol. Pro tyto účely jsme v roce 2017
zakoupili 15 elektrotechnických stavebnic
B O F F I N . S t ave b n i c e u m ož ň u j e v y t vá řet
jednotlivé projekty jako např. maják, detektor
pohybu, kompas, a jiné, na kterých se žáci naučí
základy elektrotechniky. Pro maximální využití
stavebnice u různých věkových kategorií byl
vytvořen speciální program, který bude
zpřístupněn v průběhu roku 2018.
Díky dalšímu přírůstku, minirobotům Ozobot,
mohou děti natrénovat základy programování,
robotiky, kombinatoriky a prohloubit své logické
a kreativní myšlení. Pro Ozoboty byl též vytvořen
vlastní výukový program, odpovídající různým
věkovým kategoriím. Do budoucna bychom na
tyto programy rádi navazovali a rozšiřovali je na
další stupně výuky, poněvadž technické a
digitální vzdělávání vnímáme jako velmi důležitý
prvek ve výuce mládeže.
Hovoříme-li o technickém vzdělávání, nemůžeme
opomenout ani program „Internet of Things”,
který jsme připravili ve spolupráci se společností
Microsoft Česká republika a který cílí zejména na
vysokoškolské studenty a oborové profesionály.
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Základní školy

Střední školy

Vysoké školy

Projekt Už vím proč? dětem
zábavnou formou přibližuje principy
fungování společnosti a seznamuje
je se základy podnikání.

Studenti středních škol a odborných
učilišť se s podnikáním seznamují v
rámci kurzu Podnikání v praxi, který
díky podpoře Královéhradeckého
kraje začal působit na školách v
celém kraji.

Vysokoškolští studenti též
vzděláváme pomocí programu
podnikání v praxi, oproti středním
š ko l á m s e vš a k j e d n á o c e l o semestrální kurz, složený z 11-13
výukových bloků, jejichž pomocí
ještě více prohlubujeme kontakt s
praxí. Lektorem každé z částí je
profesionál s několikaletou praxí v
oboru, o němž hovoří.

Projekt je určen pro I. a II. stupeň
základních škol, zájmové kroužky i
sdružení. Děti se v průběhu
programu seznámí s technickými
profesemi, zkusí si vytvořit svou
vlastní „ﬁrmu“ a zjistí, co to vlastně
znamená podnikat. Zároveň získají
základy ﬁnanční gramotnosti, které
jim často chybí. Nejen ti nejmenší na
programu oceňují také to, že mohou
nahlédnout přímo do ﬁrem, které
jsou v TC HK nebo přilehlém okolí
mají své sídla či provozovny. Nadšení
zpravidla vyvolává ukázka virtuální
reality, ozobotů, nebo představení
stále populárnějšího 3D tisku, které
zajišťuje právě námi inkubovaná
společnost TriLab Group.
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V k u r z u s e s t u d e n t i s e t ka j í s
manažery a oborovými profesionály,
k te ř í f u n g u j í j a ko ko n z u l t a n t i
ﬁktivních ﬁrem či projektů, na nichž
studenti v průběhu kurzu pracují.
K a ž d ý k u r z z a č í n á m o t i va c í k
podnikání a deﬁnicí předpokladů, na
které navazuje sestavení business
plánu, marketingového plánu, řeší se
ﬁremní ekonomika a plánování.
Každý blok zakončuje praktické
cvičení, shrnující získané poznatky.
Na závěr kurzu pak jednotlivé týmy
představí vlastní podnikatelský
z á m ě r, n a k t e r ý d o s t a n o u o d
hodnotitelů zpětnou vazbu.

V průběhu kurzu a navazujících
cvičení si studenti osvojí nejen
teoretické základy a právní
souvislosti podnikání, ale rozvíjí i své
prezentační a komunikační
dovednosti, rozvíjí kreativní myšlení
a v mnohých případech i rozvíjí své
skutečné podnikání. S kurzem
Podnikání v praxi aktuálně působíme
na třech fakultách Univerzity Hradec
Králové a rádi bychom jej i nadále
rozvíjeli.
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Naše konference:
Průmyslová digitalizace,
zdravé podnikání i hry
Kybernetická revoluce aneb Průmysl 4.0
21. února bylo TC HK hostitelem a spoluorganizátorem regionální sekce odborné
konference Kybernetická revoluce aneb Průmysl
4.0. Návštěvníci akce měli možnost vyslechnout
si panelové diskuze na témata: Technologie
budoucnosti, Lidé pro novou éru a nová éra
lidem, Investice do budoucnosti, Bezpečné
systémy, Právo a společnost budoucnosti.
Součástí celé akce byly i expozice ﬁrem, které
jsou lídry v Průmyslu 4.0.
Hradecký startovač
Čtvrtý ročník konference Hradecký startovač se
věnoval zdravému životnímu stylu a zdraví
obecně. V prostorech hradecké knihovny se 25.
dubna 2017 sešlo přes 80 posluchačů a mnoho
zajímavých přednášejících z Hradce Králové a
Prahy. Mezi ty lokální se řadila děvčata z hradecké
sauny a osvěžovny NUUK a žacléřská ﬁrma
Zdravá lahev. Představila se také nezisková
organizace Loono s projektem #prsakoule,
určeným k prevenci rakoviny prsu a varlat. Stravu
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budoucnosti reprezentovaly cvrččí proteinové
tyčinky SENS Bar a nutričně vyvážené jídlo
MANA. HomeBalance byla zástupcem spin-oﬀ
ﬁrmy z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Partnerem konference se stala Komerční banka.
Celou akci moderoval Jakub Kotek a na závěr celé
konference nechyběl také networking všech
zúčastněných. Hodně diskutovaným tématem se
staly cvrččí tyčinky a jejich využití.
Student Business Forum
Ve středu 29. listopadu 2017 se uskutečnil již
jedenáctý ročník studentské konference Student
Business Forum. Tento ročník, s podtitulem „The
Game Is On“, přinesl přednášky hostů, kteří se
věnují hrám či hraní v různých podobách. Své
zážitky ze světa podnikání sdílela například
hradecká virtuální herna Holodeck, tvůrci hry pro
n ev i d o m é O l á i k r e a t i v n í D e s kov i š t ě s
netradičními deskovými hrami. Nechyběla ani
prezentace únikové hry a přednáška společnosti
eSuba, které sdružuje profesionální hráče esportu. Celkem se této akce zúčastnilo 149
studentů, učitelů a dalších nadšenců.

Další programy
zvyšování odbornosti
a profesní kvaliﬁkace
Windows User Group
V roce 2017 v TECHNOLOGICKÉM CENTRU Hradec Králové proběhly
čtyři semináře pro serverové specialisty, oborové profesionály a
technické nadšence - Windows User Group. Tématem setkání 19.
ledna byla administrace MS Exchange Serveru, 23. února se sešli
zejména vývojáři aplikací pro Android a iOS, 11. dubna jsme se věnovali
virtualizačním platformám Microsoft Hyper-V s ohledem na vydání MS
Server 2016 a 30. listopadu byly obsahem přednášky principy
programování v ASP.NET Core 2.0.
Aktivity skupiny Windows User Group dlouhodobě propojují
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové s ICT profesionály a vždy
se jedná o akce, které vykazují vysokou odbornou kvalitu i vysokou
návštěvnost, se spádovou oblastí jak Královéhradeckého, tak i
Pardubického kraje.

Internet of Things
IoT komunita je neformální skupina, sdružující vývojáře, konzultanty a
všechny nadšence, kteří se zabývají fenoménem Internetu věcí. Tuto
aktivitu jsme začali s přímou podporou společnosti Microsoft
organizovat právě v roce 2017.
V témže roce jsme realizovali 4 workshopy, v jejichž průběhu jsme
hovořili např. s Radovanem Polanským o souvislostech a správných
technologických nastaveních chytrých měst (SmartCities), Pavel Kříž
účastníkům vysvětlil, že geolokace umožňuje zacílení uživatelů a
objektů kdekoliv na Zemi, avšak uvnitř budov, kde nefungují satelitní
navigační technologie jako GPS, jde o palčivý problém. Ten by mohla
vyřešit technologie Bluetooth Smart (např. iBeacony od ﬁrmy Apple),
která má potenciál efektivně pokrýt i rozsáhlé komplexy budov. Pavel
Sodomka ze společnosti SimpleCell představil bezdrátovou síť pro
internet věcí Sigfox, kterou společnost provozuje v České republice a
na Slovensku. O nástrahách a bezpečnostních rizicích internetu i
intranetu věcí - zejména v domácím použití hovořil Jan Štěpán z
Univerzity Hradec Králové. Skupina měla ke konci roku více než čtyřicet
aktivních členů, což je po několika měsících fungování velmi příjemný
výsledek.

VÝROČNÍ ZPR ÁVA 2017 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ, o.p.s.

Brain&Breakfast
V roce 2017 se uskutečnilo celkem 13 akcí formátu Brain&Breakfast,
které proběhly v Infocentru Hradec Králové. Každý měsíc se konala
jedna akce a v měsíci říjnu proběhla i prémiová přednáška s Adélou
Vinczeovou (Banášovou) na téma hledání vnitřního pokoje. V průběhu
roku ve své přednášce hovořil např. profesor Jan Pirk o kardiochirurgii,
Jaroslav Sýkora a kosmickém výzkumu, Libor Mertl o učící se
organizaci a růstu anebo StaniSlav Martinec o budoucnosti našich
měst. Nejvíce účastníků - celkem 75 - si pak přišlo vyslechnout
březnovou přednášku Petra Koukala o osobním rozvoji.

Invention Cycle
Další novinkou v portfoliu programů realizovaných TC HK je workshop
Invention Cycle, který jsme poprvé zrealizovali 16. listopadu a jehož
prostřednictvím jsme se zaměřili na nové přístupy k podnikání,
propagované stanfordskou profesorkou Tinou Seeligovou.
Princip metody spočívá v poznání, jak se naše kreativita vnitřně
neustále utváří a jak je následně ovlivňována vnějšími okolnostmi.
Praktické příklady jednotlivé účastníky průběžně testují, jak dokáží
porozumět trhu i možnostem vlastní organizace či produktu, rozvíjí
jejich kreativitu, nové způsoby podnikatelského myšlení i tvůrčí
potenciál.

Drone Academy
V podzimních měsících roku 2017, od října do poloviny prosince, se v
TECHNOLOGICKÉM CENTRU uskutečnil i první kurz pro operátory
bezpilotních letounů (dronů), který proběhl pod vedením
licencovaného pilota těchto letounů, Adama Hubálovského.
Cílem kurzu bylo připravit uchazeče na složení zkoušky pro získání
povolení ke komerčnímu využití bezpilotních letadel, jednotlivé sekce
proto byly rozčleněny na Technický popis dronu, užívaný software
potřebný k provozu a snímání, pravidla údržby zařízení apod.
Navazujícím blokem byla Legislativa v ČR a teorie letu, na které
navazovala praktická výuka letu. Závěrečné dva bloky byly věnovány
Přípravě na pilotní zkoušky u UCL, resp. postupům při licencování a
Základům leteckého natáčení.
V roce 2017 byl program Drone Academy vytvořen a poprvé spuštěn,
jedná se však o kurz, který budeme zájemcům o bezpilotní létání
nabízet i v následujících letech.
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Inovace a aktuální
technologické
trendy

Virtuální a rozšířená realita
Virtuální a rozšířená realita jsou témata, která nás
v e l m i z a j í m a j í . J s o u t o o b o r y, j e j i c h ž
prostřednictvím bychom v budoucích letech rádi
specializovali TECHNOLOGICKÉ CENTRUM a
odborné veřejnosti nabídli jak technické, tak i
znalostní zázemí, umožňující realizovat projekty s
přesahem do technologií virtuální a rozšířené
reality.
Osvětové a popularizační aktivity v uvedeném
tématu jsme ale realizovali již v roce 2017. Na půdě
Gymnázia J. K. Tyla jsme organizovali setkání
pedagogů se studenty, kteří diskutovali o
výhodách a nevýhodách interaktivního
vzdělávání. Širší veřejnosti jsme měli příležitost
technologie představit např. při příležitosti
otvírání nově zrekonstruovaného kulturního
centra v Třebechovicích pod Orebem, dále již
tradičně v Infocentru v Hradci Králové a také v
rámci programu Noci vědců na Univerzitě Hradec
Králové.
V roce 2017 jsme se též zúčastnili několika akcí,
kde jsme měli příležitost prezentovat námi
připravovaný projekt Laboratoře virtuální a
rozšířené reality TC HK, který jsme na konci roku
připravovali k podání do dotačního titulu "Podpora
přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje”, změřeného na zpracování a
přípravu plných projektových žádostí.
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SmartCity

Průmysl 4.0

Tématu chytrých měst, které je
známější pod názvem SmartCities, se
věnujeme spíše prostřednictvím
našich navazujících aktivit, jakými jsou
setkání IoT komunity nebo jej - v oblasti
SmartLiving - zpravidla vypisujeme
jako jedno z témat studentských prací
v našich programech, kterými
působíme na středních a vysokých
školách.

Stejně jako v případě SmartCity, tak i v
oblasti Průmyslu 4.0 naše odborné
a k t i v i t y z a s t u p u j í s e m i n á ře I oT
komunity, jejichž využití má též přímé
dopady na digitalizaci průmyslu.

Nicméně 18. dubna 2017 jsme ve
spolupráci se společností Microsoft
připravili pro zástupce veřejné správy
odborný seminář SmartCity Kick-oﬀ
meeting, zaměřený na prezentaci
příkladů dobré praxe v implementaci
“smart” řešení v prostředí českých
měst i evropských metropolí.
Tématicky byl seminář věnován
především problematice stále
rostoucího množství zpracovávaných
dat ve městech a technologickým
potřebám budoucího vývoje,
legislativním otázkám spojených s
ochranou osobních údajů a v
n e p o s l e d n í řa d ě i ko n k rét n í m
příkladům a zkušenostem z českých
měst.
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Samostatně jsme se však rozhodli k
agendě Průmyslu 4.0 přistoupit v rámci
partnerské sítě CEEInno, sdružujíí 6
vzájemně spolupracujících
vědeckotechnických parků v České
republice, a společně jsme vstoupili do
mezinárodní výzvy „Call for Digital
Innovation Hubs in Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Czech Republic, Estonia,
Hungary, Latvia, Lithuania, Malta,
Poland, Romania, Slovakia or Slovenia“.
Jak již název projektu napovídá, jedná
se o aktivitu evropské komise pro
rozvoj Digital Innovation Hubů (a
podpory Průmyslu 4.0) v zemích
střední a východní Evropy. Celkem je
p l á n ová n o v u ve d e nýc h ze m í c h
vytvořit síť cca 30 Digital Innovation
Hubů, které by tvořily centra
odbornosti v jednotlivých regionech. V
tuto chvíli jsme v rámci platformy
CEEInno postoupili k dalšímu kolu
vyjednávání.

Microsoft
Innovation
Centre
V aktivitách Microsoft Innovation
Centre jsme navázali na rok 2016, kdy
jsme začali významně posilovat
partnerskou spolupráci. V současné
době jsou naše MIC aktivity rozděleny
na tři základní oblasti: Vzdělávání,
SmartCity a Internet věcí, přičemž pro
každou z oblastí můžeme nabídnout
jak technické konzultace s odborníky
ze společnosti Microsoft, tak i přístup k
zvýhodněným produktům a řešením
nebo prezentační vstupy a podporu na
významných mezinárodních akcích.
K našim úspěchům řadíme získání
ﬁnanční podpory pro naše aktivity - a to
jak v podobě komerčních zakázek, tak v
podobě podpory IoT aktivit, díky
kterým byla snížena potřeba našeho
ﬁnancování ze strany zřizovatle Magistrátu města Hradec Králové.
Ještě více nás ale těší, že jsme dokázali
propojit MMHK a Microsoft i v rovině
odborné, kdy jsme ve vzájemné
spolupráci zprostředkovali prezentace
a konzultace informačního systému
pro projektové řízení, které se MMHK
chystá zavést v pilotním provozu na
oddělení Strategického plánování a
projektového řízení.

Partnerství, aktivity
sítí a rozvoj
vzájemné spolupráce
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
neustále rozvíjí spolupráci s vědeckotechnickými
parky, inovačními centry i dalšími přirozenými
partnery na lokální, národní a mezinárodní úrovni.
V roce 2017 tak zástupci TC HK navštívili například
VTP při univerzitě Palackého v Olomouc, VTP
Plzeň a Business Incubator v Banské Bystrici.
Zároveň jsme měli příležitost se účastnit několika
odborně změřených veletrhů a konferencí v
zahraničí, které přispěly k rozšiřování naší sítě
kontaktů a v mnohém nám byly i zdrojem
inspirace. Konkrétně se jednalo o veletrh
i n f o r m a č n í c h te c h n o l o g i í C e B I T 2 0 1 7 v
německém Hannoveru, veletrh Věda, Výzkum,
Inovace 2017 v Brně a v témže městě i konferenci
Czech Smart při veletrhu Urbis. V rámci aktivit sítě
European Business Network jme navštívili v
červnu Future en Seine v Paříži a jednu z
nejvýznamnějších světových akcí zaměřených na
digitální a inovativní technologie, WebSummit
2017 v portugalském Lisabonu.

Rozvíjet spolupráci se nám dařilo i s našimi
strategickými partnery, tj. s Magistrátem města
Hradec Králové, pro který jsme zajišťovali kurz 3D
tisku pro zaměstnance úřadu, pro ředitele
základních škol jsme realizovali odborné školení
na téma zavádění GDPR ve školách a aktivně
jsme spolupracovali i s městskými organizacemi.
Kupříkladu společnost Městské lesy nám
u m ož n i l a p reze n t a c i n á m i p o d p o rova n é
společnosti Nadkov s.r.o. na Dni lesní techniky.
S Královéhradeckým krajem jsme rozvinuli
spolupráci v oblasti vzdělávání. Krom podpory
kurzu Podnikání v praxi pro střední školy jsme se
stali i členy pracovní skupiny pro digitální
vzdělávání KHK, v sekci formální vzdělávání.
Univerzita Hradec Králové je naším dlouhodobým
partnerem a krom mnoha jiných akcí jsme v roce
2017 spolupracovali na organizaci soutěže Škoda
Auto Hackahton (FIM UHK).
Naše významná členství v rámci regionu:

Souběžně jsme se účastnili i pravidelných jednání
výboru a valné hromady Společnosti vědeckotechnických parků České republiky, jíž jsme
stabilními členy od počátku naší existence.
V rámci regionálních aktivit jsme garanty pilíře
pro oblast Začínajícího podnikání a podnikavosti
P l a t fo r my i nve s t i c , roz vo j e a i n ova c í
Královéhradeckého kraje. Svou činností aktivně
pomáháme udržovat aktuálnost por tálu
www.proinovace.cz, sdružujícího na jednom
místě aktivity všech organizací s orientací na
vědu, výzkum, inovace a rozvoj podnikatelského
prostředí.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace KHK
Pracovní skupina 4 ITI
Pracovní skupina pro digitální vzdělávání KHK
Fakultní rada FIM UHK pro spolupráci s praxí
Fakultní rada FF UHK pro spolupráci s praxí
Pracovní skupina MMHK Konektivita
Pracovní skupina MMHK IDS
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Ekonomická
spolupráce
partnerských měst
Hradce Králové
TC HK se v roce 2017 stalo neﬁnančním
č l e n e m p r o j e k t ové h o t ý m u v rá m c i
mezinárodního projektu „Adapting and
Introducing of Innovative Model to Promote
Self-employment by the Municipality Hradec
Králové in the Municipality of Montana“. V
rámci realizace tohoto projektu navštívili
zástupci TC HK město Montana v Bulharsku,
kde projednali konkrétní body programu
spolupráce a také naplánovali návštěvu
zástupců podnikatelské sféry a veřejné
správy města Montany v Hradci Králové,
která se uskutečnila v dubnu roku 2018. TC
HK tak nadále aktivně podporuje
ekonomickou spolupráci partnerských měst.
V rámci návštěvy Business Incubatoru
Banská Bystrica v listopadu 2017 byla
navázaná další zahraniční spolupráce.
Zahraniční cesta vycházela z potřeby rozvoje
zahraničních aktivit a vztahů s partnerskými
městy Hradce Králové. Účelem bylo přispět k
rozvoji tématu ekonomické spolupráce,
re s p. p o d p o ř i t v zá j e m n o u o b c h o d n í
spolupráci začínajících i etablovaných ﬁrem z
našich regionů na základě spolupráce našich
měst v oblasti školství a kultury.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VÝROČNÍ ZPRÁVY TC HK
ZA ROK 2017
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Informace o členění zdrojů, nákladech
činností a vývoji rezervního
fondu organizace
VÝNOSY V ČLENĚNÍ DLE ZDROJŮ
PŘÍJMY (v Kč)
Provozní dotace v členění

5 742 214,49

Magistrát města Hradec Králové

5 435 391,00

Královéhradecký kraj

170 179,96

Úřad práce (stáže, vzdělávání zaměstnanců)

100 052,15

Ostatní

36 591,38

Vlastní činnost

3 100 100,13

CELKEM

8 842 314,62

CELKOVÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ, DOPLŇKOVOU
A VEDLEJŠÍ ČINNOST
HLAVNÍ ČINNOST
Náklady (v Kč)

4 698 295,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

VLASTNÍ ČINNOST

2 554 694,00

1 875 347,00

Náklady vlastní činnosti jsou režijní náklady, které jsou následně rozděleny mezi hlavní a doplňkovou činnost.

VÝVOJ A STAV FONDŮ
STAV KE DNI

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

Rezervní fond

782 334,80

782 334,80

782 334,80

310 339,28

310 339,28
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PŘÍLOHA
K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA ROK 2017

Název

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.

VÝROČNÍ ZPR ÁVA 2017 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ, o.p.s.

Obecné
údaje

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Hlavní činnosti :

Doplňkové činnosti:

1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2)

3)
4)
5)
6)

Provoz TECHNOLOGICKÉHO CENTRA HK, zejména
vědeckotechnického parku, podnikatelského
inkubátoru a centra pro transfer technologií
Podpora výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v
rámci regionu (prosazování principu partnerství,
spolupráce s veřejnou správou, školstvím, vědou,
výzkumem, podnikatelským sektorem a neziskovými
organizacemi)
Přidružený servis pro klienty podnikatelského
inkubátoru, IT servis, poradenská činnost
Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů
Provoz coworkingového centra
Získávání zdrojů pro další projekty a realizace vlastních
projektů, koordinace a administrace dalších projektů

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

manažer podpory
podnikání

manažer
vzdělávání
projektový
manažer

ředitel
organizace

asistentka,
správa objektu

ict
specialista

pr a marketing
koordinátor
event
koordinátor
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Pohostinství
Propagace, marketing
Konzultace, poradenství
Virtuální kancelář
Krátkodobé pronájmy
Dlouhodobé pronájmy a přidružený servis

V roce 2017 byl v rámci doplňkové činnosti realizován
dlouhodobý pronájem prostor (bez podnikatelského
inkubátoru). V roce 2016 byla stejná činnost realizována v rámci
hlavní činnosti.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Statutární orgán - ředitel:
Ing. Ondřej Zezulák (ve funkci od 1.2.2016)
Správní rada k 31. 12. 2017:
Předseda:
Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
Členové :
PaedDr. Jindřich Vedlich
RNDr. Zita Kučerová, PhD.
Dozorčí rada k 31. 12. 2017:
Předseda:
Ing. Zdeněk Hušek
Členové:
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Ing. Martin Dittrich
PhDr. Karel Vít, Ph.D. (do 11/2017)
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (do 12/2017)
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Rozvahový den:
Okamžik sestavení ÚZ:
Zakladatel:

31.12.2017
28.2.2018
Statutární město Hradec Králové
Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00

Účetní metody
a obecné účetní
metody

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.
2017 a končící dnem 31. 12. 2017.
Pro rozdělení režijních nákladů a výnosů mezi jednotlivé
činnosti společnosti byl použit poměr přímých nákladů
snížených o nájemné. Přefakturace energií se účtuje minusem
do nákladů.

ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ
1. Dlouhodobý 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.

ÚČET

NÁZEV

021.100

Technické zhodnocení budovy

021.100

Zpevněná plocha

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.
Ke dni 31.12.2017 společnost eviduje tento majetek:

POŘIZOVACÍ CENA

OPRÁVKY

PODÍL DOTACE

766 909,48

-96790,00

48,01%

15 153,00

-3 825,00

100,00%

POŘIZOVACÍ CENA

OPRÁVKY

PODÍL DOTACE

Celkem v hodnotě: 782 062,48 Kč (oprávky –100 615,00 Kč)

ÚČET

NÁZEV

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), mikrovlnná trouba

11 860,00

-11 860,00

100,00%
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022.100

Automobil Hyundai i40 WG

551 025,09

-489 725,09

0,00%

022.100

Klimatizace

315 158,00

-5 254,00

0,00%

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: 1 028 957,09 Kč (oprávky –719 053,09 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 2017 ve výši 7 881 Kč).

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
2017 byl nakoupen drobný hmotný majetek v hodnotě 150
049,73 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 2017 nebyl nakoupen
drobný nehmotný majetek. Nakoupený drobný majetek je
oceněn pořizovacími cenami.

3. Odpisování dlouhodobého majetku
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.

Doby odepisování rozhodujících druhů majetku:
- Technické zhodnocení nemovitosti
50 let (6. odp. sk.)
- Automobil Hyundai i40WG
5 let (2. odp. sk.)
- Klimatizace
10 let (3. odp. sk.)

4. Dlouhodobý ﬁnanční majetek

5. Zásoby

Ve sledovaném účetním období neeviduje společnost žádný
dlouhodobý ﬁnanční majetek.

K 31.12.2017 eviduje společnost zásoby ve výši 58 773,43 Kč.
Jedná se o pořízení vybavení prostor TECHNOLOGICKÉHO
CENTRA, které nebylo do konce roku 2017 uvedeno do užívání a
jehož pořizovací hodnota je nižší než 40 tis. Kč.

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK A REZERV

PŘEPOČET CIZÍCH MĚN NA ČESKOU MĚNU

V účetním období byla podle § 8c zákona č. 593/1992 Sb., o
rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zrušena opravná
položka k nepromlčeným pohledávkám ve výši 2.105 Kč (100 %
neuhrazené rozvahové hodnoty) – pohledávky více než 1 rok po
splatnosti a nově vytvořena opravná položka podle stejného
ustanovení ve výši 4 170 Kč. Rezervy tvořeny nebyly.

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. 2017.
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Doplňující údaje k
rozvaze a výkazu zisku
a ztráty

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
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 2017 zůstává v položce vlastního jmění
333 061,- Kč.
Pohledávky
Z celkové sumy pohledávek ve výši 799 tis. Kč je 383 tis. Kč netto
z obchodního styku (odběratelé), 272 tis. Kč jsou poskytnuté
provozní zálohy (energie a záloha na poskytnutí právních služeb)
a 144 tis. Kč dohadná položka aktivní ve výši předpokládaného
čerpání dotace od Královéhradeckého kraje za rok 2017
(vyúčtování proběhne v roce 2018).

POSKYTOVATEL INVESTIČNÍ DOTACE

Závazky
Dlouhodobé závazky společnost neeviduje. Krátkodobé
závazky ve výši 1 771 tis. Kč zahrnují 350 tis. Kč závazky z
obchodního styku (dodavatelé), 426 tis. Kč přijaté kauce
podnájemníků a virtuálních sídel, 280 tis. Kč přijatou zálohovou
platbu dotace od Královéhradeckého kraje (projekt bude
ukončen v roce 2018) a 130 tis. Kč předpis vratky vyrovnávací
platby (dotace) přijaté od zakladatele společnosti na rok 2017.
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.

ZŮSTATEK KE DNI 1.1.2017

ODPISY VÝNOSŮ

ZBÝVÁ

340 942,00

7 881,00

333 061,00

0,00

0,00

0,00

340 942,00

7 881,00

333 061,00

Magistrát města Hradec Králové
ERDF a SR
CELKEM
Přehled vlastního jmění - investiční dotace

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.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Z významných nákladových položek výkazu zisků a ztrát činí
Ostatní služby – z vykázané hodnoty částka 1 452 tis. Kč –
nájemné objektu TECHNOLOGICKÉHO CENTRA HK.
Na straně výnosů z poskytnutých služeb v rámci hlavní činnosti
činilo nájemné (dlouhodobé i krátkodobé) z provozování
podnikatelského inkubátoru včetně souvisejících služeb 241 tis.
Kč. Služby s plněním závazku veřejné služby se na příjmech
podílely ve výši 133 tis. Kč.
V doplňkové činnosti činily výnosy nájemného z provozování
TECHNOLOGICKÉHO CENTRA HK, včetně souvisejících služeb
celkových 2 091 tis. Kč.

Krátkodobý pronájem konferenčního sálu a zasedací místnosti
vykázal příjem 167 tis. Kč, Služby virtuálních sídel a adres 389 tis.
Kč, Služby související s přefakturací občerstvení 48 tis. Kč a
Externí zakázky se na v příjmech společnosti podílely ve výši
278 tis. Kč.
Provozní dotace byly společnosti poskytnuty ze strany MMHK v
rámci Smlouvy o závazku veřejné služby, příspěvek KHK na
vybrané aktivity a příspěvek od ÚP v rámci POVEZ na školení
zaměstnanců.
Odměna za ověření účetní závěrky za rok 2017 je sjednána ve
výši 20 tis. Kč bez DPH.

OSOBNÍ NÁKLADY A PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ
TYP NÁKLADU

CELKEM

Mzdové náklady

2 183 831,00

Zákonné sociální pojištění

676 742,00

Zákonné sociální náklady

58 018,92

Ostatní sociální náklady

10 122,12

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v období roku 2017 byl 5 (THP pracovníci).

Z toho odměny členů správní a dozorčí rady (v Kč)
TYP NÁKLADU

CELKEM

Mzdové náklady

3 000,00

Zákonné sociální pojištění

270,00

CELKEM

3 270,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ A DOPLŇKOVOU ČINNOST
HLAVNÍ ČINNOST

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady celkem

6 105 803,45

3 022 532,02

Výnosy celkem

6 108 262,45

3 000 281,61

2 548,60

-22 250,41

0,00

0,00

2 548,60

-22 250,41

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
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V roce 2017 byl v rámci doplňkové činnosti realizován
dlouhodobý pronájem prostor (bez podnikatelského
inkubátoru). V roce 2016 byla stejná činnost realizována v rámci
hlavní činnosti.

Výnosy související s touto činností činily v roce 2017
2 079 102,55 Kč a náklady 2 420 408,59 Kč.

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ A DARŮ
V roce 2017 byla v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby
přijata vyrovnávací platba formou dotace v celkové výši 5.563,8
tis. Kč. Dotace nebyla vyčerpána v plném rozsahu, nevyčerpaná
částka činí 128 409 Kč a ta je předepsána jako závazek k vrácení
poskytovateli dotace.

Královéhradecký kraj poskytl TECHNOLOGICKÉMU CENTRU HK
ﬁnanční příspěvek na realizaci pilotního běhu vzdělávacího
programu „Podnikání v praxi“ v celkové výši 280 tis. Kč. Čerpání
dotace je stanoveno na období 1. 6. 2017 – 31. 8. 2018. K 31. 12.
2017 je vyčerpáno 142 tis. Kč.

POSKYTOVATEL DOTACE

PROVOZNÍ

INVESTIČNÍ

5 463 800,00

0,00

Magistrát města Hradec Králové (závazek veřejné služby - EBN)

100 000,00

0,00

Královéhradecký kraj (příspěvek na realizaci vzdělávacího programu PvP)

280 000,00

0,00

28 000,00

0,00

100 052,00

0,00

36 591,38

0,00

6 008 443,53

0,00

Magistrát města Hradec Králové (závazek veřejné služby)

Královéhradecký kraj (stáže)
Úřad práce (POVEZ - školení zaměstnanců)
Ostatní (provozní dotace na nájem rozúčtovací aplikace
CELKEM

VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO
ÚČETNÍHO OBDOBÍ
Zisk roku 2016 byl v plné výši 20 352,50 Kč převeden na účet
nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2017, po
datu účetní závěrky nenastaly.
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Způsob zjištění základu
daně z příjmu

Účetní výsledek hospodaření

-19 792,00 Kč

ř. 40 - vyloučení nedaňových nákladů

97 937,00 Kč

ř 150 – daňové odpisy vyšší než účetní

- 12 080,00 Kč

ř. 101 - investiční dotace proti odpisům

- 7 881,00 Kč

ř. 162 – prominuté penále za odvod za porušení rozpočtové kázně

- 2 549,00 Kč

snížení základu daně (§ 20 odst. 7)

54 726,00 Kč

základ daně

0,00 Kč

daň z příjmů – 19%

0,00 Kč

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

Vytvořil: David Bureš, Klára Richterová
externí účetní
Za společnost: Ing. Ondřej Zezulák
ředitel
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Rozvaha
v plném rozsahu, ke dni 31.12.2017 (v celých tisících Kč)

Označení

AKTIVA

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

a

b

c

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Součet A.I. až A.IV.

1

Součet A.I.1. až A.I.7.

9

A. I. 1.
A. I. 2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

Software

(013)

3

A. I. 3.

Ocenitelná práva

(014)

4

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

A. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

A. II. 1.

Pozemky

(031)

10

A. II. 2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

A. II. 3.

Stavby

(021)

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

A. II. 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

A. II. 6.
A. II. 7.

759

991

1 496

1 811

12

782

782

(022)

13

714

1 029

(025)

14

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

A. III.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

Součet A.III.1. až A.III.6.

28

A. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

21

A. III. 2.

Podíly - podstatný vliv

(062)

22

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

A. III. 4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

A. III. 5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

A. III. 6.

Ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek

(069)

26

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

-737

-820

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

(073)

30

A. IV. 3.

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

-85

-101

A. IV. 7.

(082)
(085)

35

-652

-719

A. IV. 8.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

A. IV. 9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

A. IV. 11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39
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Označení

AKTIVA

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

b

c

1

2

a
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

Součet B.I. až B.IV.

41

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

B. I. 1.

59

Materiál na skladě

(112)

42

59

B. I. 2.

Materiál na cestě

(119)

43

B. I. 3.

Nedokončená výroba

(121)

44

B. I. 4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

B. I. 5.

Výrobky

(123)

46

B. I. 6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

47

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

B. I. 8.

Zboží na cestě

(139)

49

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

50

994

1 523

B. II.

Pohledávky celkem

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

523

794

B. II. 1.

Odběratelé

(311)

52

436

384

B. II. 2.

Směnky k inkasu

(312)

53

B. II. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

86

272

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

B. II. 7.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

B. II. 8.

Daň z příjmů

(341)

59

B. II. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348)

64

B. II. 14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

B. II. 15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

B. II. 16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

-2

-4

3

144

B. III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

390

612

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

20

59

B. III. 2.

Ceniny

(213)

73

9

13

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

361

540

B. III. 4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

B. III. 5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

B. III. 6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

B. III. 7.

Peníze na cestě

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.
B. IV. 2.

(261)

79

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

81

58

Náklady příštích období

(381)

81

81

58

Příjmy příštích období

(385)

82

Součet A. až B.

85

1 753

2 514

Aktiva celkem
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Označení
a
A.

PASIVA

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

b

c

3

4

Vlastní zdroje celkem

Součet A.I. až A.II.

86

678

651

A. I.

Jmění celkem

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

651

644

A. I. 1.

Vlastní jmění

(901)

87

341

334

310

310

A. I. 2.

Fondy

(911)

88

A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění ﬁnančního majetku a závazků

(921)

89

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

27

7

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

-20

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

20

x

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

7

27

B.

Cizí zdroje celkem

Součet B.I. až B.IV.

95

1 075

1 863

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Dlouhodobé úvěry

B. II. 2.

Vydané dluhopisy

(953)

99

B. II. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. II. 4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

932

1 767

153

350

Hodnota B.I.1.

97

(941)

96

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

(951)

98

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

B. III. 2.

Směnky k úhradě

(322)

107

B. III. 3.

Přijaté zálohy

(324)

108

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

405

426

280

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

146

218

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

9

7

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)

112

77

138

B. III. 8.

Daň z příjmů

113
19

60

(341)

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

B. III. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

B. III. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

B. III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

B. III. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

B. III. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

68
2
128

B. III. 16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

2

3

B. III. 18.

Krátkodobé úvěry

(231)

123

8

27

B. III. 19.

Eskontní úvěry

(232)

124

B. III. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

B. III. 21.

Vlastní dluhopisy

(255)

126

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

111

62

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé ﬁnanční výpomoci

(249)

128
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Označení
a
B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.
B. IV. 2.

PASIVA

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

b

c

3

4

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

143

Výdaje příštích období

(383)

130

93

82

Výnosy příštích období

(384)

131

50

14

Součet A. až B.

134

1 753

2 514

Pasiva celkem

96

Vytvořil: David Bureš, Klára Richterová
externí účetní
Za společnost: Ing. Ondřej Zezulák
ředitel

STRANA 46/47

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu, ke dni 31.12.2017 (v celých tisících Kč)

Činnosti

Označení

Číslo
řádku

TEXT

Hlavní

Hospodářská

5

6

Celkem
7

1

6 106

3 022

9 128

Součet A.I.1. až A.I.6.

2

3 829

2 152

5 981

A. I. 1.
A. I. 2.
A. I. 3.
A. I. 4.
A. I. 5.
A. I. 6.
A. II.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.

3
4
5
6
7
8
9

405

710

203
108
34
3 079

305
0
72
1
11
1 763

275
109
45
4 842

A. II. 7.
A. II. 8.
A. II. 9.
A. III.

Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého majetku
Součet A.III.10. až A.III.14.
Osobní náklady

10
11
12
13

2 114

815

2 929

A. III. 10.
A. III. 11.
A. III. 12.
A. III. 13.
A. III. 14.
A. IV.

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

Hodnota A.IV.15.

14
15
16
17
18
19

1 583
479
0
44
8
6

600
198
0
14
3
2

2 183
677
0
58
11
8

A. IV. 15.
A. V.

Daně a poplatky
Ostatní náklady

Součet A.V.16. až A.V.22.

20
21

6
95

2
27

8
122

A. V. 16.
A. V. 17.
A. V. 18.
A. V. 19.
A. V. 20.
A. V. 21.
A. V. 22.
A. VI.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Nákladové úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Hodnota A.VII.28.
Poskytnuté příspěvky

22
23
24
25
26
27
28
29

12
0
3
15
0
65
58

4
2
0
0
0
0
21
27

16
2
0
3
15
0
86
85

30
31
32
33
34
35

58

25

83

0
4

2
1

2
5

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami

36

4

1

5

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. VI. 23.
A. VI. 24.
A. VI. 25.
A. VI. 26.
A. VI. 27.
A. VII.
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Označení

A. VIII.

Číslo
řádku

TEXT

Daň z příjmů

A. VIII. 29. Daň z příjmů
Náklady celkem
B.
Výnosy

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

5

6

7

Hodnota A.VIII.29.

37

Součet A.I. až A.VIII.

38
39
40

6 106

3 022

9 128

Hodnota B.I.1.

41

5 720

22

5 742

Součet B.II.2. až B.II.4.

42
43

5 720

22

5 742

44
45
46
47

374

2 973

3 347

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.
B. II.

Provozní dotace
Přijaté příspěvky

B. II. 2.
B. II. 3.
B. II. 4.
B. III.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží

B. IV.

Ostatní výnosy

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

48

14

5

19

B. IV. 5.
B. IV. 6.
B. IV. 7.
B. IV. 8.
B. IV. 9.
B. IV. 10.
B. V.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Výnosové úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Součet B.V.11. až B.V.15.
Tržby z prodeje majetku

49
50
51
52
53
54
55

0

1

1

B. V. 11.
B. V. 12.
B. V. 13.
B. V. 14.
B. V. 15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého ﬁnančního majetku
Výnosy z dlouhodobého ﬁnančního majetku
Součet B.I. až B.V.
Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

1

1

13

4

17

56
57
58
59
60
61

6 108

3 000

9 108

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

2

-22

-20

ř. 62 - ř. 37

63

2

-22

-20

Vytvořil: David Bureš, Klára Richterová
externí účetní
Za společnost: Ing. Ondřej Zezulák
ředitel
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Seznam použitých
zkratek

CEPIN
ČNB
DPČ
DPP
DR
ERDF
HIT Klastr
HK
HPP
ICT
IM
IT
KHK
KIS
MEPKIT
MIC
MMHK
OP VK
PAITZ
PPP
R&D
SPINNET
SR
TC HK
THP
ÚP
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Centrum pro inovace v biomedicíně
Česká národní banka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dozorčí rada
Evropský fond regionálního rozvoje
(European Regional Development Fund)
Hradecký IT Klastr
Hradec Králové
Hlavní pracovní poměr
Informační a komunikační technologie
(Information and comunnication technologies)
Investiční majetek
Informační technologie
(Information technologies)
Královéhradecký kraj
Královéhradecká inovační síť
Meziregionální Partnerství pro Konkurenceschopnost v IT
Microsoft inovační centrum (Microsoft Innovation Centre)
Magistrát města Hradec Králové
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Praktická Akademie IT Znalostí
Public Private Partnership
Research and Development
SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol
Správní rada
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
Technicko-hospodářský pracovník
Úřad práce

