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1. Změny v organizaci v roce 2018

Od 1. ledna 2018 do 31. července 2018 působila na pozici ředitelky centra Ing. Rut Bízková. Novým ředitelem se 
ke dni 17. září 2018 stal Mgr. Vilém Růžička. 

21. května 2018 rezignoval na funkci člena představenstva spolku Ing. Věslav Michalik, CSc. Od 21. května 2018
tvoří představenstvo čtyři členové JUDr. Robert Bezděk CSc., Mgr. Karel Horčička, Ing. Miloš Petera a Prof. MUDr.
Pavel Martásek, DrCs. Představenstvo spolku je usnášeníschopné.

V červnu 2018 se spolek přemístil z prostor v Dolních Břežanech na adrese Pražská 636 do budovy Krajského 
úřadu Středočeského kraje na adrese Zborovská 11, Praha 5. 

Další změnou v rámci řízení spolku bylo schválení nového řádného člena spolku členskou schůzí. České vysoké 
učení technické se stalo řádným členem Středočeského inovačního centra, spolku ke dni 29. března 2018 a na 
členské schůzi je zastoupeno Prof. Ing. Zbyňkem Škvorem, CSc. 

2. Činnost SIC v roce 2018 pro potřeby jednotlivých cílových skupin

Činnost SIC byla v roce 2018 zaměřena na jednotlivé cílové skupiny a aktivity, které existují ve Středočeském kraji 
a k jejichž podpoře byl spolek založen. Jedná se o podporu koncepční činnosti Středočeského kraje, vytváření 
znalostního prostředí, rozvoje vzdělávání pro konkurenceschopnost kraje. Dále je expertně podporována veřejná 
správa, organizace výzkumu a vývoje, propojení výzkumu a praxe, začínajících podnikatelů a podnikání, podpora 
expanze firem na nové trhy.

2.1. Koncepční a analytická činnost pro potřeby Středočeského kraje

V  roce 2018 SIC pracoval na formulaci a realizaci dvou základních strategických dokumentů Středočeského 
kraje, aktualizaci RIS3 strategie a Akčního plánu k RIS3 strategii. 
Regionální strategie inteligentní specializace – RIS3 strategie, je krajskou inovační strategií, nezbytným před-
pokladem pro realizaci inovačních aktivit v kraji financovaných z operačních programů MŠMT a MPO. SIC je po-
věřen přípravou, naplňováním strategie, aktualizací tohoto dokumentu, přípravou a realizací jeho akčního plánu. 
Tyto aktivity vykonává v rámci projektu Smart Akcelerátor z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
jehož nositelem je Středočeský kraj a SIC je partnerem projektu.

Během první poloviny roku 2018 probíhala příprava aktualizované verze RIS3 strategie Středočeského kraje, 
která doznala zásadních změn zejména ve stanovených prioritách a cílech v její návrhové části. Součástí aktua-
lizace byla také analytická část, která popisuje stav a vývoj v inovačním ekosystému Středočeského kraje, iden-
tifikuje klíčové potřeby a problémy aktérů v inovačním prostředí a shrnuje je v analýze SWOT. Na aktualizaci se v 
rámci dvou pracovních skupin a čtyř jednání podílelo také 24 zástupců výzkumných organizací, firem a veřejné 
sféry. Jejich relevantní připomínky a návrhy k analytické a návrhové části byly do strategie zapracovány. Během 
roku byly také dále rozpracovány tzv. strategické intervence v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) před-
pokládané k realizaci na území Středočeského kraje v příštích letech. Strategické intervence jsou aktivity uvede-
né v této zprávě níže jako činnosti pro potřeby jednotlivých cílových skupin v regionu.

V rámci RIS3 strategie byly potvrzeny tzv. domény specializace neboli klíčová odvětví pro hospodářství Středo-
českého kraje, na které je mapování a následně podpora nejvíce zaměřena. Mezi nimi byly identifikovány auto-
mobilový průmysl, strojírenství, chemický a potravinářský průmysl, biotechnologie a life sciences, elektronika a 
elektrotechnika, výzkum a vývoj. Následně na to byla zahájena činnost v rámci projektové aktivity Mapování a to 
hloubkové šetření a osobní rozhovory ve 180 firmách a 20 výzkumných organizacích. Získané informace budou 
využity pro další přípravu programů a intervencí na podporu rozvoje inovačního prostředí v regionu. Současně 
budou vloženy do již fungující databáze kontaktů (CRM systému), která činí ze SIC významný zdroj informací o 
firmách a podnikání ve Středočeském kraji.
V druhé polovině roku 2018 je sestavován Akční plán RIS3 strategie na období 2019-2020. Akční plán obsahuje 
strategické projekty v regionu, které jsou v souladu s RIS3 strategií kraje. Jedná se o projekty či programy s 
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významným dopadem na inovační prostředí Středočeského kraje a s evidentním inovačním potenciálem, které 
mají ambici zavádět změny oproti původním způsobům a stavům. Projekty mají strategický význam pro svého 
nositele a zároveň potenciální dopad na větší počet aktérů v regionu a na zvyšování kvality inovačního prostředí 
v širším kontextu Středočeského kraje.
Hlavním orgánem pro směřování realizace RIS3 je Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje, která 
je poradním orgánem Rady Středočeského kraje. V současnosti má 27 členů, z toho 14 zástupců firem, 7 zá-
stupců vysokých škol a dalších výzkumných organizací a 6 zástupců veřejné správy a neziskových organizací. 
Předsedou Rady je prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., ředitel výzkumného pracoviště Biocev. Rada se pravidelně 
setkává k diskusi o inovačních aktivitách ve Středočeském kraji a ke schvalování dokumentů významných pro 
směřování aktivit SIC jako realizátora projektu Smart Akcelerátor. V roce 2018 se Rada sešla třikrát. Pro rok 2019 
se plánuje změna složení (snížení počtu členů) rady za účelem zefektivnění její činnosti.
Výsledkem analytické práce SIC byla také aktualizace a druhé vydání Atlasu inovačního prostředí Středočeského 
kraje v září 2018, který představuje region a jeho inovační prostředí firmám, investorům i široké veřejnosti. Sou-
časně byl v červnu 2018 spuštěn na webu SIC Interaktivní mapový portál, který zobrazuje profily významných 
inovativních firem, výzkumných organizací včetně jejich profilů, projektů z ukončených dvou výzev Inovačních 
voucherů a dalších subjektů inovační infrastruktury v Praze a Středočeském kraji, jako jsou podnikatelské inku-
bátory, vědecko-technické parky a coworkingová centra. Od svého spuštění v červnu bez větší propagace tento 
nástroj využilo přes 300 uživatelů.
V roce 2018 byla zahájena realizace veřejné zakázky v rámci modulu Propagace. Aktivity modulu Propagace v 
roce 2018 jsou realizovány hlavně v podobě dokončení marketingové strategie a komunikačního plánu s ana-
lýzou cílových skupin v kraji; mapování trendů v PR a marketingu ve světě; pořádání tématických workshopů 
k tvorbě strategie; příprava brand identity atd.

2.2. Rozvoj vzdělávání pro podnikavost, podnikání a inovace

Dostatek kvalifikovaných lidí je dle RIS3 strategie stěžejním předpokladem pro rozvoj hospodářství Středočeské-
ho kraje. V této oblasti působí řada organizací. SIC se v roce 2018 věnoval dále přípravě projektu SIC4KIDS, což 
studentská soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Projekt byl zařazen do krajského 
projektu iKAP. Nicméně na podzim bylo rozhodnuto o odstoupení SIC z projektu. 
K propojení základních a středních škol s výzkumnými organizacemi a firmami k navázání spolupráce a směřo-
vání vzdělávání na školách pro potřeby výzkumu a firem je ustavena platforma pro vzdělávání. 
Inovační platforma Vzdělávání se zaměřuje zejména na podporu kreativity, polytechnického vzdělávání a pod-
nikavosti u žáků a studentů základních a středních škol, na propojení škol s firmami tak, aby školy mohly včas 
reagovat na potřeby inovujících firem, nejen na současné, ale i budoucí potřeby trhu práce, plynoucí z nových 
vývojových trendů digitalizace, kybernetizace a automatizace výroby, v poslední době označované jako Průmysl 
4.0. V průběhu roku 2018 byla realizována tři setkání této platformy. Na platformách vystoupil například býva-
lý ministr financí a nynější zmocněnec MŠMT pro digitální vzdělávání, Ing. Ivan Pilný, nebo firmy jako VR 
Musashi a další firmy, které se věnují intenzivně digitalizaci ve vzdělávání. Všech tří setkání se dohromady zú-
častnilo přes 100 osob. 

2.3. Chytrý region - Smart cities - expertní podpora veřejné správy

Středočeské inovační centrum začalo realizovat a dále připravuje ve spolupráci s dalšími externími experty a 
aktéry na místní i regionální úrovni podporu konceptů chytrého venkova (Smart Village), chytrého města (Smart 
City) a chytrého regionu (Smart Region). Pro obce a města Středočeského kraje to představuje nástroj pro zkva-
litňování infrastruktury, zlepšování podmínek pro život jejich obyvatel, realizaci smysluplných projektů (včetně 
nalezení finančních prostředků na takové projekty) zaměřených na podporu zavádění nových technologií, snížení 
energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí, sdílení dat a informací, podporu podnikání, chytrou 
veřejnou správu a další. Vzhledem k tomu, že ve Středočeském kraji je převaha obcí s počtem obyvatel nižším 
než 1000 a zároveň je zde absolutně nejvyšší počet obcí ze všech krajů ČR (1144), jejichž infrastrukturní výbava 
je ve srovnání s jinými kraji v řadě případů nedostatečná, považuje SIC oblast konceptu „Chytrého regionu“ za 
významnou pro zvyšování kvality života v kraji. 
V roce 2018 proběhlo k problematice Chytrého regionu několik významných akcí, probíhá systematická infor-
mační podpora a sdílení zkušeností s partnery, pravidelně se schází inovační platforma pro Smart cities. 
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V lednu se konala konference Smart Cities (16. 1. 2018), s účastí cca 120 účastníků. Tato konference odstar-
tovala aktivity SIC v oblasti Smart Cities (region, venkov) pro rok 2018. Dalšími aktivitami v této oblasti bylo 
uspořádání 2 Inovačních platforem Smart Cities (SC IP). První SC IP se uskutečnila 1. 2. 2018 a byla zaměřena 
na problematiku odpadového hospodářství. Platformy se zúčastnili jak zástupci obcí a měst, tak i zástupci svo-
zových společností. 23. 4. 2018 pak proběhla již 9. IP SC, tentokráte na téma Digitalizace veřejných budov. Na 
této platformě byla přítomným představena koncepce chytrých budov, vč. systémů jejich řízení, problematiky Big 
data a ochrany osobních dat. 
Prostřednictvím inovační platformy Smart Cities SIC propojuje zástupce měst a obcí v regionu s firmami a vý-
zkumnými organizacemi, které vytvářejí chytrá řešení. SIC pomáhá sdílet příklady dobré praxe, zkušenosti a 
zejména získávat inspiraci při propojování středočeských měst a obcí v rámci realizace chytrých projektů. SIC 
zvyšuje informovanost regionu o možnostech finanční podpory, pořádá tematické semináře a workshopy. 

Prvními hmatatelnými výsledky činnosti SIC na poli chytrých řešení jsou např. pomoc s přípravou projektu 
obce Kněžice, který bude zaměřen na vytvoření komunitní plusové energetické sítě v obci na bázi obnovitelných 
zdrojů včetně zavedení nových SMART technologií z konceptu SMART GRIDS, SMART CITY, SMART HOME. SIC 
dále konzultoval přípravu projektů obcí do výzvy OPZ, zaměřených na zavádění nových technologií (Kamýk nad 
Vltavou), a za prostřednictvím pana ředitele SSPŠ Radko Sáblíka, se zapojí do přípravy Smart city konceptu ve 
městě Mníšek pod Brdy. Na základě aktivit SIC byla na Středočeské krajské síti místních akčních skupin založena 
pracovní skupina pro Chytrý venkov, která se záhy stala inspirací pro založení stejně zaměřené pracovní skupiny 
na národní úrovni. Tato pracovní skupina je zastřešena Sdružením místních samospráv a Národní sítí místních 
akčních skupin ČR. SIC je i nadále aktivní v pracovních skupinách Czech Smart city clusteru a v pracovní skupině 
pro Smart City zřizované při MMR. Zatím posledním výsledkem činnosti SIC je pomoc s přípravou projektu sdí-
lených kol v obci Hostivice a okolí.  

2.4. Podpora rozvoje činnosti výzkumných organizací a jejich propojení s praxí

Dle stanov SIC je jednou z hlavních rolí spolku propojovat výzkumné organizace a firmy tak, aby bylo možné nové 
poznatky, získané výzkumem, využít ve firmách, k jejich růstu a úspěšnosti na trhu. Malá propojenost výzkum-
ných organizací a firem je dlouhodobě slabou stránkou českého výzkumu, zejména toho, který je podporován 
z veřejných prostředků. Výzkumníci nejsou uvnitř svých organizací podporováni v  tom, aby jejich práce měla 
výsledky užitečné pro společnost. Z tohoto důvodu často nejsou vybaveni znalostmi pro zakládání firem (spin 
off, start up), které by vznikly na základě výsledků jejich výzkumu, získané znalosti spíše „rozdávají“.
Pro podporu rozvoje činnosti výzkumných organizací a na podporu přenesení výsledků výzkumu do praxe SIC 
v roce 2 018 realizoval tyto aktivity: rozvoj strategické intervence Open Doors, rozvoj služby Welcome office, ma-
pování výzkumných organizací, vyhlášení výzvy druhého kola programu Asistence.
Open Doors: Strategická intervence je zaměřená na popularizaci práce výzkumných institucí ve Středočeském 
kraji pro školy a veřejnost. Jedním z výstupů této intervence v roce 2018 bylo vytvoření publikace s názvem 
Příběhy Středočeského kraje - Výzkum a vývoj. Celkem je v publikaci prezentováno 25 výzkumných center ve 
Středočeském kraji. Publikace byla vytištěna, distribuována v elektronické a tištěné verzi především široké laické 
veřejnosti a školám ve Středočeském kraji, a to prostřednictvím sociálních sítí, MAS, Odboru školství Krajského 
úřadu Středočeského kraje a dalších kanálů. V následujícím období se plánuje dotisk a překlad publikace do 
anglického jazyka. 
Na základě analýzy vzešlé z mapování se připravuje další výstup této strategické intervence, kterým je katalog 
služeb a technologického vybavení výzkumných organizací pro partnery z aplikační sféry, především pro firmy a 
veřejnou správu. Z toho důvodu budou v první polovině roku 2019 probíhat rozhovory zástupců SIC s vedoucími 
příslušných výzkumných týmů ve výzkumných organizací.
Welcome office: Cílem strategické intervence je propagovat Středočeský kraj jako vysoce atraktivní lokalitu pro 
výzkum a vývoj, technologický rozvoj a inovace a s nimi spojené investice. Jedná se o službu asistence zahranič-
ním investorům do výzkumu a vývoje ve Středočeském kraji a zahraničním jednotlivcům, kteří mají zájem usadit 
se a pracovat ve Středočeském kraji v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
Možnosti v kraji byly prezentovány dne 27. 2. 2018 při setkání s diplomaty z desítky zemí v budově Středočeské 
centrály cestovního ruchu. Cílem akce bylo představit kraj nejen jako výjimečnou a atraktivní destinaci pro turisty 
ze zahraničí, ale i jako region, který je otevřený pro investiční příležitosti. Další taková příležitost byla dne 5. 6. 
2018, kdy hostilo Středočeské inovační centrum maďarského velvyslance. 
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V průběhu roku 2018 byla aktualizována a upravena sekce Welcome Office na webových stránkách SIC, která 
představuje zahraničním vědcům a investorům možnosti a příležitosti pro výzkum v kraji. Proběhla jednání s 
dalšími partnery a subjekty, kteří mohou pomoci při příchodu zahraničních pracovníků, např. se zástupci centra 
EURAXESS, zástupci MŠMT, portálu Research Jobs a dalšími. Spolupráce s portálem Research Jobs vedla ke 
konkrétní službě, a to vytvoření webové sekce SIC prezentující aktuální pracovní nabídku vědeckých pozic vý-
zkumných pracovišť Středočeského kraje.

V  listopadu proběhl seminář prezentující možnosti financování služby Welcome Office a obecně možnosti fi-
nancování strategických projektů v oblasti HR managementu výzkumných organizací. Semináře se zúčastnili 
zástupci výzkumných organizací z celé České republiky.

V rámci aktivity Welcome Office pomohlo SIC přivést do Středočeského kraje vědeckou pracovnici z Mexika, kte-
rou zástupci SIC oslovili během studijní stáže Twinning na Univerzitě v Guadalajaře (Mexiko) v dubnu 2018. Díky 
tomu se studentka Ph.D. dozvěděla o vysoké koncentraci výzkumných organizací ve Středočeském kraji, z nichž 
si zvolila pro ni oborově nejbližší Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v Buštehradě. 
Zástupci SIC jí pak pomoci zprostředkovat komunikaci s budoucím zaměstnavatelem a následně jí asistovali při 
vyřizování víza a dalších povinností potřebných k příchodu do ČR. V dalším období se plánuje konkrétní zacílení 
strategické intervence Welcome Office. V přípravě je projekt na spuštění regionálního programu podporující me-
zinárodní mobilitu vědců ze zahraničí. 

Program Asistence 2018: Jedná se o dotační program pro podporu veřejných (veřejnoprávních) subjektů, jejichž 
aktivity významně stimulují rozvoj inovačního prostředí Středočeského kraje. Nejčastějšími příjemci podpory 
jsou pak výzkumné organizace. Dotace poskytnutá příjemcům je určena k úhradě výdajů spojených se zpraco-
váním náročných projektových žádostí strategických projektů s významným pozitivním dopadem na inovační 
systém kraje. Středočeský kraj vypsal v roce 2017 a 2018 celkem 2. výzvy Programu Asistence v celkové výši 
dotace 6,5 mil. Kč. Celkem obdržel Středočeský kraj 14 žádostí od 8 veřejných (veřejnoprávních) subjektů ze 
Středočeského kraje s požadovanou dotací 5.318.410 Kč (81 %). Veřejné (veřejnoprávní) subjekty mohly získat 
až 500.000 Kč na realizaci svého projektu. Všechny podmínky v 1. výzvě splnilo celkem 5 veřejných subjektů (90 
%) s požadavky na dotace ve výši 3.981.067 Kč (88,8 %). Do 2. výzvy uzavřené na konci roku byly předloženy 
celkem 4 žádosti od 3 veřejných subjektů s požadavky na dotace ve výši 837.000 Kč (41,9 %). 

2.5. Podpora (inovativního) podnikání

SIC podporuje zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních středočeských firem prostřednictvím progra-
mu Středočeských inovačních voucherů. Začínající podnikatelé mohou využít nástroj SIC LAB. Propojení vý-
zkumných organizací a firem je kromě výše uvedené dotační podpory umožněno také prostřednictvím inovač-
ních platforem orientovaných na problematiku life sciences a potravinářství, které mají ve Středočeském kraji 
velký potenciál k rozvoji. Služby pro privátní sektor mimo jiné zahrnují i konzultační služby dotačních titulů pro 
získání financí na inovační projekty. . V roce 2018 proběhlo 14 konzultací podnikatelských záměrů, jako např.: 
startupový projekt na automatizovaný chov a výrobu alternativních potravin. 

Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků ze Středočeského 
kraje s výzkumnými organizacemi z ČR (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce atd, tzv. poskytovatelé znalos-
tí). Podpora se poskytuje prostřednictvím jednorázové dotace podniku na spolupráci s poskytovatelem znalostí. 
Cílem je přenos poznatků/technologií a know-how z výzkumné organizace a jejich využití ve firmě. Podniky a 
výzkumné organizace si prostřednictvím realizace menších společných projektů ověřují schopnost a nastavení 
způsobů vzájemné spolupráce a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. 
V  roce 2018 se uskutečnila jedna výzva k předkládání žádostí o vouchery. Výzva byla vyhlášena na zbývající 
prostředky, které nebyly vyčerpány v předchozích výzvách. Celkem se jednalo o 2.284.887 Kč. Příjem žádostí pro-
bíhal od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018. Obdrženo bylo celkem 16 žádostí, které v součtu žádaly téměř o 2.202.952,5 
Kč. Všechny projekty byly způsobilé k podpoře a byla s nimi podepsána smlouva. Realizace projektů probíhala do 
31. 10. 2018 a následně po kontrole obdržených žádostí o platbu budou prostředky převedeny na účty příjemců.
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Výsledky podpory prostřednictvím voucherů mají poměrně velký mediální ohlas, např. regionální příloha MF 
Dnes publikovala s dvoutýdenní periodicitou články o významných inovacích v kraji. Byly zde prezentovány také 
inovace ve firmách, které je realizovaly s podporou Středočeských inovačních voucherů.

Kreativní vouchery Středočeského kraje jsou finančním nástrojem určeným k podpoře spolupráce malých a 
středních podniků ze Středočeského kraje a poskytovateli kreativních služeb z oblasti kulturních a kreativních 
průmyslů ze Středočeského kraje a Hl. města Prahy, který by měl vést k vyšší konkurenceschopnosti a upevnění 
středočeských firem na trhu. Cílem programu je poskytnout MSP ze Středočeského kraje jednorázovou finanční 
dotaci, která by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného produktu, zlep-
šení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke klientovi.

V roce 2018 byla vyhlášena 1. výzva s příjmem žádostí od 1. 6. 2018 do 22. 7. 2018. Obdrženo bylo celkem 59 
žádostí od firem, které si mohly vybrat z kreativní galerie SIC čítající 82 kreativců z různých oborů. Všechny pod-
mínky výzvy splnilo 25 středočeských firem s navrhovanými požadavky na dotace ve výši 5,8 mil. Kč, avšak výše 
alokovaných prostředků na tuto výzvu činila jen 5 mil. Kč. Z tohoto důvodu se uskutečnilo dne 24. 8. 2018 v sídle 
úřadu Středočeského kraje veřejné losování za přítomnosti notářky. V rámci něho bylo vylosováno celkem 21 
žádostí, které získaly dotaci a byla s nimi podepsána smlouva. V současné době probíhá realizace spolupráce, 
která bude ukončena 4. 2. 2019.

V závěru roku byla zahájena příprava dalších výzev inovačních a kreativních voucherů na rok 2019. Středočeský 
kraj na tyto nové výzvy vyčlenil celkem 10 mil. Kč.

SIC LAB série workshopů a nástroj podpory start-upů, který umožňuje účastníkům pochopit, jaké kroky je třeba 
podniknout pro realizaci podnikatelských nápadů a jak v reálném světě budovat úspěšnou firmu. V roce 2018 
proběhlo čtvrté kolo SIC LAB na Vysoké škole ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, na základě Memoranda o porozu-
mění, které podepsala předsedkyně představenstva SIC s rektorem Vysoké školy ŠKODA AUTO. Do tohoto roční-
ku se přihlásilo celkem 6 týmů. Jednalo se o studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy, ale i zájemce z řad veřejnosti. 
Na závěrečné akci byli přítomni i zástupci SICu. 
Stěžejním tématem inovační platformy Life Sciences je využití nejnovějších technologií pro prevenci nemocí 
– tzv. „chytrá prevence“. Technologie pomáhají odhalit časné příznaky fyzických i duševních onemocnění a tím
dochází k eliminaci pozdní medikace a hospitalizace, nárůstu nákladů na léčbu nemocí. Nejaktivnějšími členy
platformy na straně výzkumných organizací byly v roce 2017 Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), BIOCEV,
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBE) a UCEEB Českého vysokého učení technického. V roce 2018 došlo
po analyzování potřeb aktérů k částečné úpravě platformy na název Social Life Science a specifikaci zaměření
na oblast integrované péče (zdravotní a sociální péče). Definovaným cílem platformy je posilnit vzájemnou spo-
lupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče a dlouhodobě tak přispívat k rozvoji
a implementaci inovací této oblasti ve Středočeském kraji. Toho by mělo být dosáhnuto díky dostupným inovač-
ním řešením v technologické, procesní, organizační i legislativní rovině. Stěžejním tématem je stárnutí. Červnové
setkání bylo organizováno ve spolupráci s UCEEB ČVUT na téma Inovace ve službách domácí péče. Na setkání
při interaktivních diskusích relevantních účastníků bylo možné definovat několik nosných témat platformy. Díky
setkání těchto účastníků bylo možné propojit subjekty na spolupráci nových projektů, jako je např. spolupráce
na vývoji telemedicínských technologií pro dům pečovatelských služeb s FBMI Kladno, záměr vybudovat bydlení
pro seniory s asistivními technologiemi dálkového sledování v SČK či potřeba získání přehledu o technologic-
kých možnostech pro pečovatelské domy (tento přehled bude z velké části získán díky katalogu služeb výzkum-
ných organizací připravovaným SIC).

Další setkání platformy se uskutečnilo v listopadu, které bylo formou workshopu věnováno možnostem a typům 
dobrovolnictví v sociální a zdravotní péči. Byla představena unikátní metoda založená na dobrovolnické bázi, 
která propojuje expertní služby pro organizace, které na tyto služby nemají dostatek finančních prostředků, a do-
dává jim služby na základě konkrétních požadavků organizací. Následně byla s účastníky diskutována možnost, 
jak tuto metodu více rozšířit do okrajových oblastí Středočeského kraje. Na to SIC navázal poradenstvím, dodá-
ním partnerů ke spolupráci a konzultacemi pro získání finančních prostředků z výzvy ESF vyhlášenou MPSV. Z 
identifikované potřeby posílení vazeb mezi občany v mimoměstských oblastech, vytvoření komunitních služeb, 
zapojení dálkových asistivních technologií či edukace jejich příjemců vznikl návrh na vytvoření společného pro-
jektového záměru. Ten se týká téma pilotního ověření asistivních technologií s perspektivou telemedicíny v rámci 
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komunitní péče na zdravotně sociálním pomezí ve vymezené oblasti Středočeského kraje se společným zapoje-
ním aktérů platformy, tj. VO, soukromých subjektů, veřejného subjektu, poskytovatelů zdravotní a sociální služby 
a SIC. Tento projekt SIC rozvíjí propojením účastníků, konzultacemi a hledáním finančním prostředků. 

Inovační platforma Potravinářství (Smart Food) zahájila činnost v květnu 2017 ve výzkumném centru BIOCEV. 
Cílem setkání bylo seznámit zástupce potravinářských firem ze Středočeského kraje s možnostmi praktické-
ho využití nových vědeckých poznatků pro výrobu zdravých potravin. Činnost pokračovala dále v roce 2018. V 
dubnu proběhlo organizované setkání platformy s využitím prostor na Vysoké škole chemicko-technologické 
zaměřené na téma Nutriční kvalita potravin a bezpečnost z pohledu inovací včetně legislativy. Jednalo se o inter-
aktivní seminář, kde vystoupili experti z VŠCHT a odpovídali zejména na otázky zástupců potravinářských firem. 
Na semináři dále vystoupili zástupci TC AV ČR, kteří představili možnosti zapojení do mezinárodních inovačních 
projektů a další služby, které se zaměřují na transfer potravinářských inovací a technologií. 
Platformy se zúčastnili zástupci potravinářských firem, zástupci konzultačních společností pro potravinářský 
průmysl, dodavatelé do potravinářského průmyslu, experti z VŠCHT, zástupce Ministerstva zemědělství či TC AV 
ČR. Díky tomuto širokému spektru účastníků došlo k řadě propojení, jako např. spolupráce konzultační firmy se 
zaměřením na potravinářský průmysl s expertem z VŠCHT v oblasti bezpečnosti potravin nebo k zadání studie 
a testování bezpečnosti výrobků a surovin do výroby u expertů VŠCHT producentem pro koncové spotřebitele. 
Tyto projekty SIC rozvíjel pomocí vyhledání vhodných dotačních titulů k získání finančních prostředků.
SIC se taktéž díky platformě stal partnerem mezinárodní sítě EIT Food Hub, která spojuje business, R&D a spo-
třebitele. Mohli jsme tak rozšířit jejich služby do SČK, jako je soutěž o inovační granty či zahraniční semináře 
zaměřené na propojování akademického a průmyslového sektoru, přenos znalostí a podporu inovativního podni-
kání. Těchto služeb využily 3 inovativní firmy, se kterými jsme jejich záměry konzultovali.
Další setkání platformy v podobném interaktivním duchu za komplexní podpory SIC pro rozvoj inovačních pro-
jektů proběhlo v listopadu 2018. Do této doby bylo konzultováno několik inovačních záměrů, zejména jejich 
financování a zaměření na inovativnost produktu a výrobní technologie. Listopadové setkání bylo organizováno 
s mezinárodní sítí EIT Food Hub, se kterou byla navázána spolupráce na dubnovém setkání platformy. Tématem 
setkání bylo představení nových trendů v potravinářství. Setkání se opět v hojném počtu zúčastnili zástupci firem 
a široké spektrum účastníků z výzkumných organizací, zájmových organizací a veřejných organizací působících 
v oblasti potravinářství a zemědělství. Na setkání proběhly prezentace a diskuse na téma kvality potravin v České 
republice, podpory norem garantujících vysokou kvalitu potravin, automatizační řešení a digitalizace v zeměděl-
ství, přínosy precizního zemědělství, šetrné technologie zpracování potravin či přitažlivost potravin pro konzu-
menty a obohacování potravin prospěšnými látkami dle hlediska cílové skupiny konzumentů. Nedílnou součástí 
platformy byly demonstrační příklady dobré praxe inovací v potravinách, na kterých spolupracovali výzkumníci 
společně se zástupci potravinářských firem, které představily účastníci. Zároveň proběhly prezentace středo-
českých inovačních start-upů a projektů, jako je interdisciplinární centrum vyvíjející technologie pro získávání 
cenných produktů z odpadů rostlinného či živočišného původu ze zemědělské výroby či potravinářského prů-
myslu, dále možnosti využití konopí v potravinách a netradiční masová produkce hmyzu jako jídla budoucnosti. 
Z platformy vyplynulo několik dílčích úspěchů, a to 2 inovační záměry mezi výzkumnou organizací a firmami, 
dále zájem investora o prezentující start-up či záměr na vybudování automatizované farmy. Na konci listopadu 
SIC podpořil v rámci spolupráce s EIT soutěž EIT Food o inovační granty, do které podalo přihlášku několik firem 
z platformy. Dva záměry ze SIC platformy byly vyhodnoceny jako úspěšné a projekty získaly finanční grant pro 
jejich realizaci. Jedná se tak o příklad dobré spolupráce a fungování platformy. 
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3. Další činnosti SIC

Aktivity SIC a jednotlivé projekty byly v roce 2018 kontinuálně prezentovány neplacenou formou publicity v regi-
onálních i celostátních médiích, a to prostřednictvím distribuce tiskových zpráv, prezentací úspěšných příkladů, 
organizací akcí a setkání pro novináře. Podařilo se navázat spolupráci s deníkem MF Dnes a pravidelně uveřej-
ňovat příběhy úspěšných firem podpořených inovačními vouchery. Pravidelně je vydáván elektronický newsletter 
SIC. Probíhá kontinuální optimalizace stránek a byla dokončena anglické mutace webu. Započaly živé přenosy 
z konceptu Brain and Breakfast. Za poslední rok došlo rovněž ke značnému nárůstu návštěvnosti jak sociálních 
sítí, tak webových stránek. 

Cílem interaktivních seminářů s názvem Úterky na SIC bylo rozvíjet networking, přinášet nové impulzy a inspiraci 
účastníkům, systematicky podporovat příležitosti pro spolupráci mezi subjekty v rámci kraje v souladu s vizí SIC 
a vytvářet žádoucí publicitu a povědomí o inovačních aktivitách ve Středočeském kraji. V první polovině roku 
2018 došlo k představení výzkumných organizací, které jsou zároveň i zakladateli spolku. SIC se tímto podílel na 
zvýšení povědomí o výzkumných organizacích a jejich popularizaci. Celkem tedy proběhly tři Úterky na SIC se s 
těmito tématy:
� Virtuální mapová sbírka, a jak využít Geografický informační systém v praxi (VÚGTK)
� Moderní astronomické technologie ve Středočeském kraji (Astronomický ústav)
� Efektivní symbióza základního a aplikovaného výzkumu – úkol i výzva dneška (Fyzikální ústav)

V roce 2018 proběhla na SICu celá řada dalších akcí. Hned v lednu proběhla velmi úspěšná konference věnované 
zaměřenou na podporu podnikavosti a rozvoje regionu, s důrazem na zavádění rychlého internetu do obcí a měst 
ve Středočeském kraji. Mezi přednášejícími byl například Martin Hausenblas, spoluzakladatel aplikace Liftago 
nebo uznávaný profesor Milan Zelený. 

V únoru zástupce SICu přednášeli na konferenci zabývající se současnými trendy v ekonomice podnikání v čes-
kých podnicích, zaměří se především na inovace, nové manažerské disciplíny, řízení lidských zdrojů, řízení změn 
a projektování, podnikové vzdělávání, informační zabezpečení a vyhodnocování ekonomických procesů. Mezi 
vystupujícími byli manažeři společností jako Airbnb, Vodafone Czech Republic a.s, PwC Česká republika a další 
firmy.

Pro firmy i širší odbornou veřejnost SIC pořádal semináře na téma jako například daňové odpočtů na výzkum a 
vývoj, řízení inovací ve firmách a další. Na seminářích vystupovali přední odborníci v daných oblastech jako Pavel 
Csank ředitel MSIC, Vojtěch Kadlec zakladatel stratupu UNICO.AI a další. 
 
Proběhla setkání v rámci projektu SIC Research na témata jako energetika nebo vodohospodářství. SIC navštívil 
ministr životního prostředí Richard Brabec, na jednání bylo diskutováno zejména vodohospodářství.  

I v roce 2018 pokračoval v SIC ve svém členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, Národního centra pro Průmysl 
4.0 (společně s ČVUT, VUT, JIC, firmami Siemens a Škoda Auto), je přidruženým členem Smart cities klastru. Pro-
bíhá pravidelné setkávání s Hospodářskou komorou Středočeského kraje, Agenturami CzechInvest a CzechTra-
de, Agenturou pro podnikání a inovace. SIC je aplikačním garantem několika výzkumných projektů podaných do 
programů Technologické agentury ČR, dva pracovníci SIC jsou členy odborných poradních orgánů pro hodnoce-
ní projektů v programech TA ČR. SIC tak získává přehled o nejnovějších trendech ve výzkumu v ČR.
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4. Zahraniční spolupráce

V roce 2018 probíhala především spolupráce se státem Jalisco (Mexiko), která byla zahájena studijní stáží v 
dubnu, dále následovala návštěva mexické delegace ve Středočeském kraji v srpnu a studijní cesta do Jalisca v 
říjnu 2018.

4.1. Studijní stáž - Jalisco

Stát Jalisco byl vybrán jako jedna z destinací pro spolupráci se Středočeským krajem pro zájem o společná 
strategická odvětví, jakými jsou potravinářský průmysl, zdravotnictví, biotechnologie a ICT. Jalisco má dobře 
koordinovaný inovační ekosystém a druhou nejvyšší patentovou aktivitu ze všech 32 států Mexika. Ve dnech 3. 
– 19. 4. 2018 uskutečnila čtyřčlenná delegace, složená se zástupců RIS3 týmu Středočeského inovačního centra 
studijní stáž ve městě Guadalajara (stát Jalisco/Mexico). Stáž se byla realizována pro účely modulu twinning v 
rámci projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji. Partnerem SIC v Mexiku bylo Inovační centrum pro eko-
nomický rozvoj státu Jalisco (CIADE) při Ministerstvu pro inovace, vědu a technologie státu Jalisco. Předmětem 
stáže bylo studium dvou navzájem souvisejících programů, a to programu Digital Fabrication Labs (pro střední 
školy) a programu Living Labs (pro univerzitu a další aktéry v regionu).
 
Funkční inovační ekosystém státu je výsledkem dlouholeté snahy a jasné vize Ministerstva pro inovace, vědu 
a technologie státu Jalisco, kterému se podařilo zapojit do systému partnery na celém území státu a svou vizi 
šíří prostřednictvím svých inovačních strategií přímo v regionu. Vzhledem k tomu, že každá oblast státu má svá 
specifika a rozdílné problémy, ukazuje se tento princip jako účinnější oproti řízení centrálnímu. Na tvorbě funkční 
sítě spolupracujících partnerů se podílela ředitelka CIADE Teresa Quintana osobně, během jednoho roku navště-
vovala klíčové hráče Jalisca a vysvětlovala jim strategii ministerstva.
 
Důležitým poznatkem je, že pro vznik skutečně funkčního inovačního ekosystému je propojení čtyřech pilířů: 
vlády, průmyslu, akademického sektoru a samotné společnosti. A právě na tomto stojí úspěch inovačního eko-
systému státu Jalisco

 
Významnou součástí strategie Jalisca je identifikace a následná podpora mladých talentů, důraz na kompeten-
ce potřebné pro 21. století a popularizace STEM oborů, a to již na úrovni středních škol. Funkčnost inovačního 
ekosystému státu se projevuje významným nárůstem počtu zahraničních investorů (Intel, Google, Facebook) v 
regionu, kteří zde mají zájem rozvíjet inovační, technologicky náročné a vývojové aktivity.

4.2. Návštěva mexické delegace ve Středočeském kraji

Ve dnech 27. – 31. 8. 2018 hostil SIC tři zástupce mexického státu Jalisco. Jednalo se o cestu v rámci probíhající 
spolupráce mezi Středočeským inovačním centrem a státem Jalisco, financovanou z projektu Smart Akcelerá-
tor. Uvedená cesta navazovala na dubnovou studijní stáž SIC v Mexiku.
 
Paní Teresa Quintana Rodríquez, ředitelka Inovačního centra pro urychlení hospodářského rozvoje, které spadá 
pod Ministerstvo pro inovace, vědu a technologie, přicestovala do Středočeského kraje v doprovodu dvou tzv. 
inovačních ambasadorů, profesorů z Technologického institutu Mario Molina. Cílem návštěvy bylo představení 
inovačního ekosystému Středočeského kraje a setkání s klíčovými partnery v regionu: BIOCEV, HiLASE, ŠKODA 
AUTO Vysoká škola, Technopark Kralupy, SVÚM nebo firmy působící v oblasti zdravotnictví, LINET a Beznoska. 
Návštěva byla domluvena ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy. S uvedenými aktéry 
byla dohodnuta konkrétní spolupráce. Mimoto proběhl workshop, který měl za cíl předvést nástroje používané 
Ministerstvem pro inovace, vědu a technologie státu Jalisco ke spuštění inovací v různých strategických sekto-
rech.
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Výstupy návštěvy lze rozdělit do tří linií: vzdělávání, věda a technologie a propagace. Pokud jde o oblast vzdě-
lávání, soukromá vysoká škola ŠKODA AUTO např. projevila zájem o spolupráci s mexickým partnerem Digital 
University – univerzitním centrem pro on-line studium pod Ministerstvem pro inovace. V oblasti vědy a technolo-
gií byly identifikovány konkrétní problémy, se kterými se aktuálně potýkají firmy v Mexiku a které mohou pomoci 
vyřešit např. vědci z Technoparku v Kralupech nad Vltavou. Obě strany se také shodly na tom, že budou věnovat 
zvýšené úsilí propagaci možností spolupráce mezi oběma regiony.

4.3. Studijní cesta do Mexika

Studijní cesta do Mexika proběhla ve dnech 7. - 14. 10. 2018 za účasti 10 členů. Skupinu vedl radní pro kulturu, 
pan Karel Horčička a tvořili ji zástupci SIC, starostové měst, ředitelé středních škol a další zastupitelé Středočes-
kého kraje. Účelem cesty bylo obeznámení se se strategií, kterou Ministerstvo pro inovace, vědu a technologie 
(SICYT) ve spolupráci s klíčovými partnery, mezi něž patří univerzity, klastry a komunity, prosazuje změny a im-
plementuje inovační a podnikatelskou kulturu. Členové studijní skupiny tak měli možnost získat široký náhled na 
inovační ekosystém Mexika, s bližším zaměřením na ekosystém státu Jalisco.

 Během studijního pobytu ve městě Guadalajara (stát Jalisco) se hlavní pozornost delegace soustředila na té-
mata: Digital Fabrication Labs Network a Living Labs (implementované Guadalajarskou univerzitou), mobilita 
vědeckých pracovníků a program Agenti inovací/inovační buňky (implementované Ministerstvem pro inovace, 
vědu a technologie a Technologickým institutem Mario Molina).

 Na závěr návštěvy koordinátoři Digital Fabrication Lab ze střední školy č. 19 navrhli ředitelům středních škol z 
Rakovníka, Kutné Hory a Čáslavi organizaci on-line soutěže ve vytváření mikrokontrolérů, která bude zahájena 
v březnu 2019 (Maker Challenge). Ředitelé navrhovanou aktivitu přijali s nadšením a SIC přislíbil její zastřešení.

 Na Technologickém institutu Mario Molina (TecMM) středočeskou delegaci přijal generální ředitel spolu s ve-
doucími jednotlivých fakult a center. Institut ve spolupráci s Inovačním centrem Ministerstva pro inovace, vědu 
a technologie vytipoval tři společná odvětví spolupráce s regionem středních Čech: automobilový průmysl, elek-
tronika se strojírenstvím a agropotravinářští. Obě strany vyjádřily souhlas se vzájemnou spoluprací v uvedených 
oblastech a dohodly se prozkoumat možnosti stáží pro studenty TecMM ve středočeských firmách v daných 
odvětvích. Zároveň byl představen program inovačních buněk, který podporuje otevřenou spolupráci mezi firma-
mi a vysokoškolskými studenty v oblasti navrhování, validace a vývoje inovativních řešení.  SIC bude pokračovat 
v navázané spolupráci s TecMM, rovněž zvažuje možnost podepsání dohody o spolupráci mezi SIC a TecMM v 
oblasti inovací a podnikání.
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5. Projekty realizované SIC v roce 2018

5.1.  Smart Akcelerátor

Projekt Smart Akcelerátor je největším projektem SIC. Z tohoto zdroje je hrazeno 30-40 % nákladů činnosti SIC 
(podle období), obsah projektu je nerozlučně spojen s dalšími aktivitami SIC popsanými v předchozích kapito-
lách. Obsahuje 6 modulů, z nich nejvýznamnější jsou inovační platformy, mapování inovační kapacity v regionu, 
twinning a propagace. V modulu twinning se jedná se o aktivitu sloužící k analýze situace v jiných regionech, 
získávání znalostí na základě již existujících osvědčených strategických intervencí/nástrojů. Následně mají být 
tyto jinde osvědčené nástroje adaptovány na podmínky ve Středočeském kraji a využity nebo implementovány.

Na konci roku byly zahájeny přípravy k podání žádosti do navazující výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání Smart Akcelerátor II, která umožní pokračovat v zahájených aktivitách v dalším období až do roku 
2022.

5.2. Projekt D-STIR

Středočeské inovační centrum úspěšně získalo podporu z programu Interreg (Danube Transnational Pro-
gramme) v kooperaci s několika organizacemi a výzkumnými centry z různých evropských zemí (Bosna-Herce-
govina, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) v rámci 
dvou projektů nadnárodní spolupráce financovanými z ERDF a IPA. Jedná se o projekty RI2integrate a D-STIR.

Projekt D-STIR má za cíl zlepšit podmínky pro inovace v zúčastněných státech implementací metod Respon-
sible Research & Inovation (RRI) v celém inovačním řetězci a zajistit tak sociální, ekologicky a eticky udržitelný 
způsob zapojení zapojením zúčastněných stran skrz celý inovační řetězec. Cílem projektu je zlepšení podmínek 
pro inovace v Podunají začleněním principů odpovědného výzkumu a inovací a tím i podpoření jejich realizace 
také s ohledem na společenské, environmentální a etické dopady. 

Další významnou realizovanou aktivitou v projektu je tzv. výzkum sociálně-technické integrace (z angl. Socio-
-Technical Integration Research, zkráceně STIR). Tuto metodu vytvořil Dr. Erik Fisher (Arizona State University,
USA). Využívá se již v 10 zemích světa, na 3 kontinentech a v 30 univerzitních a soukromých laboratořích (v Evro-
pě – v Belgii, Holandsku, Velké Británii, Španělsku, Dánsku a Maďarsku). Výstupem projektu bude přizpůsobená
metoda STIR podmínkám Podunají. Středočeské inovační centrum zde figuruje jako partner projektu.

Od zahájení realizace projektu došlo k realizaci pilotního ověření metody D-STIR (metoda STIR upravená pro 
podmínky v Podunají) ve firmě Genrex s. r. o. V roce 2019 je plánovaná další pilotáž ve firmě Sysloop spol. s r.o. V 
únoru 2018 se uskutečnil projektový meeting v Bukurešti a následně v červnu 2018 ve Stuttgartu. Na jednáních 
byla, kromě diskuse na jednotlivými výstupy projektu, diskutována rovněž možnost prodloužení doby realizace 
projektu. 

5.3. RI2integrate

Cílem projektu je využití výhod již existujících excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje. Spojovacím 
prvkem mezi regiony Podunají je nová výzkumná infrastruktura financovaná z dotací EU přesahující 850 mil. eur, 
a to vysoce výkonné lasery ELI, postupně instalované v České republice, Maďarsku a Rumunsku. Do projektu 
„Usazení kvalitních výzkumných infrastruktur v Podunají“ (RI2integrate), se zapojil Středočeský kraj, jako asocio-
vaný partner, který poskytl návratnou finanční výpomoc Středočeskému inovačnímu centru na předfinancování 
výše uvedeného projektu ve výši 4 661 000 Kč. 

Od zahájení realizace projektu došlo k definování a konkretizaci očekávaných výstupů projektu v podobě násle-
dujících tří nástrojů:
1. Průvodce zadáváním veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení (vytvoření příručky a bude následovat
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pilotní ověření v roce 2019 v České republice, Srbsku, Chorvatsku a Maďarsku)
2. Pomoc podnikatelskému ekosystému (vytvoření konceptu pro vědecký park: akční plán a bude následovat
pilotní ověření v roce 2019 v Rumunsku, Slovinsku)
3. Šíření povědomí (vytvoření konceptu pro návštěvnická centra a bude následovat pilotní ověření v roce 2019 v
Maďarsku a Rakousku).

5.4. KETGATE

Projekt KETGATE spojuje organizace podporující firmy a výzkumné organizace, které pomáhají malým a střed-
ním podnikům získat přístup k technologiím v oblasti pokročilých materiálů, fotoniky a mikro a nano-elektronice 
v dopravě, zdravotnictví a potravinářství. Za tímto účelem bude 8 partnerů společně s 19 asociovanými partnery 
budovat síť inteligentních přístupových míst ke KET (z angl. Key Enabling Technologies) na úrovni výzkumných 
center v celé střední Evropě, které budou poskytovat poradenství malým a středním podnikům v oblasti aplikací 
KET. Realizace projektu byla zahájena dne 1. 7. 2017 a bude pokračovat do 31. 8. 2020. Středočeské inovační 
centrum v tomto projektu figuruje jako asociovaný partner Národní klastrové asociace. 

5.5. Evaluation of V4 cities in the area of Smart City 

Projekt byl schválen vedením V4 fondu v červnu 2017. Cílem projektu je zhodnotit současný stav konceptu 
Smart City v regionu V4 a poskytnout komplexní srovnávací přehled, identifikovat oblasti Smart City pro stanove-
ní priorit a podpořit vytvoření regionální spolupráce veřejných a soukromých subjektů s cílem řídit implementaci 
škálovatelných řešení. Za tímto účelem projekt zahrnoval vývoj nástroje k sebehodnocení jednotlivých cílových 
skupin zahrnující analýzu celé řady datových souborů z vybraných měst V4 v šesti vymezených oblastech, které 
jsou v souladu s EY Smart City indexem. Experti se v rámci projektu, prostřednictvím online platformy, snaži-
li aktivovat angažovanost zúčastněných stran, včetně občanů a soukromého sektoru. Realizace projektu byla 
ukončena v na konci roku 2018. Středočeské inovační centrum v tomto projektu figuruje jako projektový partner.

V roce 2018 probíhala realizace projektu. Byly zpracovány jednotlivé dotazníky pro občany, soukromý a veřejný 
sektor. Dále byla vytvořena webová aplikace pro sběr dat od jednotlivých subjektů. Zároveň se v Brně uskutečnil 
kulatý stůl se zástupci veřejného sektoru. V průběhu projektu probíhala intenzivní komunikace s jednotlivými 
zapojenými subjekty.
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6. Financování a rozvoj kapacit SIC v roce 2018

6.1. Financování činností SIC

Činnosti SIC byly v roce 2018 financovány z několika zdrojů, a to zejména z dotací a půjček ze Středočeského 
kraje, zálohové platby z EU fondů pro projekt Smart Akcelerátor. 
Rozpočet SIC 2018 je krytý jednak dotací z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 20,69 mil. Kč, tak dále:
Na program Středočeské kreativní vouchery vyčlenil Středočeský kraj prostředky ve výši 5,00 mil. Kč. 
V polovině roku byla SIC poskytnuta zálohová platba na projekt Smart Akcelerátor z MŠMT ve výši 8,07 mil. Kč a 
v listopadu 2018 byly SIC, na základě výsledku Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu, poskytnuty další finanční 
prostředky z EU fondů ve výši 6,92 mil. Kč. SIC v roce 2018 stále využívá finance ze zápůjček Středočeského 
kraje na předfinancování projektu Smart Akcelerátor z OP VVV, a to částky 1,7 mil. Kč a 10,77 mil. Kč, které byly 
poskytnuty jako zápůjčky postupně a dle smlouvy mají být vráceny kraji do plánovaného ukončení projektu v 
roce 2019. 
Dále v období 1-9/2018 byla Středočeským krajem SIC poskytnutá návratná finanční zápůjčka na projekty D-S-
TIR ve výši 1,19 mil. Kč a RI2 Integrate ve výši 2,13 mil. Kč. Současně na tyto projekty přišla dotace od posky-
tovatele ve výš 1,69 mil. Kč. 
Na projekt V4 Smart City přišla dotace ve výši 0,045 mil. Kč.
Aktivity SIC byly realizovány jednak kmenovými zaměstnanci organizace, jednak za pomoci externích spolupra-
covníků a expertů. K 31. 9. 2018 v SIC pracovalo 18 zaměstnanců (6 DPČ) – v přepočtu na úvazky se jednalo o 
15,4 FTE (4 DPČ), z toho z prostředků SIC/kraje bylo placeno 3,2 úvazku (3,5 DPČ), z projektu Smart akcelerátor 
8,7 úvazku a ze dvou projektů z programu Interreg 1,5 úvazku.

6.2. Čerpání rozpočtu Smart Akcelerátor

Rozpočet projektových aktivit na uvedené období, od počátku realizace, činí celkově 27 614 685,73 Kč, v dělení 
na přímé výdaje projektu ve výši 24 223 371,70 Kč a nepřímé výdaje ve výši 3 391 314,03 Kč. Ve sledovaném 
období byly čerpány zejména mzdové výdaje a spojené výlohy (sociální a zdravotní pojištění, pojištění odpověd-
nosti zaměstnavatele) v přímých výdajích.

6.3. Čerpání rozpočtu SIC 2018

Rozpočet SIC 2018 je krytý dotací z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 20,69 mil. Kč. Finanční prostředky byly 
na účet SIC převedeny ve dvou částech. První část ve výši 50% z celkové částky byla převedena v únoru 2018, 
druhá část dotace ve výši zbylých 50 % byla na účet SIC převedena v červnu 2018. 

1. Lidské zdroje - tato kapitola obsahuje výdaje na mzdy včetně odvodů zaměstnavatele, zákonného po-
jištění a příspěvků na dopravu a stravné, včetně spolufinancování projektů Smart Akcelerátor a projektů
Interreg ve výši 15%, rozpočet této kapitoly činil 12,86 mil. Kč, čerpání bylo 12,39 mil. Kč (96,34% z pro-
středků určených na kapitolu).

2. Cestovné - zahrnuje tuzemské a zahraniční cestovné, rozpočet 0,77 mil. Kč, čerpáno 0,45 mil. Kč (58,44%
z prostředků určených na kapitolu).

3. Zařízení kanceláří a prostor, majetek a materiál - jedná se zejména o vybavení SIC IT technikou, kance-
lářskými potřebami, dále se jedná o propagační předměty SIC a další drobné výdaje na zařízení a chod
centra, v kapitole je zahrnuto i 15% spolufinancování IT techniky z projektu SA, rozpočet 0,86 mil. Kč,
čerpáno 0,86 mil. Kč (100% z prostředků určených na kapitolu).

4. Nákup služeb - tato kapitola zahrnuje kromě nákladů na housing a ostatních služeb pro zajištění chodu
centra (internet, telefonní poplatky, účetní služby a další) náklady na PR a marketing, pořádání konferencí
a seminářů, analýzy a služby expertních činností pro aktivity SIC, dále pak 15% spolufinancování nepří-
mých nákladů v projektu Smart Akcelerátor, rozpočet 4,4 mil. Kč, aktuální čerpání 3,69 mil. Kč (83,86% z
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prostředků určených na kapitolu). 

5. Ostatní náklady spojené s provozem - určeno na náhlé, neočekávané výdaje (dovolené, nemocenské,
odstupné apod.), rozpočet 0,15 mil. Kč, čerpáno 0,08 mil. Kč (53,33% z této kapitoly).

6. Projekty (specifické náklady pouze v projektech)- jedná se zejména o čerpání 15% spolufinancování
projektů Smart Akcelerátor, Interreg RI2, D-STIR a dalších projektů. Rozpočet 1,65 mil. Kč, čerpáno 0,047
mil. Kč (0,3 % z prostředků určených na kapitolu).

Z výše uvedeného vyplývá, že z rozpočtu ve výši 20,69 mil. Kč bylo v roce 2018 vyčerpáno 17,52 mil. Kč 
(84,68 % z celkového rozpočtu).
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Přílohy: Účetní závěrka a zpráva auditora



ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, PSČ 250 88 

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SKLÁDAJÍCÍ SE Z VÝKAZŮ 
ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A PŘÍLOHA  

 za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 

Statutárnímu řediteli a správní radě Středočeské inovační centrum, spolek 
Sídlo: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00  Praha 5 
IČO: 042 28 235 

Podle našeho názoru k dnešnímu dni informace uvedené ve výkazech Rozvaha, Výkaz 
zisku a ztráty a Příloha ve všech významných ohledech věrně zobrazují majetek, 
závazky a vlastní kapitál spolku Středočeské inovační centrum, spolek k 31. 12. 2018, 
výsledek hospodaření za účetní období 2018 a jsou v souladu s právními normami 
České republiky upravujícími oblast účetnictví platnými k datu sestavení účetní 
závěrky, a to zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými 
účetními standardy. 

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora 

ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, 250 88  Čelákovice 
Číslo auditorského oprávnění 300 

Ing. Tomáš Bartoš  
Číslo auditorského oprávnění 1122 

V Čelákovicích, dne 11. 03. 2019 

Rozdělovník:  
Středočeské inovační centrum, spolek Výtisk č. 1 – elektronická verze 
ATLAS AUDIT s.r.o.    Výtisk č. 1 – elektronická verze 





ke dni 31.12.2018

04228235 / CZ04228235

celkem

1 2 3
A. 32433 0 32433
A.I. 11034 0 11034
A.II. 0 0 0
A.III. 21265 0 21265
A.IV. 0 0 0
A.V. 90 0 90
A.VI. 44 0 44
A.VII. 0 0 0
A.VIII. 0 0 0

32433 0 32433
B. 32439 0 32439
B.I. 32213 0 32213
B.II. 25 0 25
B.III. 150 0 150
B.IV. 51 0 51
B.V. 0 0 0

32439 0 32439
C. 6 0 6
D. 6 0 6



Příloha k účetní závěrce 

za účetní období 

od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 
 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se 
stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklad, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, 
pokud není vedeno jinak.   

 

 

 

1. OBECNÉ ÚDAJE 
 

1.1. Popis účetní jednotky 
Název firmy:  Středočeské inovační centrum, spolek 
   Veden ve spolkovém rejstříku, MS v Praze oddíl L, vložka 63085 
Sídlo:   Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 00 
Právní forma:  spolek 
Identifikační číslo: 04228235 
Datum vzniku:  8. července 2015 
 
 
Zakladatelé: 

Název Identifikační číslo Sídlo 
Středočeský kraj 70891095 Zborovská 81/11, Praha 5 
Výzkumný ústav geodetický, topografický a 
kartografický, v.v.i. 

00025615 Ústecká 98, Zdiby 

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 67985815 Fričova 298, Ondřejov 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 68378271 Na Slovance 1999/2, Praha 8 

  
Účelem spolku je přispívat: 

a) K podpoře a rozvoji inovačních podnikatelských, nepodnikatelských, vědecko-výzkumných a 
regionálně rozvojových aktivit za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje, 

b) Ke vzájemné informovanosti, spolupráci a vzájemné pomoci členů spolku při kvalifikované 
reprezentaci jednotlivých členů vůči dalším subjektům, 

c) Ke zvýšení úrovně vzdělávání v regionu, jakož i ke zvyšování informovanosti dalších subjektů 
v oblastech podpory tvorby podnikatelských plánů, transferu technologií, finančních, 
marketingových a dalších oblastech za účelem zlepšení konkurenceschopnosti Středočeského 
kraje, 

d) K rozšíření potenciálů členů: 



- V oblasti transferu technologií 
- K šíření výsledků výzkumu, vývoje a inovací 
- Při využívání výsledků své výzkumné činnosti, 

e) K šíření dobrého jména členů spolku a vážnosti jejich odborné činnosti v ČR a zahraničí. 

Hlavní činnost: Hlavní činnosti spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných 
zájmů naplňovaní účelu spolku.  

I. Hlavní činnost spolku je vyhledávání, podpora a rozvoj inovačních 
aktivit v ČR a zahraničí,  

II. expertní a poradenská činnost pro veřejné i soukromé subjekty 
v oblastech transferu technologií, podpory tvorby podnikatelských 
plánů, finančních, marketingových a dalších návazných aktivit, 

III.  poskytování dotačního poradenství, poradenství v oblasti 
strategického a regionálního rozvoje, tvorbě studií a plánů, 

IV.  vzdělávání žáků, studentů a pracovníků veřejné i podnikatelské 
sféry,  

V. Zajišťování komunikace mezi jednotlivými relevantními subjekty, 
PR a marketing činnosti spolku a Středočeského kraje v oblasti 
podpory vědy a výzkumu, tvorby inovací a zvyšování 
konkurenceschopnosti Středočeského kraje, 

VI. Realizace programů a projektů směřujících k rozvoji inovačních 
aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje 

VII. Využívání a podpora využívání výsledků výzkumu, vývoje a inovací 
členů a dalších subjektů v průmyslové a aplikační praxi a 
zajišťování aktivit v oblasti transferu technologií. 

 

Hospodářská činnost:  pořádání seminářů pro veřejnost 

Rozvahový den:  31. prosinec 2018 

Nejvyšší orgán SIC:  Členská schůze 

Výkonný a statutární orgán: Představenstvo, dozorčí rada 

 

Představenstvo: 

Předseda představenstva: JUDr. Robert Bezděk, CSc. 

Člen představenstva:  Ing. Miloš Petera 

  Prof. MUDr. Pavel Martásek 

  Mgr. Karel Horčička MPA 

Dozorčí rada: 

Člen dozorčí rady:  Ing. Cyril Ron, CSc. 

  Ing. Roman Hvězda 

  Ing. Jiří Drozda 



 

 

2. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ 
 

2.1. Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku do 
zásob 

 
a) Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v účetní evidenci v pořizovací 

ceně, tj. do ceny majetku vstupují i vedlejší pořizovací náklady jako doprava, instalace apod. 
Účetní jednotka neeviduje k 31. 12. 2018 a 2017 dlouhodobý nehmotný majetek. 

b) Majetek pořízený ve vlastní režii společnost neeviduje. 
c) Zásoby materiálu i zboží společnosti neeviduje. 
d) Pohledávky a závazky jsou oceňovány ve jmenovité hodnotě. Pohledávky nabyté formou 

postoupení pohledávek jsou oceňovány pořizovací cenou (takové pohledávky nejsou k 31. 12. 
2018 a 2017 evidovány). 

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je účtován do nákladů organizace a je dále evidován v operativní 
evidenci.  

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. Účetní jednotka 
uplatňuje rovnoměrné účetní odpisy od měsíce následujícího po měsíci zařazení majetku do užívání. 
Majetek je odepisován po dobu stanovenou pro jednotlivé odpisové skupiny dle zákona o daních 
z příjmů. Vzhledem k pořizování majetku z dotací či darů je současně s odpisy proveden účetní zápis 
do výnosů oproti vlastnímu jmění. 

Opravné položky k majetku a rezervy 
Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny. 
 

Počet cizích měn na českou měnu 
Pro přepočet údajů v cizích měnách je používán aktuální kurz ČNB. K rozvahovému dni účetní jednotka 
použila pro přepočet pohledávek, závazků a hotovosti přepočet ČNB ke dni 31. 12. 2018. Bankovní účet 
v cizí měně spolek neeviduje. 
 

Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 
Účetní jednotka neeviduje finanční pronájem. 
 

Účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka podíl 
Účetní jednotka neeviduje žádné podíly v jiných účetních jednotkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek v tis. Kč 
 
 

Pořizovací cena 
PS 1.1.2018 Přírůstky Úbytky KZ 31.12.2018 

DHM – kancelářská technika, nábytek 180 43 0 223 
Celkem 180 43 0 223 

 

 Oprávky 
Počáteční stav Odpisy Vyřazení v ZC Vyřazení v PC Konečný 

zůstatek 
DHM – kancelářská 
technika, nábytek 

73 43 0 0 116 

Celkem DHM 73 43 0 0 116 
 

 
 

Pořizovací cena 
PS 1.1.2017 Přírůstky Úbytky KZ 31.12.2017 

DHM – kancelářská technika, nábytek 364 0 184 180 
Celkem 364 0 184 180 

 

 Oprávky 
Počáteční stav Odpisy Vyřazení v ZC Vyřazení v PC Konečný 

zůstatek 
DHM – kancelářská 
technika, nábytek 

31 60 165 184 73 

Celkem DHM 31 60 165 184 73 
 
 

a) Dlouhodobý majetek byl pořízen z přijaté dotace poskytnuté MŠMT na projekt Smart 
Akcelerátor 

b) Spolek k datu 31. 12. 2018 neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního leasingu. 
c) Spolek nevlastní hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze a operativní evidenci a 

nemá žádný majetek zatížen zástavním právem.  
d) Spolek nevlastní majetek, jehož tržní ocenění je výrazně odlišné než jeho ocenění v účetnictví. 

 
3.2. Neuhrazené pohledávky a závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti 

a) K 31.12.2018 nejsou evidovány žádné dlouhodobé pohledávky se splatností delší než jeden 
rok. Dlouhodobé pohledávky se splatností delší než jeden rok nejsou evidovány. 

b) Krátkodobé pohledávky z obchodních vtahů jsou k datu účetní závěrky evidovány ve výši  
0,- Kč (v roce 2017 15 tis. Kč) 

c) Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky kryté podle zástavního práva. 
d) Účetní jednotka eviduje k rozvahovému dni pouze krátkodobé závazky z obchodních vztahů 

ve výši 126 tis. Kč (v roce 2017 142 tis. Kč) 
e) Účetní jednotka neeviduje žádné závazky, které by nebyly zachycené v rozvaze. 

 
 
 



3.3. Závazky 
Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2018 krátkodobé závazky ve výši 32 536 tis. Kč (k 31.12.2017: 
25 490 tis. Kč), které se skládají především z následujících položek: zápůjčky k 31. 12. 2018, 
2017 a 2016 ve výši 17 475 tis. Kč, nevyužité dotace z projektů ve výši 12 763 tis. Kč (k 31. 12. 
2017 10 380tis. Kč), z čehož bylo za rok 2018 vráceno poskytovatelům dotace 3 879 tis. Kč 
v následujícím účetním období (2017: 2 549 tis. Kč) a to dle vyúčtování za tyto roky.  
 

3.4. Přehled přijatých zápůjček 
a) Účetní jednotka obdržela od Středočeského kraje bezúročnou zápůjčku na základě 

Smlouvy o zápůjčce ze dne 30. 3. 2016 ve výši 1 700tis. Kč za účelem předfinancování 
Projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji. Zapůjčené finanční prostředky budou 
Středočeskému kraji vráceny do 31.12.2019. 

b) Dále účetní jednotka obdržela od Středočeského kraje bezúročnou zápůjčku na základě 
Smlouvy o kofinancování a předfinancování projektu ze dne 13. 6. 2016 ve výši 10 775tis. 
Kč za účelem předfinancování Projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji. 
Zapůjčené finanční prostředky budou Středočeskému kraji vráceny do 31.12.2019. 

c) Účetní jednotka obdržela bezúročnou zápůjčku na základě Veřejnoprávní smlouvy o 
předfinancování projektů ze dne 3. 5. 2017 ve výši 5 000tis. Kč za účelem předfinancování 
projektů INTERREG. Zapůjčené finanční prostředky budou Středočeskému kraji vráceny 
do 31.12.2020. 

d) Účetní jednotka obdržela návratnou finanční výpomoc na základě Veřejnoprávní smlouvy 
o předfinancování projektu ze dne 6. 8. 2018 ve výši 1 555 tis. Kč za účelem 
předfinancování projektu IKAP. Zapůjčené finanční prostředky byly vráceny na účet SK. 
 
 
3.5. Vlastní jmění 

Účetní jednotka eviduje vlastní jmění ke konci účetního období ve výši 5 208 tis. Kč, které je 
z částky 5 102 tis. Kč tvořeno prostředky určenými na financování kreativních a zbytku 
inovačních voucherů. 
 

3.6. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců představuje hodnotu 24 za účetní období 
kalendářního roku 2018 (v roce 2017 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců byl 
21) 
 

 2018 2017 
Mzdové 
náklady 

ZP a SZ Ostatní SN Mzdové 
náklady 

ZP a SZ Ostatní SN 

Celkem 15 661 5 292 312 
 

18 262 6 038 316 

  
a) Členům řídících a kontrolních orgánů nebyly v účetním období od 1. 1. 2018 do  

31. 12. 2018 a účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 poskytnuty žádné 
odměny a funkční požitky, jakož i žádné zálohy, závdavky nebo úvěry. 

b) Se členy statutárních a kontrolních orgánů, nebo s jejich rodinnými příslušníky, nebyly 
uzavřeny v účetním období kalendářního roku 2018 a 2017 žádné obchodní smlouvy 
nebo jiné smluvní vztahy. 

c) Splatné závazky na veřejné zdravotní pojištění k 31. 12. 2018 činí 200 tis. Kč (v roce 
2017 215tis. Kč) a byly zaplaceny v lednu 2019 (resp. 2018). 



d) Splatné závazky na sociální zabezpečení k 31. 12. 2018 činí 500 tis. Kč (k 31. 12. 2017 
501tis. Kč) a byly zaplaceny v lednu 2019 (resp. 2018). 

e) Splatné závazky z titulu daně ze závislé činnosti za prosinec 2018 činí 261tis. Kč (za 
prosinec 2017 286tis. Kč) a byly zaplaceny v lednu 2019 (resp. 2018). 
 

3.7. Přehled přijatých dotací včetně jejich čerpání v roce 2018 
Poskytovatel Smlouva Výše dotace Čerpání dotace 

v roce 2018 
Účel dotace 

Středočeský kraj Veřejnoprávní 
smlouva o 
poskytnutí účelové 
dotace ze dne 30. 
1. 2018 č. 04-
62/2017/SIC 

20 698 224,00Kč 17 215 691,07Kč Činnost, financování 
provozu a aktivit SIC 
v roce 2018 (dotace 
poskytnuta v částkách  
5.2.2018 
10 349 112,00Kč 
26.6.2018  
10 349 112,00Kč 

Středočeský kraj Veřejnoprávní 
smlouva o 
poskytnutí účelové 
dotace ze dne 30. 
1. 2018 č. 04-
63/2017/SIC 

5 000 000,00Kč 294 450,00Kč Program Kreativní 
vouchery 
Středočeského kraje 

Středočeský kraj Smlouva o 
partnerství ze dne 
7.1.2016 č. S-
7949/REG/2016 

14 989 868,97Kč 12 767 889,44Kč 
 

Dotace EU Smart 
Akcelerátor, zálohová 
platba obdržena 
v částkách 
21.6.2018 
8 069 019,86kč 
30.11.2018 
6 920 849,11 Kč 

Středočeský kraj Smlouva o 
partnerství 
s finančním 
příspěvkem č.  
04-26/2018/SIC 

82 000,00Kč 0,00Kč 
 
Dotace byla 
vrácena 

Implementace 
krajského akčního 
plánu Středočeského 
kraj 

Agentia Pentru 
Dezvoltare 
Regionala SUD-
EST 

Žádost o platbu 598 207,41Kč 812 177,25Kč 
 
Bylo čerpáno i 
z dotace 
poskytnuté 
v roce 2017 

Dotace na projekt  
D-STIR: období 
1.1.2017-30.6.2017 
113 767,82Kč  
1.7.2017-31.12.2017 
484 439,59Kč 

ELI-HU Nonprofit 
Kft. 

Žádost o platbu 1 060 150,32Kč 1 112 010,34Kč 
 
Bylo čerpáno i 
z dotace 
poskytnuté 
v roce 2017 

Dotace na projekt 
RI2integrate: období  
1.1.2017-30.6.2017 
100 381,00Kč  
1.7.2017-31.12.2017 
410 059,11Kč  
1.1.2018-30.6.2018 
549 710,21Kč 

Budapest 
University of 
Technology and 
Economics 

Evaluation of V4 
cities in the area of 
Smart City 

45 178,20Kč 30 125,00Kč Dotace na projekt V4 
Smart City 

Celkem  42 391 628,90Kč   
 
 
 

 
 



   
 
 
 

3.8. Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmu 
 
 

VH za: 2018 +ZISK / -ZTRÁTA 
Hlavní činnost 6 
Hospodářská činnost 0 
Celkový výsledek hospodaření 6 

 
Celkové hospodaření Středočeského inovačního centra skončilo za účetní období od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2018 účetním ziskem ve výši 6 tis. Kč po zdanění a dodatečných odvodech daně 
z příjmů. Pro účely stanovaní základu daně a daně z příjmů právnických osob byla využita 
položka snižující základ daně dle &20 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve výši 121  tis Kč. 
 
Výsledek hospodaření za minulé účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 632tis. Kč 
byl převeden na Nerozdělený zisk minulých let. Na základě zjištěného chybného zaúčtování 
účetní operace v roce 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o provedení mimořádné účetní operace 
– oprava r. 2017. V roce 2017 byla chybně zaúčtována přijatá platba ve výši 1.667.720,- Kč. 
Tato platba je část zápůjčky od Středočeského kraje, která se bude vracet a místo toho byla 
tato částka účtována jako dotace a její podstatná část byla rozpuštěna do výnosů. Oprava 
probíhala ve 2 krocích. Rozpuštěná část zápůjčky byla vrácena zpět na účet 348600 proti účtu 
932000 a poté následovalo přeúčtování zápůjčky z účtu 348600 na účet 379100 jako ostatní 
závazek. Tím se hodnota účtu 932000 dostala do záporných hodnot jako neuhrazená ztráta ve 
výši 453 tis. Kč. 
 
 

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – OSTATNÍ 
4.1. Významné události po datu účetní závěrky 

S účinností od 25. 1. 2019 došlo ke změně Stanov spolku na základě rozhodnutí členské 
schůze konané 17. 1. 2019. Nové stanovy ponechaly jako nejvyšší orgán spolku Členskou 
schůzi, zrušily dozorčí radu a představenstvo. Novým kontrolním orgánem se stala správní 
rada složená z členů – Prof. MUDr. Pavel Martásek DrSc., JUDr. Robert Bezděk CSc., Mgr. 
Karel Horčička, Ing. Miloš Petera a Marek Rejman. Výkonným orgánem spolku je od změny 
Stanov statutární ředitel. Statutárním ředitelem byl na 1. jednání správní rady konané 4. 2. 
2019 zvolen Mgr. Vilém Růžička. Na stejném jednání byl zvolen JUDr. Robert Bezděk CSc. 
předsedou správní rady. 

 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku k 31. prosinci 2018. 


