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Vážení partneři a podporovatelé inovací, rád bych se v předkládané výroční zprávě ohlédl za rokem 2020
ve Středočeském inovačním centru (SIC) a za aktivitami a událostmi, kterým jsme se věnovali.
Uplynulý rok byl kvůli globální pandemii koronaviru obdobím nejistoty a velkých změn, které se
dotkly všech oblastí fungování společnosti. Všechny firmy, organizace a lidé se museli naučit fungovat
v jiných, značně změněných podmínkách, aby obstáli a mohli se dále rozvíjet. Tyto změny s sebou přinesly
také mnoho neočekávaných výzev a příležitostí pro nová řešení. Řada z nich tu s námi zřejmě zůstane i po
odeznění pandemie a společnost i ekonomika se během poměrně krátkého času výrazně promění. My v SIC
jsme se snažili na tyto změny pohlížet pozitivně a vnímat je jako příležitosti a inspirace pro budoucí inovace.
SIC se během loňského roku věnoval podpoře rozvoje firem, zejména těch malých a středních
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v regionu Středočeského kraje. A to formou zavedených grantových programů Inovačních a Kreativních
voucherů, kde jsme za dobu existence těchto programů podpořili 186 projektů firem. Současně jsme
se věnovali spolu se zkušenými mentory a experty v programu Platinn strategickým změnám a jejich
zavádění ve firmách spolu s jejich majiteli a manažery. Tento program podpořil od jeho zahájení v roce
2019 přes 30 změn ve firmách. I přes nepříznivou situaci se podařilo převážně v online prostředí
uspořádat řadu networkingových, vzdělávacích a inspiračních akcí pro firmy a výzkumné organizace, na
kterých SIC přivítal 271 účastníků.
SIC se také zaměřoval na podporu propojení výzkumných organizací a firem a na pomoc
s propagací jejich činností a potenciálu pro transfer výsledků výzkumu do praxe. A to formou programu
Kreativní vouchery pro výzkumné organizace anebo individuálními konzultacemi a službami v programu
Connect. V oblasti projektové proběhla aktualizace RIS3 strategie, klíčového dokumentu pro rozvoj
inovačního prostředí regionu.
Zároveň jsme se nově začali věnovat aktivnímu získávání kompetencí a zkušeností v oblasti
cirkulární ekonomiky v projektu Color Circle, které bychom v příštích letech rádi využili ke zvýšení
udržitelnosti podnikatelských aktivit v regionu. A v konsorciu Brain 4 Industry jsme se zapojili do řešení
výzvy digitální transformace firem. Oba směry vnímáme jako nové trendy představující velký potenciál pro
posun podnikání středočeských firem kupředu. A v roce 2021 budeme pilotně ověřovat nové typy služeb
pro firmy zaměřené na tyto výzvy.
Stejně jako se zásadně změnily během roku 2020 vnější podmínky, započala na přelomu roku
2020-21 i proměna SIC. Obměněna byla správní rada SIC, kdy nyní v ní mají většinové zastoupení zástupci
členů spolku z řad výzkumných a inovačních institucí. Podstatně se také proměnilo strategické zadání
a očekávání spolku směrem k většímu zaměření na podporu podnikání a inovací a rozvoje inovačního

Pavel Jovanovič
ředitel SIC

ekosystému regionu. Tomu budou odpovídat i další transformační kroky během následujícího roku 2021,
který bude znamenat zahájení nové etapy rozvoje SIC.
Přijměte tedy pozvání nejen ke stručné rekapitulaci činností a aktivit SIC v roce 2020 v této
výroční zprávě, ale také k další spolupráci na rozvoji inovačního ekosystému Středočeského kraje v novém
konceptu SIC, který bude klást důraz na otevřenost, kvalitní služby v hlavních prioritních oblastech
a hmatatelný dopad do regionu. Všichni partneři jste na této cestě vítáni.
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Činnost SIC v roce 2020 jen částečně omezila pandemie Covid-19 a s ní spojená vládní omezení,
která se dotýkala především setkávání lidí. Díky on-line platformám probíhala pravidelná
komunikace mezi vedením, týmy SIC i cílovými skupinami. Zároveň pokračovala i v těchto ztížených
podmínkách realizace programů a služeb na podporu rozvoje firem a výzkumných organizací. Nad
rámec svých aktivit se SIC také zapojil do krizového řízení regionu a pomohl s komunikací důležitých
sdělení, včetně využití svých databází a znalostí inovačního ekosystému Středočeského kraje.

V roce 2020 byla mimo jiné dokončena aktualizace RIS3 strategie Středočeského kraje, a to
v souvislosti s přípravami na programové období politiky soudržnosti Evropské unie 2021-2027

činnost
SIC v roce
2020
2

na základě požadavku MPO. V návaznosti na schválení strategie vznikl do konce roku 2020 také
Akční plán k RIS3 strategii na rok 2021.

Změny v organizaci v roce 2020

Na 18. členské schůzi spolku SIC byli na základě Stanov spolku odvoláni členové správní rady
k datu 26. listopadu 2020. Jmenovitě se jednalo o předsedu správní rady JUDr. Roberta Bezděka,
CSc., Mgr. Karla Horčičku, Ing. Miloše Peteru a Marka Rejmana.

Za členy správní rady spolku byli na 18. členské schůzi navrženi a schváleni kandidáti, jmenovitě:
Ing. Věslav Michalik, CSc. (radní Středočeského kraje)
RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Libor Beránek, Ph.D. (ČVUT, fakulta strojní)
Jakub Rejzek (ODS, zastupitel Středočeského kraje)

Jako předseda správní rady byl zvolen Ing. Věslav Michalik, CSc. členy správní rady na 10. jednání
Správní rady SIC dne 26. 11. 2020.

Změny byly vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. Pravomoc
a povinnosti Správní rady a Statutárního ředitele jsou definovány stanovami spolku.

Za spolek v roce 2020 jednal jako statutární ředitel Ing. Marek Špok, Ph.D.

Od 1. 1. 2021 byl statutárním ředitelem jmenován Mgr. Pavel Jovanovič.
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Podpora inovačního podnikání

SIC podpořilo konkurenceschopnost malých a středních firem prostřednictvím programů Inovační
vouchery Středočeského kraje, Kreativní vouchery Středočeského kraje, Platinn a Connect.

realizované
aktivity SIC
v roce 2020
3

Propojení výzkumných organizací a firem podporuje SIC také organizováním inovačních platforem
aktuálně zaměřených na témata digitalizace, cirkulární ekonomika, smart cities a řízení inovací
ve firmách.

Platinn - program usnadňující firmám odhalení inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucí
k růstu firmy a rozvoji regionu. Program funguje na spolupráci vedení firmy (typicky majitele),
Key Account Manažera z inovačního centra a Experta. Úlohou experta je s pomocí vedení firmy
naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci v prostředí firmy. SIC je
aktivním členem sítě Platinn.cz, která zahrnuje 8 spolupracujících inovačních center napříč
regiony ČR. SIC podpořil v roce 2020 celkem 19 koučinkových projektů u 17 firem.

Connect – služba, která propojuje klienty z řad malých a středních firem
s vhodnými partnery jako jsou vývojové firmy, či výzkumné organizace,
které mu pomohou problémy a výzvy vyřešit. Hlavním cílem je pomoc
klientovi v oblastech vývoje nových produktů nebo optimalizace
produkce, které není schopen sám vlastními silami vyřešit. SIC realizoval
v roce 2020 více než 10 cílových propojení v této oblasti.

Inovační vouchery Středočeského kraje - grantový program kraje podporující spolupráci podniků
ze Středočeského kraje s výzkumnými organizacemi z ČR (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
aj. tzv. poskytovatelé znalostí). Firmám umožňuje plně se soustředit na podnikání, zatímco
výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které si společnost nemůže zajistit
vlastními silami - například expertízu nebo využití unikátních technologií.

V roce 2020 byla ukončena 4. výzva (uzávěrka příjmu žádostí byla 31. 1. 2020) s tím, že do
této výzvy se přihlásilo celkem 32 žádostí, z nichž bylo podpořeno 21 s celkovou dotací
4,63 mil. Kč. V roce 2020 byla vyhlášena 5. výzva k předkládání žádostí o inovační vouchery
s alokací 5 mil. Kč. SIC se, na základě zkušeností a zpětné vazby z inovačního prostředí
a od firem, rozhodl pro rok 2021 tento program transformovat do programu INO:EX,
který cílí zejména na podporu vývoje nových řešení, jejich ověření u zákazníků a podpory
vstupu a expanze na trhu.
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Kreativní vouchery Středočeského kraje - grantový program určený k podpoře spolupráce

2

Podpora rozvoje činnosti výzkumných organizací a jejich propojení s praxí

malých a středních podniků ze Středočeského kraje s poskytovateli kreativních služeb z oblasti
kulturních a kreativních průmyslů z celé ČR, která vede k vyšší konkurenceschopnosti a upevnění

Pro podporu rozvoje činnosti výzkumných organizací a na podporu přenesení výsledků výzkumu

středočeských firem na trhu. Nejčastěji se jedná pomoc firmám s marketingovou a komunikační

do praxe SIC v roce 2020 realizoval následující aktivity:

kampaní, nový design výrobků nebo další formy propagace.
Welcome Office - cílem projektu je propagovat Středočeský kraj jako vysoce atraktivní lokalitu
Dne 1. 4. 2020 byla vyhlášena 3. výzva programu. U kreativních voucherů došlo k úpravě cílové

pro výzkum a vývoj, technologický rozvoj a inovace a s nimi spojené investice. V roce 2020

skupiny (vypuštěny byly OSVČ) a celkově sjednocení cílové skupiny a procesu hodnocení

proběhla 3 setkání zahraničních vědců působících v kraji, kterých se zúčastnilo přes

s inovačními vouchery.

40 účastníků z řady zemí.

Na základě aktuálních zkušeností se pro rok 2021 plánuje již jen jeden program, který bude v sobě

Katalog služeb výzkumných organizací – proběhlo podrobné mapování a osobní rozhovory se

integrovat některé principy inovačních a kreativních voucherů. Cílem je maximalizovat pozitivní

zástupci výzkumných organizací s cílem shromáždit více technicky zaměřené informace o jejich

přínos pro firmy, zvýšit dopad investovaných prostředků na posun inovačních projektů firem

kapacitách, které byly zpracovány do „Katalogu služeb výzkumných organizací pro potřeby firem“

a jejich úspěchu na trhu.

s cílem usnadnění přístupu firem k výzkumným organizacím, navázání spolupráce vč. smluvního
výzkumu apod. Shromážděné informace byly soustředěny do publikace Katalog služeb výzkumných

SIC business komunita

center a online databáze vedavsrdciinovaci.cz.

SIC business komunita je otevřená platforma určená pro majitele a ředitele středočeských firem,
kteří jsou se SICem v užším kontaktu. SIC pro ně představuje nezávislou a důvěryhodnou platformu

Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie (MERIT / Horizon

pro vzájemné propojování, sdílení a růst.

Europe) – ve spolupráci s výzkumnými institucemi a regionálními firmami byl připraven společný
projekt, jehož cílem je pomoci do regionu přivést excelentní vědce ze zahraničí. A to na dlouhodobé

Pro tuto komunitu za rok 2020 připravil celkem 9 workshopů na témata, která rezonovala se situací

vědecké projekty, které budou moci kombinovat i s praxí ve firmách a institucích aplikační povahy

v souvislosti s COVID-19 nebo například na téma digitalizace a 3D tisku v praxi českých firem.

a tím maximalizovat pozitivní benefit pro region. První žádost skončila těsně pod čarou podpořených

Zcela novým konceptem, zahájeným v roce 2020, byly workshopy o sdílení zkušeností mezi majiteli

projektů, proto se Středočeský kraj / SIC rozhodl ucházet o tento prestižní projekt znovu.

a řediteli středočeských firem. SIC v roce 2020 zahájil pravidelnou komunikaci s cílem poskytovat
klientům přehledně informace o novinkách, které mohou být pro firmy užitečné pro jejich další

Kreativní vouchery pro výzkumné organizace. Na základě poptávky zjištěné v roce 2019 byla

rozvoj a zároveň jim nabídnout kvalitní a nezávislou platformu pro jejich vzájemné propojení

připravena pilotní výzva programu. Tento program byl vyhlášen 24. 8. 2020. Cílem je nabídnout

a sdílení.

i výzkumným organizacím podporu z oblasti designu, marketingu apod., což je typ podpory, který
běžné programy nenabízejí. Smysl programu není jen ve finanční podpoře, ale i v propojení na
prověřené experty, kteří výzkumné organizaci pomohou projekt realizovat. Z rozpočtu projektu
Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji byly na tento programy vyčleněny 4 mil. Kč.

Na jaře 2020 zpracoval SIC pro členy spolku ČVUT a VÚGTK projektové žádosti do výzev
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na mezinárodní mobilitu výzkumníků,
resp. výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací. Projektové
žádosti s dotací 64,6 mil. Kč a 20,7 mil. Kč (obě ČVUT) a 3,3 mil. Kč (VÚGTK) byly schváleny.
Cílem projektů je uskutečnění více než 110 mobilit pracovníků výzkumu a vývoje (českých
v zahraničí i cizinců v ČR).
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Projekty podporující financování a rozvoj činností SIC

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.

Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji (SA1)

Realizace projektu probíhala od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2020. Středočeské inovační centrum v tomto

Projekt Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji byl na jaře 2020 definitivně vypořádán s MŠMT

projektu figuruje jako asociovaný partner Národní klastrové asociace.

a finálně ukončen. Nyní však běží tříleté období udržitelnosti (do 31. 8. 2022) spojené s několika
povinnými výstupy. Jeden z nich, aktualizace krajské RIS3 strategie, byl již splněn.

4

Rozvoj vzdělávání pro podnikavost a inovace

Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji (SA2)
Od září 2019 probíhá realizace tohoto projektu ve spolupráci Středočeského kraje a SIC. Projekt

SIC DigiEduLab – pilotní projekt realizovaný v listopadu 2019 jako součást aktivity pilotního

umožňuje pokračovat v zahájených aktivitách a připravovat nové projekty na rozvoj inovačního

ověření v projektu Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji, byla zpracována jeho evaluační

prostředí v regionu. Rozpočet projektu je 67,8 mil. Kč, z toho 85 % představuje dotace Evropské

zpráva, a především se hledaly cesty, jak s metodou dále ve školách pracovat. Hlavním výsledkem

unie, resp. Operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

tohoto úsilí je získání akreditace MŠMT pro nový vzdělávací program „Základy maker kultury:
technicky orientované dovednosti pro 21. století“ určený pro pedagogy v rámci systému

Součástí projektu je také dotační program Asistence určený na podporu přípravy strategických

dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků. V rozvíjení projektu i metody po pilotním

projektů s dopadem do inovačního prostředí regionu, a to v celkovém objemu 7 mil. Kč, který byl

ověření SIC bude pokračovat Vzdělávací institut Středočeského kraje.

vyhlášen v srpnu 2020 se zahájením příjmu žádostí od 25. 9. 2020.
FABx 2024 - podpora kandidatury organizace MakeMore a JIC na pořádání celosvětové konference
Klíčovou součástí projektu SA2 jsou také tři tzv. pilotní ověření, tj. projekty, jejichž pilotní realizace

FABx 2024. SIC aktivně přispěl jako partner akce k úspěšnému vítězství pro její pořádání v České

v rámci projektu má posloužit jako test. Jde o SIC DigiEduLab, Kreativní vouchery pro výzkumné

republice. Uvedené aktivity se díky flexibilitě a vstřícnosti MŠMT podařilo většinově financovat

organizace a Studijní stáže v oboru kyberbezpečnosti.

z projektu Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji.

Color Circle

Studijní stáže v oboru kyberbezpečnosti (součást projektu Smart Akcelerátor II ve Středočeském

Projekt Color Circle, celým názvem „Connecting and empowering local authorities with research

kraji), jehož cílem je vzdělávání studentů na praktických reálných projektech/scénářích. Byl

capacities to unlock the full potential of circular economy“, je zaměřený na sdílení osvědčených

realizován od listopadu 2019 do října 2020. Cílem projektu bylo otestovat vhodnost a náročnost

postupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a místními orgány, které povzbuzují

tohoto kurzu pro nadané středoškoláky a zjistit možné další způsoby realizace této aktivity

a pomáhají šířit znalosti v oblasti cirkulární ekonomiky. Jedná se o mezinárodní projekt, který

v budoucnu.

je podpořen z programu Interreg Europe. Projekt probíhá od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2022. V roce
2020 proběhl jeden workshop partnerů v Nizozemsku, jeden online workshop ve Španělsku a dvě

Okno do budoucnosti - putovní interaktivní výstava pro školy, která představuje pět vybraných

setkání středočeské regionální expertní skupiny. Probíhá také sběr dobré praxe v oblasti cirkulární

výzkumných organizací (BIOCEV, ELI, Centrum výzkumu Řež, UCEEB ČVUT a Astronomický ústav

ekonomiky u všech partnerů projektu a připravuje se pilotní analýza situace a podmínek pro

AV ČR) a pomáhá s popularizací výzkumných aktivit u žáků škol. Výstava byla zahájena 1. 9.

zavádění principů cirkulární ekonomiky ve Středočeském kraji.

v ZŠ Kosova Hora u Sedlčan. Následně se bude přemisťovat na další školy v regionu, a to až
do konce roku 2022.

KETGATE
Projekt KETGATE spojil organizace podporující firmy a výzkumné organizace, které pomáhají malým
a středním podnikům získat přístup k technologiím v oblasti pokročilých materiálů, fotoniky
a mikro- a nano-elektronice v dopravě, zdravotnictví a potravinářství. Za tímto účelem začalo
8 partnerů společně s 19 asociovanými partnery budovat síť inteligentních přístupových míst
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Smart villages / Smart cities / Smart region - expertní podpora veřejné správy

SIC připravovalo 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).

Prostřednictvím inovační platformy Smart Cities SIC propojuje
zástupce měst a obcí v regionu s firmami a výzkumnými
organizacemi, které vytvářejí chytrá řešení.

Na jaře 2020 pomohl SIC kraji zpracovat projektovou
žádost Středočeského kraje do výzvy zaměřené na efektivní
veřejnou správu Operačního programu Zaměstnanost
s názvem „Středočeský kraj – efektivní region“ a dále projektu
Dobrovolného svazku obcí Voticko s názvem „Chytrý region
Voticko“ do téže výzvy.

6

Komunikační podpora projektů

V roce 2020 probíhala komunikační podpora veškeré činnosti a projektů SIC. V rámci 1. vlny
pandemie vznikla platforma Středočeši Středočechům jako informační web pro podnikatele
a obce v době krize. V rámci marketingové podpory projektu a činností SIC byly od května 2020
naše aktivity zaznamenány v 502 mediálních výstupech (z toho byly 242 online, 92 v tisku,
2 v TV a 1 v rádiu.) Hlavním tématem roku bylo 5leté výročí založení SIC. V roce 2020 byl SIC
hlavním partnerem Týdne inovací v Praze. Společně s 6 špičkovými inovačními firmami prezentoval
Středočeský kraj jako lídra v inovacích. V rámci akce byly pořádány 3 semináře, které se i přes
složitou covidovou situaci těšily velké návštěvnosti. V rámci marketingové strategie programu
SA II byly realizovány i aktivity na podporu koncepce Inovace v srdci, jejíž součástí byla
i interaktivní virtuální výstava Okno do budoucnosti.
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financování
a rozvoj
kapacit
SIC v roce
2020
4

1

Financování činností SIC

Činnosti SIC byly v roce 2020 financovány z několika zdrojů, a to zejména z dotací a půjček
ze Středočeského kraje, a zálohové platby z OP VVV pro projekt Smart Akcelerátor II.

Dotace Středočeského kraje na rok 2020 byla ve výši 31,90 mil. Kč. Dále bylo vyčleněno
z rozpočtu kraje: Na program Středočeské kreativní vouchery 5,00 mil. Kč a na program
Středočeské inovační vouchery 5,00 mil. Kč.

Aktivity SIC byly realizovány jednak kmenovými zaměstnanci organizace, jednak za pomoci
externích spolupracovníků a expertů.

2

Čerpání rozpočtu Smart Akcelerátor II

V roce 2020 získal SIC na realizaci projektu částku v celkové výši 13,1 mil. Kč, která je kombinací
pololetních zálohových příspěvků Evropské unie, resp. MŠMT, a spolufinancování Středočeského
kraje, které je rozloženo do 3 splátek v průběhu doby realizace projektu. Podíl aktivit SIC
na celkovém rozpočtu projektu je 78 %.

3

Rozpočet a jeho čerpání v roce 2020

Rozpočet SIC v roce 2020 byl krytý dotací z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 31,90 mil. Kč.

1	
lidské zdroje - kapitola obsahuje výdaje na mzdy včetně odvodů zaměstnavatele,
rozpočet této kapitoly činil 23,4 mil. Kč,

2 cestovné - zahrnuje tuzemské a zahraniční cestovné, rozpočet 2,04 mil. Kč,
3	zařízení a provoz- vybavení IT technikou, kancelářskými potřebami, propagační předměty
a další drobné výdaje na zařízení a chod centra, rozpočet 990 tis. Kč,

4	služby – náklady na housing a ostatní služby 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, rozpočet 3,86 mil. Kč,

5	Ostatní náklady – příspěvky na stravné, benefity, zákonné pojištění zaměstnavatele,
jiné náklady, rozpočet 1,46 mil. Kč,

6 Projekty - rozpočet 150 tis. Kč.
Z rozpočtu SIC ve výši 31,90 mil. Kč bylo k 31. 12. 2020 vyčerpáno celkem 31,73 mil. Kč
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Zpráva nezávislého auditora
za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Členům spolku Středočeské inovační centrum, spolek
Sídlo: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

zpráva
nezávislého
auditora
5

IČO: 042 28 235

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku Středočeské inovační centrum, spolek
(dále také „Spolek“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31. 12. 2020 a výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Spolku jsou uvedeny v bodě 1. Obecné údaje přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku
Středočeské inovační centrum, spolek k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho
hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Spolku
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se,
že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární ředitel a správní rada Spolku.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje.
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Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou

nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující

auditu, nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou

Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech

existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů

vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní

nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě

informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování

nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím

ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených

základě přijmou.

požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

— ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,

— Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
— ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Spolku, k nimž jsme dospěli při

než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí

provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci

podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení

uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné

nebo obcházení vnitřních kontrol.

nesprávnosti nezjistili.
— Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spolku relevantním pro audit v takovém rozsahu,
Odpovědnost statutárního ředitele Spolku za účetní závěrku

abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli

Statutární ředitel Spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz

abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jeho vnitřního kontrolního systému.

v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel Spolku povinen posoudit, zda je Spolek schopen

— Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární ředitel Spolku uvedl v příloze účetní závěrky.

— Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky

nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se

statutárním ředitelem Spolku a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje

jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,

významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně

s výjimkou případů, kdy statutární ředitel Spolku plánuje zrušení Spolku nebo ukončení jeho

zpochybnit schopnost Spolku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná

činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené
v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Spolku odpovídá správní rada.

modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Spolku nepřetržitě trvat vycházejí
z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Spolku ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
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— Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutárního ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

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 4. 06. 2021

Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Bartoš
Datum: 2021.06.04
Bartoš
14:55:07 +02'00'
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ROZVAHA

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

ve zkráceném rozsahu

Středočeské inovační centrum, spolek
...............................................................................................................

Středočeské inovační centrum, spolek
.............................................................................................................................................

31.12.2020
ke dni .............................................................................................................................................
...............................................................................................................

31.12.2020
ke dni .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(v celých tisících Kč)
IČ

Číslo
řádku

AKTIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

1

75,00

43,00

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0,00

0,00

Zborovská 81/11
...............................................................................................................
Praha
...............................................................................................................
15000
...............................................................................................................
Česká republika
...............................................................................................................

IČ
04228235

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

A.

(v celých tisících Kč)

Zborovská 81/11
.............................................................................................................................................
Praha
.............................................................................................................................................
15000
.............................................................................................................................................
Česká republika
.............................................................................................................................................

04228235

Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

NÁKLADY

1

x

x

x

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

14 335,00

376,00

14 711,00

A.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

223,00

223,00

II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

0,00

0,00

0,00

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

0,00

0,00

III.

Osobní náklady

13

34 217,00

1 934,00

36 151,00

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-148,00

-180,00

IV.

Daně a poplatky

19

96,00

0,00

96,00

Krátkodobý majetek celkem

41

30 490,00

23 137,00

V.

Ostatní náklady

21

126,00

0,00

126,00

I.

Zásoby celkem

42

0,00

0,00

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

32,00

0,00

32,00

II.

Pohledávky celkem

52

218,00

5 079,00

VII.

Poskytnuté příspěvky

35

0,00

0,00

0,00

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

29 593,00

18 017,00

VIII.

Daň z příjmů

37

0,00

0,00

0,00

IV.

Jiná aktiva celkem

81

679,00

41,00

Náklady celkem

39

48 806,00

2 310,00

51 116,00

AKTIVA CELKEM

85

30 565,00

23 180,00

B.

Číslo
řádku

PASIVA
A.
I.
II.
B.
I.

Stav k prvnímu
dni účetního období

VÝNOSY

40

x

x

x

I.

Provozní dotace

41

48 672,00

0,00

48 672,00

II.

Přijaté příspěvky

43

25,00

0,00

25,00

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

0,00

1 806,00

1 806,00

7 784,00

IV.

Ostatní výnosy

48

59,00

0,00

59,00

8 115,00

V.

Tržby z prodeje majetku

55

50,00

0,00

50,00

Výnosy celkem

61

48 806,00

1 806,00

50 612,00

B.

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1

Jmění celkem

2

Výsledek hospodaření celkem

6

173,00

-331,00

Cizí zdroje celkem

10

22 241,00

15 396,00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

0,00

-504,00

-504,00

Rezervy celkem

11

0,00

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

0,00

-504,00

-504,00

0,00

0,00

22 231,00

15 167,00

8 324,00
8 151,00

0,00

II.

Dlouhodobé závazky celkem

13

III.

Krátkodobé závazky celkem

21

IV.

Jiná pasiva celkem

45

10,00

229,00

PASIVA CELKEM

49

30 565,00

23 180,00

Sestaveno dne:
26.03.2021
Odesláno dne:

Sestaveno dne:

Razítko:

E-mail:

Odesláno dne:

.............................................................................................................................................
Odpovídá za údaje:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

podepsal
Mgr. Pavel Digitálně
Mgr. Pavel Jovanovič
2021.06.02
Jovanovič Datum:
21:40:42 +02'00'
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Podpis odpovědné osoby:

Mgr. Pavel Jovanovič

25

Digitálně podepsal Mgr. Pavel
Jovanovič
Datum: 2021.05.28 08:36:22 +02'00'

............................................................................................................................................
Odpovídá za údaje:

Podpis odpovědné osoby:

26.03.2021

Razítko:

Telefon:

Příloha k účetní závěrce
za účetní období
od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
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.

Hlavní činnost:

1. OBECNÉ ÚDAJE
Název firmy:

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.

I.

1.1. Popis účetní jednotky

Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Datum vzniku:

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

II.

Středočeské inovační centrum, spolek
Veden ve spolkovém rejstříku, MS v Praze oddíl L, vložka 63085
Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 00
spolek
04228235
8. července 2015

III.
IV.
V.

Zakladatelé:
Název
Středočeský kraj
Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický, v.v.i.

Identifikační číslo
70891095
00025615

Sídlo
Zborovská 81/11, Praha 5
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

Název
Středočeský kraj
Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický, v.v.i.

Identifikační číslo
70891095
00025615

Sídlo
Zborovská 81/11, Praha 5
Ústecká 98, Zdiby

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

67985815
68378271

Fričova 298, Ondřejov
Na Slovance 1999/2, Praha 8

České vysoké učení technické v Praze

68407700

Jugoslávských partyzánů 1580/3,
Praha

VI.
VII.

Členové:
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Hlavní činnost spolku je vyhledávání, podpora a rozvoj inovačních
aktivit v ČR a zahraničí,
expertní a poradenská činnost pro veřejné i soukromé subjekty
v oblastech transferu technologií, podpory tvorby podnikatelských
plánů, finančních, marketingových a dalších návazných aktivit,
poskytování dotačního poradenství, poradenství v oblasti
strategického a regionálního rozvoje, tvorbě studií a plánů,
vzdělávání žáků, studentů a pracovníků veřejné i podnikatelské
sféry,
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,
Realizace programů a projektů směřujících k rozvoji inovačních
aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje
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:

spolek v roce 2020 vyvíjel hospodářskou činnost

Rozvahový den:

31. prosinec 2020
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Nejvyšší orgán SIC:

Členská schůze

Výkonný a statutární orgán:

Statutární ředitel

Kontrolní orgán:

Správní rada

Opravné položky k majetku a rezervy
Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny.
Přepočet cizích měn na českou měnu
Pro přepočet údajů v cizích měnách je používán pevný kurz ČNB. K rozvahovému dni účetní jednotka
použila pro přepočet pohledávek, závazků a hotovosti přepočet ČNB ke dni 31. 12. 2020. Bankovní účet
v cizí měně spolek neeviduje.

Správní rada:
Předseda správní rady:

Ing. Věslav Michalik, CSc.

Člen správní rady:

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

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

Ing. Libor Beránek, Ph.D.

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

Jakub Rejzek
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Statutární ředitel:

Ing. Marek Špok, PhD. (do 31.12.2020)
Mgr. Pavel Jovanovič (od 1.1.2021)

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
3.1. Dlouhodobý hmotný majetek v tis. Kč

2. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ

DHM – kancelářská technika, nábytek
Celkem

2.1. Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku do
zásob

a) Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný a drobný majetek 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. 2020 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.
2020).
Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je účtován do nákladů organizace a je dále evidován v operativní
evidenci.

DHM – kancelářská
technika, nábytek
Celkem DHM

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.

DHM – kancelářská
technika, nábytek
Celkem DHM
Ú¨plß<.-
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KZ 31.12.2020
223
223

Odpisy

Oprávky
Vyřazení v ZC

Vyřazení v PC

148

32

0

0

Konečný
zůstatek
31.12.2020
180

148

32

0

0

180

PS 1.1.2019
223
223

Pořizovací cena
Přírůstky
Úbytky
0
0
0
0

KZ 31.12.2019
223
223

Počáteční stav
1.1.2019

Odpisy

Oprávky
Vyřazení v ZC

Vyřazení v PC

116

32

0

0

Konečný
zůstatek
31.12.2019
148

116

32

0

0

148
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Pořizovací cena
Přírůstky
Úbytky
0
0
0
0

Počáteční stav
1.1.2020

DHM – kancelářská technika, nábytek
Celkem

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

PS 1.1.2020
223
223
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a) Spolek k datu 31. 12. 2020 neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního leasingu.
b) Spolek nevlastní hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze a operativní evidenci a
nemá žádný majetek zatížen zástavním právem.
c) 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 31.12.2020 nejsou evidovány žádné dlouhodobé pohledávky se splatností delší než jeden
rok.
b) Krátkodobé pohledávky z obchodních vtahů jsou k datu účetní závěrky evidovány ve výši
3 552 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 846 tis. Kč
e) Účetní jednotka neeviduje žádné závazky, které by nebyly zachycené v rozvaze.

a) Členům řídících a kontrolních orgánů nebyly v účetním období od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020 a účetním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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 2020 žádné obchodní smlouvy nebo
jiné smluvní vztahy.
c) Splatné závazky na veřejné zdravotní pojištění k 31. 12. 2020 činí 316 tis. Kč (v roce
2019 311 tis. Kč) a byly zaplaceny v lednu 2021 (resp. 2020).
d) Splatné závazky na sociální zabezpečení k 31. 12. 2020 činí 733 tis. Kč (k 31. 12. 2019
721 tis. Kč) a byly zaplaceny v lednu 2021 (resp. 2020).
e) Splatné závazky z titulu daně ze závislé činnosti za prosinec 2020 činí 410 tis. Kč (za
prosinec 2019 395 tis. Kč) a byly zaplaceny v lednu 2021 (resp. 2020).

3.7. Přehled přijatých dotací včetně jejich čerpání v roce 2020

Poskytovatel

Smlouva

Výše dotace

Středočeský kraj

Veřejnoprávní
smlouva o
poskytnutí
účelové dotace ze
dne 17. 1. 2020 č.
04-46/2019/SIC

31 900 000,00 Kč

Čerpání dotace
v roce 2020
31 686 479,41 Kč

Středočeský kraj

Veřejnoprávní
smlouva o
poskytnutí
účelové dotace ze
dne 17. 1. 2020 č.
04-47/2019/SIC
Veřejnoprávní
smlouva o
poskytnutí
účelové dotace ze
dne 17. 1. 2020 č.
04-45/2019/SIC
Smlouva o
partnerství ze dne
28.3.2019 č. 0410/2019/SIC
Veřejnoprávní
smlouva o
poskytnutí
účelové dotace ze
dne 16.12.2019 č.
04-44/2019/SIC
Žádost o platbu

10 000 000,00 Kč

3 604 992,59 Kč

1 500 000,00 Kč

903 354,67 Kč

Program Platinn

10 227 927,71 Kč

5 412 906,59 Kč

Dotace EU Smart
Akcelerátor II.,
zálohová platba

2 900 000,00 Kč

955 218,81 Kč

782.079,49 Kč

0,00 Kč

Dotace na projekt
D-STIR

Žádost o platbu

1.510.876,42 Kč

750 350,13 Kč

Dotace na projekt
RI2integrate

Žádost o platbu

236.146,57 Kč

236 146,57 Kč

Dotace na Color Circle

3.3. Závazky

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2020 krátkodobé závazky ve výši 15 396 tis. Kč, které se
skládají především z následujících položek: nevyužité dotace z projektů ve výši 8 491 tis. Kč
z čehož bylo za rok 2020 vráceno poskytovatelům dotace 908 tis. Kč v následujícím účetním
období a to dle vyúčtování za tyto roky. Dohadné účty pasivní ve výši 1 623 tis. Kč

3.4. Přehled přijatých zápůjček

Účetní jednotka neeviduje žádné přijaté zápůjčky

3.5. Vlastní jmění

Středočeský kraj

Účetní jednotka eviduje vlastní jmění ke konci účetního období ve výši 8 115 tis. Kč, které je
z částky 8 072 tis Kč tvořeno prostředky určenými na financování kreativních, inovačních
voucherů a programu Platinn.
Středočeský kraj

3.6. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců představuje hodnotu 28 za účetní období
kalendářního roku 2020 (v roce 2019 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců byl
26)

Celkem

Mzdové
náklady
23 671

2019
ZP a
SZ
7 955

Ostatní
SN
1 188

Celkem

Mzdové
náklady
26 760

HČ
VHČ

22 735
936

7 856
98

1 187
1

HČ
VHČ

25 319
1 441

2020
ZP a SZ
8 754

Ostatní
SN
638

8 271
483

628
10

Agentia Pentru
Dezvoltare DSTIR PROJECT
ELI-HU Nonprofit
Kft.
DRFIP ILE DE
FRANCE ET DE
PARIS
Celkem
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Středočeský kraj

Účel dotace
Činnost, financování
provozu a aktivit SIC
v roce 2020 (dotace
poskytnuta v částkách
24.1.2020
15 950 000,00 Kč
8.7.2020 15 950 000,00
Kč
Programy Kreativní
vouchery, Inovační
vouchery, Startup
vouchery
Středočeského kraje

Spolufinancování
Smart Akcelerátor II.,
zálohová platba

59 057 030,19 Kč
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3.8. Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmu

VH za: 2019
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkový výsledek hospodaření

+ZISK / -ZTRÁTA
0
-504
-504

Celkové hospodaření Středočeského inovačního centra skončilo za účetní období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020 účetní ztrátou ve výši 504 tis. Kč po zdanění a dodatečných odvodech daně
z příjmů. Tím pádem pro účely stanovaní základu daně a daně z příjmů právnických osob
nebyla letos využita položka snižující základ daně dle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
Uváděná účetní ztráta ve výši 504 tis. Kč je pouze z hospodářské činnosti a bude částečně
uhrazena nerozděleným ziskem min. let ve výši 173 tis. Kč. K této skutečnosti vedla bohužel
celkově nepříznivá pandemická situace téměř po celý rok 2020.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – OSTATNÍ
4.1.

Významné události po datu účetní závěrky

V účetním roce 2020 došlo k poměrně významné úpravě hospodářského výsledku z vedlejší
hospodářské činnosti. V závěru roku 2020 bylo vystaveno 5 faktur na poskytnutí služeb, všechny
stejného charakteru na nemocnice Středočeského kraje v
celkovém objemu tržeb 2 318 400,-Kč
bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že fakturace byla ve všech případech počátkem roku 2021
rozporována a nedošlo díky tomu k
řádné úhradě faktur, strany se dohodly, že služby budou v roce
2021 dobropisovány a současně dojde k ohodnocení a prověření rozsahu odvedených výkonů znalcem.
Na základě znaleckého posudku pak budou služby znovu fakturovány v určené výši a dojde k jejich
úhradě. Z těchto důvodů byla v účetním roce 2020 vytvořena k fakturám dohadná položka v celkové
výši 70% celkové ceny bez DPH, tj. 1 622 880,- Kč, kterou byly o tuto výši poníženy výnosy
z hospodářské činnosti.

Digitálně

V Praze dne ……………………….

Mgr.
Mgr. Pavel podepsal
Pavel Jovanovič
Jovanovič Datum: 2021.03.31
20:04:44 +02'00'

…………………………………….…
Mgr. Pavel Jovanovič
Statutární ředitel SIC
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Seznam použitých zkratek

Odpovědnost za výroční zprávu

CIIRC

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Odpovědnost za výroční zprávu Středočeského inovačního centra nese statutární ředitel.

ČR

Česká republika

ČVUT

České vysoké učení technické

EU

Evropská unie

IZS

Integrovaný záchranný systém

KET

Key Enabling Technologies

Prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a že nebyly vynechány

KÚ

Krajský úřad

žádné podstatné informace, které by mohly ovlivnit správné a přesné posouzení spolku.

MERIT

Středočeský program mobility vědců pro excelentní výzkum, inovace a technologie

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MSP

Malé a střední podniky

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP ŽP

Operační program Životního prostředí

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

R&D

Research and Development

Mgr. Pavel Jovanovič

RRI

Responsible Research & Inovation

statutární ředitel

SA1

Smart Akcelerátor I

Středočeské inovační centrum, spolek

SA2

Smart Akcelerátor II

SČK

Středočeský kraj

SIC

Středočeské inovační centrum

ŠAVŠ

Škoda Auto Vysoká škola

Prohlášení

3. 6. 2021

www.s-ic.cz
info@s-ic.cz
+420 257 280 933

Středočeské inovační centrum
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
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