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SIC pomohlo s vývojem technologie pro větší
bezpečnost záchranářů, vojáků i sportovců.
Společnost SCILIF s.r.o. (Science for Life) se
specializuje na vývoj a výrobu technologií
primárně určených pro zvyšování osobní
bezpečnosti. Jejím základem jsou prostorově
vyzařující světlovody chráněné textilním obalem,
které byly vyvinuty ve spolupráci s ČVUT Praha
a Technickou univerzitou v Liberci. S vylepšením
a propagací unikátního patentovaného systému
pomohly firmě programy SIC INO a EX.

Pomáháme firmám
růst a inovovat
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„Podpora SIC nám umožnila dosáhnout
soudobého a atraktivního designu
kontrolní jednotky Tactical/Nautical.
Společně s ČVUT jsme také vyvinuli
BlueTooth a RFID (pozn.: Radio Frequency Identification) ovládání našich
jednotek. Dále jsme získali a úspěšně
otestovali aplikaci pro IOS i Android.
Celé řešení přitáhlo značnou pozornost
během výstavy A+A v Düsseldorfu,“ říká
Petr Skrla, MBA, společník ve firmě Scilif.
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Zakladatelé a partneři:
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Pavel Jovanovič
ředitel SIC

Vážení partneři a podporovatelé podnikání a inovací. Nabízím na tomto místě ohlédnutí za
hlavními aktivitami, výsledky a změnami v organizaci, které se udály v roce 2021.
Rok 2021 byl pro SIC jako organizaci i pro celou společnost obdobím významných změn, nových impulsů a příležitostí. Byl to druhý rok, kdy byla celá společnost silně ovlivněna dopady
globální pandemie covid-19. Mnoho z nás to přímo i nepřímo dovedlo k zamyšlení o potřebě
hlubších strategických změn. Pro naše partnery v inovačním ekosystému, tedy firmy a výzkumné instituce, to přinášelo kromě problémů také nové podnikatelské či vědecké výzvy.
A vnímám, že tyto nové impulsy budou v dlouhodobém pohledu přinášet větší zájem o služby
SIC a také větší otevřenost a spolupráci mezi různými aktéry v inovačním prostředí.

Přestože SIC během tohoto roku velmi zaměstnávala vnitřní transformace, podařilo se dosáhnout i mnoha úspěšných výsledků. Akcelerovali jsme díky našemu programu INO:EX celkem
49 inovačních projektů firem ve fázi vývoje nových produktů a při expanzi firmy na trhu.
Majitele a manažery firem jsme v jejich transformačních projektech podpořili více než 500
hodinami expertního koučinku v programu PLATINN. V pilotním programu digitální transformace firem jsme zahájili první 3 projekty. Pro naše klienty z řad výzkumných organizací jsme
podpořili 15 projektů v programu Kreativních voucherů zaměřených na marketing a komunikaci vědeckých výsledků a také jsme devíti projekty zahájili nový program Konzultační podpory výzkumných organizací zaměřený na komercializaci a zlepšení jejich vnitřní organizace.
Připravujeme se také pečlivě na budoucí rozvoj našich služeb, a to například dvěma strategicky významnými projekty s partnery v regionu. U obou z nich byla na začátku roku 2022 podána
projektová přihláška do mezinárodních soutěží organizovaných Evropskou komisí. V projektu
Brain4Industry aspirujeme na vznik Evropského digitálního inovačního hubu. V projektu MERIT
pak na přilákání a dlouhodobé působení zahraničních excelentních vědců ve výzkumných
institucích v regionu s přesahem do řady komunitních či vzdělávacích aktivit.

SIC prošel během roku 2021 podstatnou transformací své strategie s cílem vybudovat kvalitně fungující a nezávislou organizaci pro rozvoj inovačního ekosystému regionu. Hlavním
posláním SIC je podpora podnikání, inovací a růstu firem, a to skrz promyšlený mix programů a služeb. Také podpora výzkumných organizací zejména v činnostech souvisejících
s komercializací, transferem a rozvojem spolupráce s aplikační sférou s cílem řešit potřeby
a problémy společnosti.

Současně jsme nastavili prozákaznicky orientovaný a otevřený způsob naší práce, který znamená osobní přístup ke každému projektu a důraz na dlouhodobou péči a budování vztahu
důvěry s našimi klienty.

Děkujeme za přízeň a podporu všech partnerů a klientů a těšíme se na budoucí spolupráci
a na její výsledky, z kterých bude benefitovat celý region ve své rychlejší a úspěšnější transformaci směrem k prosperující společnosti založené na mezinárodně úspěšných inovacích
a vysoké přidané hodnotě.
Přijměte tedy na následujících stranách pozvání ke krátké rekapitulaci činnosti SIC v roce
2021 v datech a informacích. A také v příbězích projektů a klientů, které aktivity SIC ilustrují.

Součástí této transformace byla i restrukturalizace interního týmu s důrazem na budování kompetencí potřebných pro úspěšné zvládání nové mise. Vznikla nová organizační struktura složená
z 5 hlavních týmů. Některé pracovní pozice přirozeně zanikly, jiné byly nově vytvořeny. Celkově
došlo k obměně zhruba třetiny týmu tvořícího SIC. Oproti situaci na konci roku 2020, kdy měl SIC
celkem 30 zaměstnanců, činil v roce 2021 celkový přepočítaný počet zaměstnanců 24 úvazků.
K tomu, aby SIC mohl v budoucnu dobře plnit své poslání, se podařilo zajistit dlouhodobou
finanční podporu a stabilitu ze strany klíčového člena organizace – Středočeského kraje. Je nastaven jasný a transparentní rámec financování pro období 2022-2026. Podařilo se také připravit přemístění SIC do prostor nového sídla, které proběhlo na začátku roku 2022. Nové prostory
jsou reprezentativní a umožňují kvalitní fungování celého Týmu i lepší práci s našimi klienty.
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SIC 2021

SIC 2021 V ČÍSLECH

SIC je otevřená a prozákaznicky orientovaná inovační agentura, která podporuje
podnikatele v naplňování ambicí a v expanzi jejich firem. Rozvíjí inovační ekosystém
regionu. SIC pomáhá propojovat technologie a nápady ve výzkumné sféře s podnikateli s cílem přinést špičkové inovace a řešení výzev ve společnosti.

16 mil.Kč

„Myslíme globálně, cítíme se
doma v Evropě, operujeme
v ČR a naše klíčová regionální
báze jsou střední Čechy“
Posláním SIC je pomáhat firmám vytvářet nové produkty, služby a hodnoty pro lidi.
Inovátor je se svou myšlenkou většinou sám a na své cestě čelí nedůvěře okolí. SIC
je tu od toho, aby tito lidé nezůstali sami a cítili podporu.

Investováno do inovací ve firmách Středočeského kraje

66

Podpořených projektů na zavádění strategických změn a inovací ve firmách

15

Podpořených projektů v rámci programu Kreativní vouchery pro výzkumné organizace

500

Hodin expertního koučinku ve firmách

20+

Zkušených externích expertů zapojených do služeb SIC pro klienty

Podporujeme podnikatele
v naplňování ambicí a expanzi
jejich firem
Firma roku 2021 Středočeského kraje: Naší
konkurenční výhodou je neustálý vývoj a naslouchání potřebám zákazníků - Varistar je ryze
česká technologická společnost se zaměřením
na zemědělství. Díky satelitním snímkům dokáže stanovit optimální dávky hnojiv, přípravků
na ochranu rostlin a osiva pro jednotlivé části
zemědělské půdy. Výnos plodin se tak zvýší až
o 20 % a současně sníží dopady na životní prostředí o třetinu. Mladá firma ze Středočeského
kraje již získala několik prestižních ocenění a je
aktivní ve střední a východní Evropě. Za úspěchem Varistar stojí také SIC.

„Spolupráci se SIC můžeme jedině
doporučit. Oceňujeme profesionální přístup zaměstnanců, kteří byli
ochotní poradit jak při schvalování
žádosti, tak i s administrací projektu. Velkým benefitem je rychlost
odezvy a flexibilita pracovníků SIC,“
říká Jan Semrád, čerstvý držitel
titulu IBM Firma roku 2021 Středočeského kraje, bronzové příčky v celorepublikovém kole IBM Firma roku
2021 a 9. místa v soutěži Deloitte
Fast 50 v kategorii Growth Stars.
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PODPORA FIREM
A INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ
V roce 2021 jsme v rámci interních kapacit SIC vytvořili Tým podpory firem, který má na starosti poskytování
služeb pro růst a rozvoj firem a systematickou péči o podnikatele v regionu. Soustředili jsme se na nastavení
proklientského a osobního přístupu a minimalizaci administrativní náročnosti. Rozjeli jsme nový program INO:EX
zaměřený na podporu vývoje nových produktů a jejich úspěšného uplatnění na trhu. Stálicí je program PLATINN,
který umožnil během roku 12 firmám zavést strategické změny v jejich fungování. Nově jsme se začali věnovat
oblasti digitální zralosti a zavádění digitálních a pokročilých výrobních technologií ve firmách. Pro tyto oblasti SIC
zahájil přípravu nových programů a služeb.
Služba propojuje klienty z řad malých
a středních firem s vhodnými partnery
jako jsou vývojové firmy či výzkumné
organizace, které pomohou problémy
a výzvy vyřešit. Hlavním cílem je pomoc
klientovi v oblastech vývoje nových
produktů nebo optimalizace produkce,
které není schopen vyřešit sám
vlastními silami.

PROGRAM INO:EX
V rámci programu INO:EX bylo podpořeno 49 projektů
42 firem, z toho 26 projektů v INO v hodnotě
10 536 406,- Kč a 23 projektů v EX v hodnotě
4 322 782,- Kč. Pozitivním trendem je větší zájem firem
o investice do inovací a prototypování nových výrobků
a služeb, což je také v souladu s hlavní strategií SIC
pro rozvoj firem. Zároveň byl zaznamenám značný
zájem o rozvoj a rozšíření on-line prodeje do zahraničí.

SIC CONNECT

Vývoj nového nebo inovace stávajícího
produktu či průmyslový design. Pomoc
s expanzí na nové trhy, které otevírají
nové možnosti. Program INO:EX pomáhá
s vývojem a tvorbou prototypů výrobků,
ale i služeb a softwarových řešení včetně
ověření poptávky u zákazníků nebo při
uvedení a expanzi výrobků na trh.

SIC realizoval osm cílových propojení v této oblasti.
Jedním z navázaných projektů díky SIC je spolupráce
Astronomického ústavu AV ČR se začínající firmou
Dronetag a týká se bezpečnosti provozu dronů a vlivu
kosmického počasí na jejich provoz. K dalšímu
propojení došlo mezi Národním ústavem duševního
zdraví a firmou Genetia Bioscience. Spolupráce se
týká know-how v oblasti medicinálních hub a výroby
potravinových doplňků na bázi hub.

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ
SIC PLATINN
Program usnadňuje firmám odhalení inovačních příležitostí
a realizaci změn vedoucích k růstu firmy a rozvoji regionu.
Program funguje na spolupráci vedení firmy (typicky majitele
nebo ředitele), Key Account Manažera ze SIC a Experta.
Úlohou experta je s pomocí vedení firmy naplánovat potřebné
změny a podpořit jejich efektivní implementaci v prostředí
firmy. Program využívá expertů sítě Ynovate, která zahrnuje
8 spolupracujících inovačních center napříč regiony ČR.

SIC podpořil podnikatele ve Středočeském
kraji více než 500 hodinami expertního
koučinku. Nejvíce projektů bylo zaměřeno
na rozvoj obchodu a na přípravu firmy pro
vstup investora. Pro spolupráci využívá SIC
služeb 150 expertů sítě Ynovate. Spolu s tím
SIC vytváří vlastní síť expertů, kterou může
nadále sdílet s dalšími inovačními centry.

DIGITALIZACE PRO FIRMY
SIC je garantem pilíře Digitalizace v konsorciu
DIH Brain4Industry, na jehož fungování se podílí
s dalšími technologickými partnery. SIC má vlastní
metodiku pro digitální audit vyzkoušenou v praxi.
V roce 2021 zahájil SIC tři konzultační projekty ve
firmách a následně pomohl s nastavením strategie
pro samotnou digitalizaci. Pro inovace procesů ve
firmách využívá SIC expertů ze sítě Ynovate. Společně
s partnery organizuje SIC vzdělávací a networkingové
akce v oblasti digitalizace a umělé inteligence.

SIC nabízí firmám úvodní analýzu pro zavádění
automatizace a digitální výroby. S pomocí zkušených
expertů připraví SIC konkrétní digitalizační projekt
ve firmě a naplánuje potřebné změny, včetně
zabezpečení implementace do výroby a nastavení
správné funkčnosti. V rámci technologické
optimalizace zhodnotí SIC technologické procesy,
prvky a postupy ve firmě a navrhne možné
vylepšení či nasazení nových pokročilých výrobních
technologií.

12

Manažerka SIC realizovala
čtyři konzultace
se zástupci firem
zajímajících se
o možné finanční zdroje
pro jejich činnost.

SIC nabízí bezplatné osobní poradenství pro rozvoj podnikání. Naši
manažeři mají aktuální a přesný přehled o možnostech dotačního
financování. Klientům pomohou s orientací v aktuálních dotačních
příležitostech i výběrem konkrétní finanční podpory na míru dané
firmy. Manažeři SIC také poradí s přípravou žádosti, způsobilými
výdaji a další administrací.

SIC BUSINESS KOMUNITA
Otevřená platforma určená pro majitele
a ředitele středočeských firem, kteří
jsou se SIC v užším kontaktu a chtějí se
podělit o své zkušenosti z podnikání.
SIC pro ně představuje nezávislou
a důvěryhodnou platformu pro
vzájemné propojování, sdílení a růst.
Skrze naši komunitu poskytujeme
klientům inspirativní a vzdělávací
workshopy na aktuální témata.
Pravidelná setkávání a interakce
přímo s majiteli firem nám pak dávají
dostatek kvalitních podnětů pro tvorbu
konkrétních programů.

SIC připravil celkem šest workshopů na téma:
• Nastavení strategie a řízení firmy v době (post) koronavirové
• Průmyslový a produktový design aneb na vzhledu výrobku
záleží
• Turbulentní časy jsou testem komunikace každého manažera
• Proč se vyplatí budovat brand a být chtěným zaměstnavatelem
• Umělá inteligence a její role v businessu
• Sdílení zkušeností podnikatelů
Celkem se workshopů zúčastnilo 25 zástupců firem, se kterými
SIC i nadále komunikuje. Formou čtvrtletního newsletteru
oslovujeme pravidelně všechny naše stávající klienty
a informujeme je o novinkách a úspěšných projektech z řad
malých a středních podniků.
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Pomáháme řešit výzvy související
s rozvojem firmy a zlepšovat
její fungování

Výrobce kloubních náhrad: Díky SIC jsme ušetřili
spoustu času a financí. Automatizace nám pomůže
rozšířit služby zákazníkům - Středočeská firma
ProSpon dokáže na základě CT vyšetření nebo
snímku z rentgenu vyrobit individuálně přizpůsobený
implantát. Podle 3D modelu jej z titanu vytiskne
speciální laserová tiskárna. K pacientovi se dostane
v řádu několika dní. Vedení firmy se nyní rozhodlo
nahradit část manuální výroby automatizovanou
formou. S hledáním nejvhodnějšího řešení pomohl
program SIC PLATINN.
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„Spolupráce se SIC a experty z firmy CARDAM mi ušetřila spoustu
času a hlavně financí, které bych
investoval do robotického pracoviště. Díky programu SIC PLATINN
jsem zjistil, že existují vhodnější
a ekonomičtější řešení. Automatizace nám pomůže rozšířit portfolio produktů a zlepšit služby
zákazníkům,“ říká majitel ProSpon
Zdeněk Čejka
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PODPORA VÝZKUMNÝCH
ORGANIZACÍ – KOMERCIALIZACE,
PŘENOS KNOW-HOW
A SPOLUPRÁCE S PODNIKY

KREATIVNÍ VOUCHERY
PRO VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

V roce 2021 byl v SIC ustanoven Tým Výzkum – transfer a spolupráce. Krátce po nastavení interních procesů,
kompetencí a vytvoření systému KAM (Key Account Managers) proběhl jeden z prvních významných projektů –
Mapování výzkumných organizací ve Středočeském kraji. Poprvé bylo mapování vedeno interně, přímo odborníky
ze SIC a jeho výsledky se promítly do návrhů nových či vylepšení stávajících programů.
Dále se podařilo upořádat významnou networkingovou akci ve formátu „Speedating“, která byla velmi pozitivně
hodnocena ze strany účastníků (firmy, výzkumné organizace i státní sektor). V rámci akce byla navázána řada
nových kontaktů i projektů. Pro regionální výzkumné organizaci byl v říjnu zahájen nový program Konzultační
podpora pomáhající managementu s řešením nových výzev a dalšího rozvoje. V neposlední řadě se podařilo navázat
nová propojení na konkrétních projektech mezi firmami a výzkumnými pracovišti v programu SIC CONNECT.

SIC podpořilo patnáct výzkumných organizací
s celkovým rozpočtem 4 mil. Kč. Žadatelé měli největší
zájem o podporu digitální komunikace a přípravu
audiovizuálních nástrojů jako propagační videa či
produktové fotografie, které mohou zvýšit povědomí
mezi potenciálními klienty a dalšími klíčovými cílovými
skupinami.

Program pomáhá zvyšovat povědomí
výzkumných organizacích v regionu
mezi potenciálními partnery z komerční
a akademické sféry. Finanční podpora směřuje
na spolupráci s kreativci (grafici, marketingový
experti, designéři apod.), kteří pomohou s lepší
publicitou nebo komercializace.

WELCOME OFFICE
Cílem projektu je propagovat
Středočeský kraj jako vysoce
atraktivní lokalitu pro výzkum a vývoj,
technologický rozvoj a inovace a s nimi
spojené investice. Součástí programu
jsou asistenční služby pro zahraniční
vědce a vytváření komunity.

INOVAČNÍ PLATFORMA VÝZKUMNÉ
ORGANIZACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Řešení aktuálních témat a bariér týkajících
se spolupráce akademického sektoru
s malými a středními podniky ve
Středočeském kraji. Úzká spolupráce
s výzkumnými organizacemi, identifikace
problému s rozvojem a návrhy řešení
v příslušných oborech. Role SIC je iniciovat
setkání všech klíčových stran, pomáhat
se vznikem nových společných projektů
a posilovat výměnu zkušeností.

SIC zorganizovalo dvě Inovační platformy
Výzkumné organizace ve Středočeském kraji
na téma Příběhy středočeských spin-off
firem a Marketing ve vědě. Během workshopu
marketing pro výzkumné organizace proběhla
výměna zkušeností a znalostí s vytvářením
marketingových plánů, digitální komunikace
a komercializace. Na tyto akce budou v roce
2022 navazovat další tři workshopy.

SIC uspořádalo dvě setkání zahraničních vědců (meetupů)
působících v kraji, kterých se zúčastnilo přes sedmdesát
účastníků z řady zemí. První akce proběhla v Národním ústavu
duševního zdraví v Klecanech a další setkání v Praze se konalo
ve spolupráci s firmou Průša. Zahraniční účastníci hodnotili
akce jako velmi přínosné, především z pohledu navázání
nových kontaktů a projektů mezioborové spolupráce.

TALENT ATTRACTION
SIC se podařilo propojit španělského stážistu s Botanickým
ústavem, kde následovala šestiměsíční stáž. Dále
proběhly dva workshopy s Imperial College London, které
propojily české studenty této univerzity s pěti výzkumnými
organizacemi (ELI, HiLASE, UCEEB, FBMI, CVŘ). Výsledkem
byla studentská stáž v centru ELI Beamlines.

Lákání nových talentů do kraje. SIC
propojuje kandidáty ze zahraničí
s vhodnými zaměstnavateli ve
VaV. Současně dochází k vytváření
nových příležitostí a mezinárodních
spoluprací.

KONZULTAČNÍ PODPORA
Byl otevřen nový expertní program, do kterého se již
přihlásilo devět výzkumných organizací ze Středočeského
kraje. Podpora bude realizována v roce 2022. Zaměření
přihlášených výzkumných organizací je napříč přírodními
i technickými obory. Největší zájem je o konzultace z oblasti
diverzity. Dále pak o komercionalizaci i rozvoj samotné
organizace. SIC současně zahájil spolupráci s novými experty
(síť Ynovate) právě v oblasti diverzity, která
ve specializacích dosud chyběla.

Účelem programu je prostřednictvím expertní
podpory mentorů SIC pomoci managementu
výzkumných organizací vyřešit výzvy související s komercializací, marketingem, diverzitou nebo i rozvojem a celkovým zlepšením
fungování. Společně se zástupci výzkumných
organizací vybere SIC nejvhodnějšího experta
k řešení dané situace. Podpora experta probíhá formou koučinku a mentoringu.
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NA MINUTKU S VĚDCI
Akce ve formátu „speed dating“ mají
za cíl propojovat inovátory a vědce
z výzkumných organizací, firem
a dalších veřejných institucí, jejichž
společným zájmem jsou různé
oblasti využití technologií, např.
ve zdravotnictví.

V roce 2021 proběhla první akce ve formátu speed dating na téma
Telemedicína a moderní technologie ve zdravotnictví. Zúčastnilo
se přibližně šedesát účastníků z různých sektorů. Dvacet firem
včetně start-upů, pět výzkumných organizací, pět nemocnic,
jedenáct dalších institucí a inovačních center. Akce měla enormní
ohlas a pro účastníky velký přínos v podobě nových kontaktů
i podnětů pro další směřování jejich výzkumných aktivit.
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Propojujeme
technologie
výzkumných
organizací
s podnikateli

Centrum HiLASE je součástí Fyzikálního
ústavu AV ČR, největšího ústavu
Akademie věd České republiky a zároveň
jednoho ze zakladatelů SIC. Laserové
technologie Centra HiLASE se mohou
používat například ke zvyšování odolnosti
materiálů v automobilovém, leteckém nebo
kosmickém průmyslu. HiLASE, stejně jako
SIC, je členem konsorcia B4I.

SIC podpořil HiLASE formou Kreativního voucheru Středočeského
kraje pro nasměrování unikátní
technologie ke správným zákazníkům. Dále se podařilo propojit
HiLASE s výrobcem kloubních
náhrad, který může pomocí laseru
zlepšovat kvalitu materiálu, a tím
i jeho životnost.
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ROZVOJ INOVAČNÍHO EKOSYSTÉMU
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
V roce 2021 proběhlo mapování inovačních firem INKA3, koordinované TA ČR, a také
mapování obcí s rozšířenou působností ve Středočeském kraji zaměřené na identifikaci
jejich potenciálu zapojení do inovačního ekosystému. Díky výsledkům získal
SIC podněty pro nové způsoby komunikace s cílovými skupinami. Do akčního plánu
RIS3 byly připraveny nové projekty. SIC i nadále pokračoval v realizaci klíčového
projektu SA2, určeného k rozvoji inovačního ekosystému Středočeského kraje.

RIS3 STRATEGIE
INOVAČNÍ PLATFORMA MUNICIPALITY
SIC aktualizovalo Akční plán RIS3, který představuje soubor
projektových záměrů, intervencí a opatření, které realizuje
nebo plánuje realizovat kraj, SIC nebo další subjekty aktivně
působící v regionálním inovačním prostředí (výzkumné
organizace, vzdělávací subjekty, firmy, municipality)
v návaznosti na stanovené prioritní oblasti a strategické cíle
schválené krajské RIS3 strategie. Tento dokument slouží
k zajištění realizace RIS3 strategie, přenášení jejích záměrů
do praxe a naplňování ve strategii vytyčených cílů. Zároveň
došlo k vyhodnocení plnění předchozího akčního plánu,
z něhož vyplynulo, že z 21 projektů navržených v předchozím
období se 19 realizuje.

Hlavní nástroj Středočeského kraje
pro nastartování inovačního ekosystému a rozvoj konkurenceschopnosti
založené na znalostech. Strategie
inteligentní specializace (Smart
Specialisation Strategy – tzv. RIS3)
stanovuje důležité oblasti pro rozvoj
regionu a určuje, co se má podniknout
pro to, aby tyto oblasti byly ještě větším přínosem pro dané území. Platné
znění RIS3 schválilo zastupitelstvo
Středočeského kraje v červnu 2020.

Komunikační a propojující skupina, která se
se v pravidelných intervalech schází a řeší
témata, která jsou pro cílovou skupinu
platformy relevantní. Platformy se účastní
především zástupci municipalit, regionálních
partnerů (MAS, DSO), výzkumných organizací
a firem. Cílem platformy je především
přenos dobré praxe, který je prezentován na
konkrétních případových studiích.

SIC upořádalo dvě akce pro zástupce měst a obcí, a to
v Mělníku a v Rožďalovicích. Novým tématem byly možné
formy spolupráce mezi výzkumnými organizacemi
a municipalitami. UCEEB ČVUT představilo konkrétní
příklady spolupráce, na jejichž vzniku se SIC podílelo (např.
obce Soběhrdy, Lhotka, Týnec nad Sázavou, Ratměřice).
Na základě zpětné vazby připravuje SIC pilotní projekt na
podporu spolupráce municipalit s výzkumnými organizacemi
s cílem přenosu technologií a inovací do veřejného prostředí.

COLOR CIRCLE
V rámci projektu proběhla dvě setkání
partnerů a také dvě online mezinárodní
akce na sdílení dobré praxe, z toho jedna
pod vedením SIC. Klíčovou aktivitou v roce
2021 bylo zpracování tzv. Cirkulárního skenu
Středočeského kraje, specifické analýzy,
která na základě konkrétních zjištění navrhla
kroky směřující k uplatnění principů cirkulární
ekonomiky v kraji. Začal také vznikat akční
plán reflektující dobrou praxi z ostatních
partnerských regionů, který bude dokončen
v roce 2022. Akční plán bude obsahovat
pilotní projekty konzultačních služeb pro
firmy a obce v oblasti cirkulární ekonomiky.

SMART AKCELERÁTOR II VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Od září 2019 probíhá realizace tohoto
projektu ve spolupráci Středočeského
kraje a SIC. Projekt umožňuje pokračovat
v zahájených aktivitách a připravovat nové
projekty na rozvoj inovačního prostředí
v regionu. Rozpočet projektu je 68,7
mil. Kč, z toho 85 % představuje dotace
Evropské unie, resp. Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Projekt je realizován v partnerství kraje
a SIC, přičemž SIC realizuje téměř 80 %
projektových aktivit.

V plné šíři pokračovaly projektové aktivity. Byly
vypracovány nové projektové náměty realizující
RIS3 strategii a zahrnuty do Akčního plánu na
rok 2022, který projednala a schválila Rada pro
konkurenceschopnost Středočeského kraje.
Probíhalo mapování výzkumných organizací, firem
a obcí. Byla realizována twinningová cesta do
Švédského univerzitního města Lulea. Pokračoval
pilotní projekt Kreativní vouchery pro výzkumné
organizace, zahájen byl nový pilot Konzultační
podpora pro výzkumné organizace. Pokračovaly
také marketingové aktivity.
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Projekt Color Circle, celým názvem
„Connecting and empowering local
authorities with research capacities
to unlock the full potential of
circular economy“, je zaměřený
na sdílení osvědčených postupů
spolupráce mezi výzkumnými
organizacemi a místními orgány,
které povzbuzují a pomáhají
šířit znalosti v oblasti cirkulární
ekonomiky. Jedná se o mezinárodní
projekt, který je podpořen
z programu Interreg Europe. Projekt
probíhá od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2022.
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Pomáháme firmám
vytvářet nové produkty,
služby a hodnoty pro lidi
Zakladatelka startupu ecokit: Spolupráci se SIC a výzkumnou organizací
doporučuji každé začínající firmě Sestry Kamila a Pavla Novotná z Mladé
Boleslavi vyvinuly unikátní konstrukční
systém pro stavbu nízkoenergetických domů. Revoluční nápad v bydlení
a první koncepty ale nevznikly v Čechách, nýbrž v Austrálii, kam se Kamila
odstěhovala v roce 2006. S úspěšným
projektem a nově založenou firmou
chtěly sestry expandovat na evropský
trh. Legislativa EU však vyžadovala
zásadní inovaci produktu.

„Podobně jako většina startupů i my jsme
čelily hlavnímu problému s nedostatkem
financí. Po založení firmy bylo potřeba co
nejdříve začít s vývojem. Vzhledem k absenci účetní historie nebylo možné získat
komerční úvěr a bohužel i většina dotačních programů vyžadovala minimálně dvě
uzavřená účetní období,“ říká Pavla Novotná a dodává: „Až díky programu SIC pro
startupy a následnému propojení s experty
z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se nám podařilo úspěšně
dokončit analýzu evropského trhu a rozpracovat nový koncept uplatnitelný v EU.“
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SIC MÁ VÝZNAMNÝ DOPAD
NA INOVAČNÍ EKOSYSTÉM
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

STRATEGICKÝ PILÍŘ B

Výzkumné instituce –
komercializace, přenos know-how
a spolupráce s podniky

Přehled vývoje indikátorů souvisejících s činností SIC, které jsou brány v úvahu při tvorbě
služeb a programů poskytovaných SIC. Indikátory byly zvoleny tak, aby dohromady pokrývaly
celou škálu činnosti SIC:

STRATEGICKÝ PILÍŘ A

Podpora růstu a inovací
ve firmách
1,68
2017

1,33
2015

1,77
2018

19,3
2016

730
2021

730

0,08
2016

% pracovníků VaV jsou cizinci
(2019)

0,05
2015

0,05
2017

0,06
2018

STRATEGICKÝ PILÍŘ C

nových podniků
(saldo nových/
zaniklých) (2021)

Regionální inovační strategie

% HDP
v podnikatelském
sektoru (2019)
Počet rychle rostoucích firem (tzv. gazel – firem
s růstem obratu o 20+% ve 3 letech za sebou)

250

 očet projektů podpořených z domácích
P
i zahraničních programů relevantních k RIS SČK

642

250
2018

firem (2018)

21,8

0,09
2019

516
2020

 očet (resp. saldo) nově
P
vzniklých firem

1,79

Výzkumní pracovníci
ve vládním/VŠ/podnik. sektoru
s cizím státním občanstvím

mil. Kč na 100 mil. Kč výdajů
na VaV (2019)

646
2019

 einvestiční výdaje na VaV
N
v podnikatelské sféře v regionu

13,6
2015

0,09

1358
2018

1,79
2019

1,36
2016

22,5 21,8
2018 2019

Výdaje soukromých domácích
podniků provádějících VaV
na nákup služeb VaV –
od VVI a VŠ

1947
2017

22,9
2017

projektů (2021)

221
2017

673
2019

201
2015
189
2016

688
2020

642
2021
557
2017

160
2014

24

567
2018
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VEDENÍ SIC
Statutární orgán Středočeského inovačního centra

Pavel Jovanovič
Statutární ředitel

TÝM PODPORA FIREM

Správní rada Středočeského inovačního centra
TÝM REGIONÁLNÍ
INOVAČNÍ STRATEGIE

Ing. Věslav Michalik
Člen a předseda správní rady

STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Jakub Rejzek
Člen správní rady

Ing. Libor Beránek, PhD.
Člen správní rady

TÝM VÝZKUM - TRANSFER
A SPOLUPRÁCE

TÝM MARKETING

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Člen správní rady

TÝM VNITŘNÍ SLUŽBA

Prof. MUDr. Pavel Martásek, CSc.
Člen správní rady
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FINANCOVÁNÍ A ROZVOJ
KAPACIT SIC V ROCE 2021
Financování činností SIC

Lidské zdroje – schválená částka rozpočtu ..................................................23 000 000,- Kč

Činnosti SIC byly v roce 2021 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 2021 činila 28,710 mil. Kč. Dále bylo vyčleněno z rozpočtu
kraje na programy INO a EX 12,7 mil. Kč. a na program SIC Platinn 1,5 mil. Kč.
Aktivity SIC byly realizovány jednak kmenovými zaměstnanci organizace, jednak za pomoci
externích spolupracovníků a expertů.

Organizační struktura spolku je 3-liniová – statutární ředitel, vedoucí týmů a členové týmů.
V roce 2021 SIC došlo k zásadní obměně personálního obsazení, změně struktury a počtu
zaměstnanců, z čehož plyne i značná finanční úspora této kapitoly rozpočtu.
V roce 2021 SIC zaměstnával na částečný úvazek (DPČ/DPP) 4 externí zaměstnance na právní,
personální, IT služby pro spolek, i na částečný pracovní úvazek při rodičovské dovolené.
Důvodem je vyšší efektivnost a ekonomická stránka oproti obsazení HPP na těchto pozicích.
Zaměstnanci působící na pozicích projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji byli z 85%
financováni z tohoto projektu, zbylých 15% bylo spolufinancováno z rozpočtu SIC, stejně či
obdobně je tomu i v případě dalších projektů jako je například projekt Colore.
Celkové čerpání na lidské zdroje činilo včetně odvodů zaměstnavatele na sociální,
zdravotní pojištění, na spolufinancování pozic z projektů a nákladů na externí zaměstnance
19 240 504,- Kč. Zahrnuje i náklady spojené s personální obměnou související s vnitřní
restrukturalizací SIC během roku 2021 (odstupné apod.).
Celkový přepočítaný počet zaměstnanců v roce 2021 činil 24 úvazků. Přepočítaný počet úvazků
kmenových zaměstnanců v týmech SIC k 31.12. 2021 – financovaných pouze z provozní dotace
kraje:

Provozní rozpočet SIC a jeho čerpání – 2021
Položka rozpočtu

Schválený rozpočet 2021

Čerpání rozpočtu 2021

Porovnání/Úspora

Lidské zdroje

23 000 000

19 240 504

3 759 496

Cestovné

400 000

114 901

285 099

Zařízení, provoz

787 000

2 444 264

-1 657 264

Služby

2 703 000

3 770 000

-1 067 000

Tým Statutární ředitel................................................................. 2 úvazky
Tým Podpory firem....................................................................... 4 úvazky
Tým Marketing............................................................................... 0,23 úvazky
Tým Regionální inovační strategie............................................ 0,22 úvazky
Tým Vnitřní služba........................................................................ 2,53 úvazky
Tým Výzkum, transfer a spolupráce.......................................... 2 úvazky
CELKEM .......................................................................................... 10,98 úvazků

Celkové čerpání provozní dotace v roce 2021 ............................................ 26 831 169,- Kč
Ostatní náklady

520 000

541 495

-21 495

Rozdíl oproti plánovanému rozpočtu ....................................................................... 1 878 831,- Kč
(vrácená část provozní dotace)

Projekty
(MERIT, Welcome Office, Colore, Maker)

1 300 000

720 005

579 995

CELKEM

28 710 000

26 831 169

1 878 831
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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
.............................................................................................................................................

31.12.2021
ke dni .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(v celých tisících Kč)

31.12.2021
ke dni .............................................................................................................................................
.............................................................................................
(v celých tisících Kč)

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

IČ
04228235

Číslo
řádku

AK T I VA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Název a sídlo účetní jednotky

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

IČ
04228235

Stav k poslednímu
dni účetního období

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Dlouhodobý majetek celkem

1

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-180

-206

Krátkodobý majetek celkem

41

23 137

29 869

II.

Pohledávky celkem

52

5 079

1 778

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

18 017

27 893

I.

Provozní dotace

41

38 900

0

38 900

IV.

Jiná aktiva celkem

81

41

198

II.

Přijaté příspěvky

43

25

0

25

AKTIVA CELKEM

85

23 180

29 886

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

0

-311

-311

IV.

Ostatní výnosy

48

34

5

39

V.

Tržby z prodeje majetku

55

20

0

20

A.

B.

Číslo
řádku

PAS IVA
A.
I.
II.
B.
III.
IV.

43

17

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

8 449

123

8 572

223

223

III.

Osobní náklady

13

30 399

0

30 399

V.

Ostatní náklady

21

105

0

105

VI.

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

29

26

0

26

Náklady celkem

39

38 979

123

39 102

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Výnosy celkem

61

38 979

-306

38 673

14 013

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

0

-429

-429

13 640

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

0

-429

-429

Vlastní zdroje celkem

1

7 784

Jmění celkem

2

8 115

Výsledek hospodaření celkem

6

-331

373

Cizí zdroje celkem

10

15 396

15 873

Krátkodobé závazky celkem

21

15 167

15 856

Jiná pasiva celkem

45

229

17

PASIVA CELKEM

49

23 180

29 886

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Odesláno dne: 26. 4. 2022

.........................................................................................................................

E-mail:

Telefon:

Odpovídá za údaje:
Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Odesláno dne: 26. 4. 2022

.............................................................................................................................................

E-mail:

Telefon:

Odpovídá za údaje:

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.
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Příloha k účetní závěrce
za účetní období
od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
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.

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

II.

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.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

67985815
68378271

Fričova 298, Ondřejov
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.

67985815

Fričova 298, Ondřejov

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

68378271

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 2021 nevyvíjel hospodářskou činnost, byla pouze
zúčtována činnost z roku 2020 viz bližší popis v bodě 4 této přílohy

Rozvahový den:

31. prosinec 2021
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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. 2021. 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:

Mgr. Pavel Jovanovič

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.
2021).
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.
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DHM – kancelářská
technika, nábytek
Celkem DHM

Pořizovací cena
Přírůstky
Úbytky
0
0
0
0

KZ 31.12.2021
223
223

Počáteční stav
1.1.2021

Odpisy

Oprávky
Vyřazení v ZC

Vyřazení v PC

180

26

0

0

Konečný
zůstatek
31.12.2021
206

180

26

0

0

206

DHM – kancelářská technika, nábytek
Celkem

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

PS 1.1.2021
223
223

PS 1.1.2020
223
223

Pořizovací cena
Přírůstky
Úbytky
0
0
0
0

KZ 31.12.2020
223
223

Počáteční stav
1.1.2020

Odpisy

Oprávky
Vyřazení v ZC

Vyřazení v PC

148

32

0

0

Konečný
zůstatek
31.12.2020
180

148

32

0

0

180
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a) Spolek k datu 31. 12. 2021 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 31.12.2021 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
324 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 2 834 tis. Kč
e) Účetní jednotka neeviduje žádné závazky, které by nebyly zachycené v rozvaze.

3.3. Závazky

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2021 krátkodobé závazky ve výši 11 758 tis. Kč, které se
skládají především z následujících položek: nevyužité dotace z projektů ve výši 11 725 tis. Kč
z čehož bylo za rok 2021 vráceno poskytovatelům dotace 1 879 tis. Kč v následujícím účetním
období a to dle vyúčtování za tyto roky. Dohadné účty pasivní ve výši 0,00 tis. Kč

a) Členům řídících a kontrolních orgánů nebyly v účetním období od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021 a účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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 2021 žádné obchodní smlouvy nebo
jiné smluvní vztahy.
c) Splatné závazky na veřejné zdravotní pojištění k 31. 12. 2021 činí 208 tis. Kč (v roce
2020 316 tis. Kč) a byly zaplaceny v lednu 2022 (resp. 2021).
d) Splatné závazky na sociální zabezpečení k 31. 12. 2021 činí 483 tis. Kč (k 31. 12. 2020
733 tis. Kč) a byly zaplaceny v lednu 2022 (resp. 2021).
e) Splatné závazky z titulu daně ze závislé činnosti za prosinec 2021 činí 168 tis. Kč (za
prosinec 2020 410 tis. Kč) a byly zaplaceny v lednu 2022 (resp. 2021).

3.7. Přehled přijatých dotací včetně jejich čerpání v roce 2021

Poskytovatel

Smlouva

Výše dotace

Středočeský kraj

Veřejnoprávní
smlouva o
poskytnutí
účelové dotace ze
dne 17. 1. 2020 č.
04-05/2020/SIC ze
dne 21.12.2020
Veřejnoprávní
smlouva o
poskytnutí
účelové dotace ze
dne 5.2.2021 č.
04-02/2021/SIC
Veřejnoprávní
smlouva o
poskytnutí
účelové dotace ze
dne 5.2.2021 č.
04-13/2021/SIC
Veřejnoprávní
smlouva o
poskytnutí
účelové dotace ze
dne 5.2.2021 č.
04-01/2021/SIC
Smlouva o
partnerství ze dne
28.3.2019 č. 0410/2019/SIC

28 710 000,00 Kč

Čerpání dotace
v roce 2021
26 831 168,02Kč

12 000 000,00 Kč

65 580,00 Kč

743 071,59 Kč

0,00 Kč

Program INO:EX
Středočeského kraje
Dotace byla
poskytnuta dne
5.5.2021

1 500 000,00 Kč

634 276,95 Kč

Program PLATINN
Středočeského kraje
Dotace byla
poskytnuta dne
1.3.2021

13 250 990,00Kč

11 319 994,15 Kč

807 676,75 Kč

594 822,90 Kč

Středočeský kraj

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 14 013 tis. Kč, které je
z částky 13 792 tis. Kč tvořeno prostředky určenými na financování programu Platinn a
programu INO:EX.
Středočeský kraj

3.6. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců představuje hodnotu 24 za účetní období
kalendářního roku 2021 (v roce 2020 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců byl
28)
Středočeský kraj

Celkem
HČ
VHČ

Mzdové
náklady
26 760
25 319
1 441

2020
ZP a
SZ
8 754
8 271
483

Ostatní
SN
638
628
10

Celkem
HČ
VHČ

Mzdové
náklady
22 595
22 595
0

2021
ZP a SZ
7 120
7 120
0

Ostatní
SN
684
684
0

DRFIP ILE DE
FRANCE ET DE
PARIS
Celkem
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Žádost o platbu

57 011 738,34 Kč

Účel dotace
Činnost, financování
provozu a aktivit SIC
v roce 2021 (dotace
poskytnuta v částkách
27.1.2021 14 355 000
Kč a 25.6.2021 14 355
000 Kč
Program INO:EX
Středočeského kraje
Dotace byla
poskytnuta dne
1.3.2021

Dotace EU Smart
Akcelerátor II.,
zálohová platba
poskytnuta dne
30.4.2021 6 625 495,00
Kč a 24.11.2021
6 625 495,00 Kč
Dotace na Color Circle,
10.5.2021 415 245,26
Kč (16 647,10 EUR) a
06.10.2021 392 431,49
Kč (15 911,75 EUR)
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Členům spolku Středočeské inovační centrum, spolek

3.8. Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmu

VH za: 2021
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkový výsledek hospodaření

+ZISK / -ZTRÁTA
0
-429
-429

Celkové hospodaření Středočeského inovačního centra skončilo za účetní období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021 účetní ztrátou ve výši 429 tis. Kč. K této skutečnosti vedlo ztrátové
hospodaření předchozího vedení spolku na některých projektech vedlejší hospodářské
činnosti, které se účetně protáhlo až do roku 2021.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – OSTATNÍ
V roce 2021 docházelo k dořešení rozporované fakturace roku 2020 z vedlejší hospodářské
činnosti. Všechny vystavené faktury daného projektu byly ve 100% výši dobropisovány a
čekalo se na výsledky znaleckého prověření rozsahu odvedených služeb, aby bylo možné tyto
výkony vyfakturovat a vypořádat na to vytvořenou dohadnou položku z roku 2020 ve výši 70%
z původní fakturované částky. Koncem roku 2021 byly služby skutečně dofakturovány, avšak
ještě v nižší výši, než se na přelomu roku 2020/2021 očekávalo. Odhad byl 30% z původní
fakturované částky, tj. 695.520,- Kč, skutečná fakturace však nakonec byla pouze ve výši
384.906,- Kč bez DPH, což tedy činí nikoliv 30 %, ale pouze cca 16,6 % původní ceny. Do
nákladů ještě přibyla další fakturace ve výši 122,5 tis. Tímto vznikla i v roce 2021 poměrně
významná ztráta v hospodářské činnosti ve výši 429 tis. Kč

V Praze dne 26.4.2022
…………………………………….…
Mgr. Pavel Jovanovič
Statutární ředitel SIC

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku Středočeské inovační centrum, spolek („Společnost“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za
rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných metod a další
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2021 a
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 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 Společnosti 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 našeho výroku.
Ostatní skutečnosti
Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2020 byla auditována jiným auditorem, který ve své zprávě ze dne
4. 6. 2021 vydal k této účetní závěrce výrok bez výhrad.
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 orgán Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce
získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace
splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracováni ostatních informací v kontextu
významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahuji významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených
postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 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 orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů,
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kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 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 existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní
závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
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 než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení
vnitřních kontrol.
 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (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 modifikovaný výrok.
Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
 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 statutární orgán 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.

kratkyaudit s.r.o.
K nádraží 225, 664 59 Telnice
Evidenční číslo 583
Ondřej Krátký
Evidenční číslo 2437

26. dubna 2022

40

www.s-ic.cz
info@s-ic.cz
Středočeské inovační centrum
Strakonická 3367, 150 00 Praha 5-Smíchov

42

