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Zakladatelem Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. je Hospodářská
komora ČR.

Úvod
Předkládáme Zakladateli Výroční zprávu za rok 2019. Zpráva shrnuje informace o
hospodaření ústavu, jeho aktivitách a řízení a v neposlední řadě o plnění vlastního
poslání. Zprávu vytvořil a předkládá ředitel ústavu Martin Frélich a kolektiv VUPI, z.ú.

Poděkování
Děkujeme voleným představitelům Zakladatele a také zaměstnancům úřadu
Hospodářské komory ČR za podporu, spolupráci, občasnou trpělivost a také přízeň.
Dále děkujeme všem našim partnerům, dodavatelům, odběratelům, spolupracovníkům
i podporovatelům.
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1 MAN AŽERSKÉ SHRNUTÍ
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. při HK ČR, (dále také VUPI), vstoupil
v roce 2019 do druhého řádného roku svého fungování. Pokračoval v započaté
činnosti, jako partner vzdělávacích a výzkumných projektů a realizoval plánované
aktivity.
Při vzdělávací činnosti se VUPI v souladu se svým posláním zaměřil na podporu
podnikatelského vzdělávání, rozvoj moderních technologií do výuky a zvyšování zájmu
o vědu a výzkum, to vše ku prospěchu zaměstnavatelů a podnikatelského prostředí.
Při výzkumné činnosti VUPI v roce 2019 pokračoval jako parter v projektech, které jsou
financovány z programu TA ČR. Aktuálně je tým VUPI zapojen do řešitelských týmů 4
výzkumných projektů.
Hospodaření ústavu po zdanění rok 2019 je kladný a to ve výši 245 tisíc korun českých.
Celkové náklady jsou 6.757 tis. Kč a celkové výnosy jsou 7.002 tis. Kč.
V roce 2020 bude VUPI pokračovat v realizaci vzdělávací a výzkumné činnosti tak, jak
byly nastaveny systémy spolupráce a harmonogramy realizace projektů.
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2 ZÁKL ADNÍ INFORMACE
2.1 ZAKLADATEL A ORGÁNY
ZAKLADATEL
Hospodářská komora České republiky
SPRÁVNÍ RADA
Členové Vladimír Dlouhý, Michal Štefl, Tomáš Vrbík
Předseda Vladimír Dlouhý
Termíny zasedání 2019
12. dubna 2019
26. listopadu 2019
DOZORČÍ RADA
Členové

Irena Bartoňová Pálková, Michaela Kynkorová, Radek
Roušar

Předsedkyně Irena Bartoňová Pálková
Termíny zasedání 2019
15. května 2019
26. listopadu 2019
ŘEDITEL
Martin Frélich
E-mail frelich@vupi.cz
Telefon 739 341 798
www www.vupi.cz
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2.2 POSLÁNÍ VUPI
Poslání VUPI je charakterizováno jeho Zakládací listinou. Jedná se o činnosti a aktivity
směřující k podpoře podnikatelského prostředí v ČR. Toto své poslání naplňuje VUPI již
třetí rok své činnosti v oblasti
- vzdělávání a
- výzkumu
Při naplňování poslání VUPI spolupracuje se subjekty veřejné správy, významnými
institucemi, firmami a českými univerzitami či středními školami. Naše výstupy dle
zakládací listiny směřují k:
- tvorbě vlastní koncepce podpory inovací,
- sběru, zpracování, analýze dat a zvyšování úrovně aplikovaného výzkumu pro
podnikatele, zvyšování dostupnosti služeb v inovačním prostředí,
- budování účinné partnerské spolupráce všech aktérů inovačního prostředí ČR
k zajištění národních a mezinárodních aktivit,
- vzdělávání v oblasti managementu inovací, organizaci vzdělávací činnosti
a spolupráci s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu,
profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problému
zaměstnanosti,
- realizaci ediční, publikační a dokumentační činnosti, provozování kulturních
a společenských aktivit,
- podpoře přenosu informací a propojení subjektů z akademické sféry, veřejné
správy a podnikatelské sféry při tvorbě a implementaci klíčových iniciativ vlády
nebo evropské komise na podporu růstu se zaměřením na podnikatelské
prostředí.

2.3 REALIZAČNÍ TÝM A PARTNEŘI VUPI
Jádro týmu VUPI pro realizaci projektů v roce 2019 tvoří kolegové: Martin Frélich,
Helena Úlovcová, Vít Šumpela, Matěj Mareš, Lenka Šůsová, Radka Mašková a Miloš
Křepelka, Miro Diro a řada dalších. V rámci realizace projektů (IKAP, TA ČR) jsou
průběžně najímáni spolupracovníci na dílčí úkony a činnosti, související s realizací
projektů. Při sestavování týmů vždy upřednostňujeme na základě rozhodnutí správní
rady VUPI spolupracovníky z HK ČR, pakliže jim to dovolí jejich pracovní vytížení a po
dohodě s jejich nadřízeným.
Partneři VUPI: Krajský úřad Středočeského kraje, AVO, AVRAR, ZČU v Plzni, VUT Brno a
další významné instituce.
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3 HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2019
3.1 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
VUPI v roce 2019 pokračoval v roli partnera projektu Implementace krajského akčního
plánu vzdělávání (IKAP) se svým programem zaměřeným na podporu podnikatelského
vzdělávání, rozvoj a zvyšování zájmu o vědu a podporou zavádění moderních
technologií do výuky středočeských středních škol.
Nositelem projektu IKAP je Krajský úřad Středočeského kraje. Projekt sdružuje partnery
(většinou střední školy), kterým umožňuje financovat aktivity v souladu se schváleným
projektovým záměrem. Prodloužená doba realizace projektu je do června 2020.
Cílem aktivit realizovaných VUPI v rámci projektu IKAP je:
nabídnout středním školám moderní přístupy k výuce podnikání a posilování
podnikatelského ducha žáků,
rozšířit povědomí o možnostech využití nových technologií, konkrétně aplikací
virtuální reality, ve výuce předmětů,
zvýšit atraktivitu a zájem žáků o vědu a aplikovaný výzkum.
VUPI realizuje aktivity, které jsou pro cílovou skupinu (školy, pedagogy a žáky) spíše
doplňkového charakteru, ale o to větší zájem se nám daří v žácích i pedagogickém
sboru vzbudit. V roce 2019 probíhaly ze strany VUPI pro IKAP zejména tyto aktivity:
realizace festivalů virtuální reality ve školách,
realizace kurzů virtuální reality pro pedagogy na CIIRK,
realizace kurzů pro větší povědomí o podnikání,
zřízení tří detašovaných koordinačních pracovišť v HK Mělník, Příbram, Brandýs,
jednání s řediteli středních škol a nastavování vzájemné spolupráce,
realizace veřejných zakázek.
Dále jsme v roce 2019 realizovali plánované veřejné zakázky, ze kterých např. VUPI
získalo vybavení pro virtuální realitu, natočili jsme profesionální videa o podnikatelích,
připravili jsme soutěž pro žáky Leonardo pod záštitou ministra průmyslu a obchodu
Karla Havlíčka, či tvoříme vědecko-výzkumný web s hravou formou www.cekujvedu.cz.

3.2 VÝZKUMNÁ ČINNOST
Také v roce 2019 byl VUPI zapojen do 4 výzkumných projektů v rámci programů
Technologické agentury ČR. Do projektových konsorcií VUPI vstupoval vždy v pozici
dalšího řešitele výzkumného tématu.
Základní participací na řešeném výzkumu je vždy zaměření na výzkumné otázky
zahrnující podnikatelský sektor, identifikace jeho potřeb a vývoj nástrojů a služeb co
nejvíce pro podnikatele užitečných.
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Výsledky výzkumu se tak orientují na vytvoření přehledné mapy výzkumných
infrastruktur, usnadňujících spolupráci podnikatelského, akademického a veřejného
sektoru, nebo přizpůsobení předmětů a oborů vysoké školy, aby lépe odpovídaly
regionálním potřebám podnikatelského prostředí a zároveň odpovídaly budoucím
potřebám s ohledem na fenomén Průmysl 4.0.
I v roce 2019 jsme jako VUPI připravovali s partnery projekty v oblasti výzkumu
a inovací. Naše projekty nebyly doporučeny k podpoře.
Běžící projekty:
P R O J E KT 1: A P L I K A C E V Ý Z K U MN Ý C H ME T OD P Ř I S YS T É MOV É I D E N T IF I K A C I
P OT E N C I Á L U , N A S T A V OV Á N Í A UP E V Ň OV ÁN Í V AZ E B M E Z I P OD N I K OV OU
S F É R O U A V ÝZ K U MN OU I N F R A S T R U K T U R OU

Důležitým projektem, který byl finančně podpořen TA ČR v roce 2018, a jeho realizace
pokračovala v roce 2019, je Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci
potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou
infrastrukturou. Jeho cílem je prostřednictvím zmapování výzkumných infrastruktur v
ČR podpořit spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v ČR.
Cílem je propojit „svět“ výzkumu a vývoje s podnikovou sférou. Projekt se zaměřuje
na vytvoření interaktivní digitální mapy inovačních infrastruktur. Výzkumné organizace
na základě výzkumu pak budou schopné lépe zacílit své komunikační a prezentační
přístupy tak, aby reflektovaly skutečné potřeby podnikové sféry.
Projekt se dále zaměřuje na vývoj metodiky pro hodnocení přínosů spolupráce
podnikatelských subjektů (zejména VO) s výzkumnými infrastrukturami jako způsobu
zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a posílení jejich
kompetencí.
P R O J E KT 2: D I G I T Á L N Í T R A N S F OR MA C E P R O I N OV A C E O B C H OD N Í C H M OD E L Ů
V MA L Ý C H A S T Ř E D N ÍC H P OD N IC Í C H V Č E S K É RE P U B L I C E .

Cílem tohoto projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založené na
vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační
kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a
střední podniky.
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P R O J E KT 3: P R O M Ě N A R OL E V Y S OK É Š K OL Y A I N OVA C E
P R OG R A M Ů V R Á M C I F EN OMÉ N U 4. 0. V OB L A S T E C H
P E D AG OG I C K Ý C H A Z D R A V OT N I C K ÝC H

STUDIJNÍCH
S T R OJ N Í C H ,

Ve spolupráci se Sdružením profesního terciárního vzdělávání se podílíme na
výzkumném projektu realizovaném na třech fakultách Západočeské univerzity v Plzni
(fakulta
strojní,
pedagogická,
zdravotnická).
Hlavním cílem projektu
je
zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na fenoménu
4.0 formou návrhu inovací jejich studijních programů.
Výzkum je zaměřen na otázky spojené se změnou myšlení u všech účastníků
vzdělávacího procesu (škola, zaměstnavatelé, studenti a další stakeholdeři). Cílem je
zajištění úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 4.0. V rámci
výzkumu dojde k vyhodnocení a návrhu úprav stávajících studijních plánů zapojených
fakult z hlediska celospolečenských změn s nástupem tzv. Společnosti 4.0. Důraz je
kladen na konzultaci potřeb se „světem práce“, tj. konkrétními relevantními
zaměstnavateli. Projekt je realizován do konce roku 2020.
P R O J E KT 4: S T A B I L I Z A C E A R OZ V OJ M S P V E VE N K OV S K É M P R OS T OR U

V tomto případě se podílíme na aplikovaném společenskovědním výzkumu Vysoké
školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Vysokého učení technického v
Brně. Projekt je zaměřený na otázky stabilizace a rozvoj MSP na
venkově. Záměrem projektu je posilování konkurenceschopnosti a ekonomické
výkonnosti MSP pomocí akcelerace inovačního potenciálu, znalostí, vzdělávání
a internacionalizace. Součástí projektu je i aplikace poznatků z vývoje MSP v Rakousku
a Německu. Aplikačním výstupem výzkumu je tvorba certifikované metodiky
a softwaru v podobě veřejně dostupných znalostních objektů, návodů a metod. Projekt
je realizován do konce ledna roku 2021.

4 DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2019
VUPI v roce 2019 realizovalo také smluvní výzkumnou činnost pro soukromé
společnosti a průzkum pro Asociaci virtuální a rozšířené reality na středních školách.
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5 HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU
Hospodaření za rok 2019 VUPI je v následujících dokumentech přílohou:


Rozvaha



Výkaz zisků a ztráty



Příloha k účetní závěrce
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Výzkumný ústav pro podnikání a inova
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

Označení

06243631

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

Součet A.I. až A.IV.

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.

Součet B.I. až B.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

1

6

6 157

Zásoby celkem

7

10

Pohledávky celkem

8

8

2 211

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

6 069

5 852

Jiná aktiva celkem

10

70

11

6 157

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c
Součet A.I. až A.II.

8 063

8 063
Stav k posled. dni
účetního období

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

12

266

511

A. I.

Jmění celkem

13

200

200

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

14

66

311

B.

Cizí zdroje celkem

15

5 891

7 552

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

409

7 405

B. IV.

Jiná pasiva celkem

19

5 482

147

20

6 157

8 063

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

24.03.2020

Právní forma účetní jednotky

z.ú.

Součet A. až B.

Předmět podnikání
výzkum a vývoj v oblasti společenských a
humanitních věd

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

Výzkumný ústav pro podnikání a inova
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00

IČO

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

06243631

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1
Součet A.I.1. až A.I.6.

2

1 996

1 996

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

1 182

1 182

A. I. 2.

Prodané zboží

4

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

48

48

A. I. 6.

Ostatní služby

8

766

766

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

A. III.

Osobní náklady

13

4 751

4 751

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

3 866

3 866

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

874

874

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

11

11

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18

A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

21

10

10

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

1

1

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

A. V. 20.

Dary

26

A. V. 21.

Manka a škody

27

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

9

9

A. VI.
A. VI. 23.

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

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

Součet A.II.7. až A.II.9.

Součet A.III.10. až A.III.14.

Hodnota A.IV.15.

9

19
20

Součet A.V.16. až A.V.22.

28
Součet A.VI.23. až A.VI.27.

29
30

Hodnota A.VII.28.

35
36

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A. VIII.

Daň z příjmů

A. VIII. 29.

Daň z příjmů

Hodnota A.VIII.29.

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

37
38

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

39

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

54

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

6 757

6 757

40
Hodnota B.I.1.

Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Součet B.V.11. až B.V.15.

41

6 718

6 718

42

6 718

6 718

47

222

222

48

62

62

62

62

43

55

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

7 002

7 002

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

62

245

245

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

245

245

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky

z.ú.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

24.03.2020

Předmět podnikání
výzkum a vývoj v oblasti společenských a
humanitních věd

Pozn.:

Příloha v účetní závěrce
ve zkráceném rozsahu
Korporace Výzkumný ústav pro podnikání a
inovace, z.ú.
ke dni 31.12.2019

Obsah přílohy
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:
1.

Popis účetní jednotky

2.

Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

3.

Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

4.

Informace o položkách dlouhodobého majetku

5.

Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl

6.

Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky

7.

Cenné papíry nabyté účetní jednotkou

8.

Informace k položkám dluhů

9.

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů

10.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle
výkazu zisku a ztráty

11.

Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

12.

Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů

13.

Informace k dani z příjmů

14.

Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a
majetkové situace

15.

Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů

16.

Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky

17.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

18.

Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a
limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
Korporace Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
ke dni 31.12.2019

1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Předmět podnikání:
věd
Den vzniku účetní jednotky:
Zdaňovací období:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

1.1.

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, Praha 1
z.ú.
06243631
výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
31. 12. 2019
27. 2. 2020

Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)

Ústav je dle § 17a odst. 1 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů veřejně prospěšný poplatník,
právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti společensky nebo hospodářsky užitečné,
jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. Naplňování
účelu ústavu spočívá ve výzkumné a vzdělávací činnosti v oblasti podpory rozvoje a
konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí v souladu s obsahem Zakládací listiny. Mimo
činností užitečných společensky nebo hospodářsky vykonává ústav i vedlejší činnosti v rámci volné
živnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. až 3. zákona č. 455/1991 Sb. Živnostenský
zákon.

1.2.

Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností

Orgány ústavu jsou: ředitel, správní rada a dozorčí rada.
Statutárním orgánem je ředitel.
Členy správní rady jsou:
 Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
 Ing. Michal Štefl
 Tomáš Vrbík
Členy dozorčí rady jsou:
 Mgr. Irena Bartoňová Pálková
 Ing. Michaele Kynkorová
 Mgr. Radek Roušar

2

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
Korporace Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
ke dni 31.12.2019

1.3.

Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění

Zakladatelem je Hospodářská komora České republiky, IČ: 49279530, Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1, zastoupená prezidentem Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc.
Vklad do vlastního jmění činí 200.000,- Kč.
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
2.1.

Použité obecné účetní zásady a účetní metody

Účetní jednotka postupuje v souladu s právním rámcem upravujícím účetní postupy a metody,
zejména podle Zákona č. 563/1991 Sb. - o účetnictví a norem souvisejících.
2.2.

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Odchylky nejsou.
2.3.

Způsob oceňování majetku a závazků

Majetek a závazky jsou oceňovány pořizovací cenou.
2.4.

Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Účetní jednotka tvoří odpisové plány v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
2.5.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Aktuálním denním kurzem vyhlašovaným ČNB.

3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Účetní jednotka není členem ani společníkem jiného subjektu.

4. Informace o položkách dlouhodobého majetku
Účetní jednotka v současné době nevlastní žádný dlouhodobý majetek.
5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl
Účetní jednotka nevlastní žádný podíl na jiných subjektech.
6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
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Účetní jednotka nemá mimo obvyklé závazky vykazované k rozvahovému dni žádné dluhy vůči
sociálnímu zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného
zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky.
7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Účetní jednotka nevlastní žádné cenné papíry.
8. Informace k položkám dluhů
8.1.

Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje 5 let

Účetní jednotka žádné nemá. Účetní jednotka eviduje vratnou zálohu na projektovou činnost ve výši
6.956 tis. Kč.
8.2.

Dluhy kryté zárukou

Účetní jednotka žádné nemá.
8.3.

Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze

Účetní jednotka žádné nemá.
9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí 245 tis. Kč.
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost činí 0 tis. Kč.
10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období
v členění podle výkazu zisku a ztráty
Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
z toho členů řídicích orgánů
z toho členů kontrolních orgánů
z toho členů správních orgánů
Osobní náklady
z toho mzdové náklady
z toho zákonné sociální pojištění
z toho ostatní sociální pojištění
z toho zákonné sociální náklady
z toho ostatní sociální náklady
Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích,
kontrolních nebo jiných orgánů
Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů

40
1

4751
3866
875
10

1
nejsou
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11. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Členové řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky jsou účastni na dění v Hospodářské
komoře České republiky, IČ: 49279530.
12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
Účetní jednotka žádné nemá.
13. Informace k dani z příjmů
13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Účetní jednotka postupuje v souladu s § 18a, § 20 odst. 7, a ustanovením § 23 až 33 Zákona č.
586/1992 Sb. o daních z příjmů.
13.2. Použité daňové úlevy
Účetní jednotka postupuje v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů.
13.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích
Účetní jednotka dosud vytvořila daňové úlevy minulých zdaňovacích období ve výši 66tis. Kč. Úleva
vzniklá za sledované období bude použita v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 Zákona č. 586/1992
Sb. o daních z příjmů na krytí nákladů hlavní činnosti.
14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro
hodnocení finanční a majetkové situace
Účetní jednotka nevykazuje žádné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení
podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace.
15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
Účetní jednotka nevykazuje žádné přijaté či poskytnuté dary.
16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Účetní jednotka nevykazuje žádné sbírky.
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17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Účetní jednotka ponechá předchozí kladný výsledek hospodaření k pokrytí nákladů hlavní činnosti.

18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani
výsledkových účtech
Účetní jednotka nevykazuje žádné informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu
prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na
rozvahových ani výsledkových účtech.

Sestaveno dne: 27. 2. 2020
Sestavil:

Mgr. J. Svoboda
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