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1 ÚVOD
Je mi ctí, že mohu zakladateli Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. (dále
jen VUPI) Hospodářské komoře ČR, také členům a příznivcům, představit naši první
výroční zprávu mapující první měsíce fungování VUPI v roce 2017.
V červenci 2017 byl VUPI zapsán do rejstříku ústavů v Praze a v průběhu svého
krátkého působení zrealizoval a zároveň připravil na další roky několik aktivit, které
pomohou zajistit dostatek náplně a finančních zdrojů pro jeho další fungování. Sídlo
ústavu je ve Florentinu, Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1. Jediným zakladatelem
je Hospodářská komora ČR se sídlem v Praze.
Cílem pro rok 2017 bylo zahájit aktivní činnost, zajistit průběžné financování a nastavit
nezbytné administrativní mechanismy spojené s denním chodem ústavu. Od léta 2017
jsme připravovali projekt Implementace Krajského akčního plánu pro vzdělávání ve
Středočeském kraji, jehož rozjezd očekáváme po schválení v červnu 2018. Také jsme
s partnery zaslali tři výzkumné projekty do programu ÉTA (TAČR) a dva naše projekty
byly podpořeny k realizaci. Vedle těchto projektů, které směřují na vzdělávací
a výzkumnou činnost VUPI, připravuje VUPI komerční aktivity, které vycházejí z agendy
Průmyslu 4.0 – jedná se o podporu a poradenství firmám (analýzy, konzultace, školení,
konference).
Rád bych poděkoval představitelům Hospodářské komory ČR za podporu a přízeň.
Věřím, že rok 2018 bude úspěšný a že se nám bude dařit naplňovat naše krátkodobé
i dlouhodobé cíle a oslovovat vhodné partnery, kteří s námi budou tyto cíle nejen sdílet,
ale zároveň je pomáhat realizovat.
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1 ZAKLADATEL A ORGÁNY
Zakladatel je Hospodářská komora České republiky, Na Florenci 2116/15, 110 00,
Praha 1.

Správní rada
Předseda: Vladimír Dlouhý, členové: Michal Štefl, Tomáš Vrbík
Termíny zasedání: 30. března 2017 (nulté zasedání)
11. května 2017
14. listopadu 2017
Dozorčí rada
Předsedkyně: Irena Bartoňová Pálková, členové: Michaela Kynkorová, Radek Roušar
Termíny zasedání: 30. března 2017
20. prosince 2017
Ředitel VUPI je Martin Frélich. Kontaktní údaje jsou:
E-mail: frelich@vupi.cz
Tel: 739 341 798
Web: www.vupi.cz

2.2 VIZE A MISE
Věříme, že inovace jsou motorem podnikání. Zvláště to platí v digitálním věku
21. století. Česká ekonomika má šanci udržet krok s vyspělými zeměmi jen tehdy,
bude-li moci nabídnout kvalifikované a vzdělané zaměstnance, kteří budou připraveni
flexibilně reagovat na měnící se trh práce ve prospěch robotizace. Investice do inovací
ve výrobě i službách a špičková úroveň vzdělání je správná cesta pro Českou republiku.
Spolupracujeme s významnými firmami a nejlepšími českými univerzitami pro rozvoj
podnikatelského prostředí v oblastech inovací. Naše výstupy směřují k:
!
!
!

Tvorba vlastní koncepce podpory inovací.
Sběr, zpracování, analýza 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.
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!

!
!

Vzdělávání v oblasti managementu inovací, organizace vzdělávací činnosti
a spolupráce s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního
vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problému zaměstnanosti.
Realizace ediční, publikační a dokumentační činnosti, provozování kulturních
a společenských aktivit.
Podpora 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 STATUT
Statut VUPI byl schválen na jednání Správní rady dne 14. listopadu 2017. Tomu předcházelo
rozhodnutí zakladatele ze dne 10. listopadu 2017.

2.4 REALIZAČNÍ TÝM
V roce 2017 jsme aktivity ústavu zajišťovali týmem spolupracovníků z HK ČR (včetně
externistů), přičemž pro úspěšnou realizaci aktivit VUPI bude potřeba tým rozšířit. Tým
spolupracovníků VUPI:
!

Martin Frélich, ředitel VUPI
! Vít Šumpela
! Matěj Mareš
! Lenka Šůsová
! Radka Mašková
! Miloš Křepelka
! Další kolegyně a kolegové, kteří pomáhali rozjet naše aktivity.

Dále se na zajištění účetnictví a platebních příkazů VUPI podíleli pracovníci Odboru
ekonomického HK ČR, za což jim patří poděkování.
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3 AKTIVITY
Veletrh Věda, Výzkum a Inovace
VUPI se prezentoval na stánku společně s HKČR na veletrhu VaVaI v Brně, který se
konal ve dnech 28. - 29. února 2017. Jednalo se o druhý ročník veletrhu, který zaštítil
místopředseda vlády ČR pan Pavel Bělobrádek, jako vystupující byla řada významných
hostů v oblasti VaVaI.
Kulatý stůl Společnost 4.0
VUPI zrealizoval dne 22. června 2017 ve spolupráci s Mendelovou univerzitou a KHK
Jihomoravského kraje kulatý stůl na téma Společnost 4.0. Kulatý stůl k tématu
Společnost 4.0 volně navazuje na úspěšný Kulatý stůl, realizovaný Hospodářskou
komorou ČR v prosinci 2016. Akce proběhla na Rybničním zámečku a vzhledem
k tomu, že v době konání akce nebyl ještě VUPI zapsán v Rejstříku ústavů, byla
realizace finančních toků provedena přes HK ČR a částečně přes partnery na přímo.
HK ČR fakturovala TAČR za zprostředkování semináře a platila za catering.
PowerUP!
PowerUP je název pro mezinárodní start-upovou soutěž (letos 3. ročník), jejichž
regionální kolo pro ČR realizoval E-Akcelerátor ve spolupráci s VUPI ve dnech 14. – 15.
října 2017 v prostorách HKČR. Za soutěží PowerUP stojí InnoEnergy, což je evropské
společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie, které bylo založeno v roce 2010
a je podporováno Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), které zřídila
a financuje Evropská komise. V InnoEnergy podporují a investují do inovací ve všech
etapách jejich vývoje – od učeben až k zákazníkům.
Dvoudenní víkendová akce proběhla pod vedením zkušených koučů a cílem je
z přihlášených projektů vybrat potenciální úspěšné start-upové projekty. Soutěž je pro
začínající podnikatele, kteří hledají uplatnění svých nápadů.
Výzkum mezi studenty pro projektové aktivity CeriEcon
VUPI zrealizovalo v listopadu a prosinci 2017 výzkumné šetření u studentů na vysokých
školách ohledně jejich možnosti pracovat, podnikat či jaké překážky vidí pro zahájení
podnikání. Zapojilo se celkem 2539 studentů z 12 fakult.
Analýza potřeby vzdělávání v sektoru stavebnictví - oponentura
VUPI zpracovalo oponentní posudek na analýzu potřeby vzdělávání v sektoru
stavebnictví, která byla podkladem pro MPO. Naše oponentura rozšířila závěry analýzy
a zabývala se také možnosti financování vzdělávání pracovníků v sektoru stavebnictví
financované z OP Zaměstnanost.
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Příprava projektů IKAP a TAČR
VUPI bylo v létě 2017 osloveno zástupci Středočeského kraje, aby se jako partner
s finančním příspěvkem zapojil do realizace aktivit v rámci implementace Krajského
akčního plánu pro vzdělávání. VUPI připravil seznam aktivit pro realizaci na školách
s pedagogy a žáky na podporu podnikatelské dovednosti, učení skrze virtuální realitu,
nebo např. mapu výzkumných pracovišť.
Projekty TAČR
VUPI také s partnery připravilo celkem 3 projekty do programu ÉTA na TAČR na
výzkumné aktivity. Projekty byly podány v prosinci 2017, splnily formální požadavky
a byly v lednu 2018 vyhodnoceny.
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4 FINANČNÍ INFORMACE
Hospodaření za rok 2017 VUPI je v následujících dokumentech přílohou:
!

Rozvaha

!

Výkaz zisků a ztráty

!

Příloha v účetní závěrce
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