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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

a finalizaci dotazníků. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno

V roce 2021 také zasedalo odborné kolegium, které se

na zpracování informací ohledně dopadu opatření vlády

skládá z významných osobností v oblasti VaVaI, jako je např.

ČR na postižené podnikatele pandemií COVID-19 na území

prof. Vladimír Mařík, prof. Milan Edl, doc. Karel Kouřil, generální

hlavního města Prahy v oboru Fitness, včetně využívání

ředitel Siemens Eduard Palíšek, paní Rut Bízková, paní Mirka

kompenzačních programů

Kopicová, pan Libor Kraus. Odborné kolegium diskutovalo
o koncepčním zaměření VUPI a spolupráci v oblasti výzkumu,

V červnu 2021 jsme provedli dotazníkové on-line šetření pro

martin frélich

ředitel
VUPI - Výzkumný
ústav pro podnikání
a inovace, z.ú.

I v roce 2021 probíhala realizace našich výzkumných projektů

exportující firmy k ověření jejich zájmu o službu virtuální

z programů TAČR, např. od října 2020 VUPI realizuje projekt

a rozšířené reality. Chtěli jsme tak firmám nabídnout jinou
formu možnosti prezentace svých výrobků v době, kdy

fungování ústavu, finanční situaci a výsledcích hospodaření

byl v rámci tohoto projektu realizován rozsáhlý průzkum

covidová situace neumožňovala konání světových veletrhů

za rok 2021. Výzkumný ústav pro podnikání a inovace

mezi podniky formou dotazníkových šetření, hloubkových

a výstav. Následně jsme pro firmy, které projevily zájem,

vykazuje výsledek hospodaření v účetním období za rok

rozhovorů a workshopu. Výstupy a zjištění z výzkumu jsou

úspěšně realizovali webinář Exportujte s virtuální a rozšířenou

2021 v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely

průběžně využívány pro formulaci návrhů veřejné politiky

realitou!

daně z příjmů takto:
- Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí 185,15 Kč.

spolupráce podnikatelského prostředí s výzkumnou

Ve spolupráci s Hospodářkou komorou ČR jsme zacílili

- Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost činí 0 tis. Kč.

infrastrukturou (mapování výzkumné infrastruktury) či

na specifickou oblast podnikatelů, a to na začínající

- Daňová povinnost činí 18.620 Kč.

výzkum v oblasti MSP ve venkovském prostoru.

podnikatele a start-upy s cílem vytvořit platformu pro
tuhle specifickou, ale rychle se rozvíjející podnikatelskou

Hospodářské komory ČR.
Digitalizace. Slovo roku 2021 je digitalizace.

Tato výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o aktivitách,

ReStart: Specifikace dopadů COVID na MSP. V roce 2021

v době pandemie. Další projekty byly zaměřené na usnadnění

Vážené členky a vážení členové Představenstva

vývoje a inovací pro podnikatelský sektor.

V roce 2022 budeme znovu realizovat festivaly a kurzy virtuální

V roce 2021 jsme spolupracovali s resorty v oblasti podpora

komunitu. VUPI s Hospodářskou komorou spolu hostili

reality pro žáky a pedagogy středních škol. Zapojíme se

podnikání a dotací, především s MPO ČR a využití OP PIK,

mezinárodní setkání pěti desítek start-upových firem Future

do přípravy dalších projektů, abychom podporovali zájem

Ve VUPI podporujeme digitalizaci ve všech svých

Národního plánu obnovy a Fondu spravedlivé transformace.

City Tech Bootcamp 2021, se zaměřením na oblasti moderní

podnikatelů o inovace a digitalizaci. I nadále budeme

aktivitách. Zmínil bych určitě náš výzkumný projekt

Uspořádali jsme výjezdná dvoudenní kulatý stůl ve dnech

a udržitelné mobility. Setkání proběhlo v pondělí 4. 10. 2021

spolupracovat se start-upovým prostředím. To vše s vírou

DigitálníPodnik.cz, který je ve finální části realizace

24. – 25. června 2021 v Jetřichovicích na přípravu dotačních

ve Florentinu a cílem bylo mj. propojení inovativních českých

a modlitbou za mír na Ukrajině a ukončení ruské agrese.

a testujeme s podnikatelskou veřejností užití aplikace

možností s dopadem na ekonomické směřování Ústeckého

a evropských startupů se zástupci různých měst.

Ve výzkumném ústavu preferujeme tvorbu hodnot

pro zlepšení úrovně digitalizace malých a středních

a Karlovarského regionu. Došlo tak k setkání klíčových

podniků. Digitalizaci aktivně podporujeme i v oblasti

osobností ze sektoru státní správy, regionální a místní

Další aktivity ve prospěch rozvoje strat-upového prostředí

vzdělávání, a to ve formě virtuální a rozšířené reality.

samosprávy, podnikatelů a také zástupců výzkumného

jsme realizovali s partnery na téma „Jak získat finanční

V jarních měsících roku 2021 jsme realizovali pokračování

sektoru.

prostředky pro svůj startup?“, kdy proběhl interaktivní

Dovolte mi na závěr poděkovat za podporu a přízeň voleným

webinář, který se konal v rámci akceleračního programu EIT

představitelům Hospodářské komory ČR, a zaměstnancům

zaměřené na výuku virtuální a rozšířené reality. Vzhledem

Realizovali jsme v partnerství v VŠE v Praze zpracování

Urban Mobility – ScaleTHENGlobal. Další aktivitou pro start-upy

úřadu Hospodářské komory ČR i v regionech. Děkuji také

pilotního on-line webináře pro žáky a pedagogy

a prosperitu. Nové technologie, digitalizace a lidské vědění jsou
pro to dobrým základem.

k pandemické situaci a distanční výuce jsme tak přinesli

a vyhodnocení dotazníkového šetření COVID-19

byl „DemoDay: 4DigitalHealth akcelerátor“, který podporuje

partnerům, dodavatelům i odběratelům za spolupráci.

žákům další vítanou možnost využití moderní techniky

postižených podnikatelů z oboru fitness. Naše zapojení bylo

startupy z oblasti digitálního zdravotnictví zejména skrze

Informace o nás najdete na novém webu www.vupi.cz.

ve výuce.

zaměřeno na přípravu, zpracování, vypořádání připomínek

individuální mentoring a networking. Partnerem
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O NÁS

orgány vupi

Hospodářská komora ČR v roce 2017 založila Výzkumný

trh práce ve prospěch robotizace. Investice do inovací

ústav pro podnikání a inovace, z.ú. (dále jen VUPI).

ve výrobě i službách a špičková úroveň vzdělání je správná

Stěžejní myšlenkou pro založení ústavu bylo vybudování

cesta pro Českou republiku.

SPRÁVNÍ RADA

vlastního hráče v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,
který by přinášel výzkumné a vzdělávací aktivity

Spolupracujeme s významnými firmami a nejlepšími

pro zřizovatele v oblastech digitalizace, Průmyslu

českými univerzitami pro rozvoj podnikatelského

4.0, robotizace nebo automatizace. VUPI tak realizuje

prostředí v oblastí inovací.

vzdělávací a výzkumné aktivity směřující k podpoře

VLADIMÍR DLOUHÝ
předseda

podnikatelského prostředí. Spolupracujeme se subjekty
veřejné správy, významnými institucemi, firmami
a českými univerzitami či středními školami.

tomáš Vrbík

Michal Štefl

Michaela Kynkorová

Tomáš Prouza

Realizační tým VUPI
Realizaci projektů v oblasti vzdělávání, výzkumu

dozorčí RADA

a podpory podnikatelských dovedností zajišťujeme

Kdo jsme a čemu věříme

především ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy na HK
ČR, jmenovitě jsou to Helena Úlovcová, Matěj Mareš,

Věříme, že inovace jsou motorem podnikání. Zvláště to

Miloš Křepelka, Jaroslav Svoboda, Vít Šumpela, a dále

platí v digitálním věku 21. století. Česká ekonomika má

naši externí spolupracující partneři z Asociace virtuální

šanci udržet krok s vyspělými zeměmi jen tehdy, bude-li

a rozšířené reality.

moci nabídnout kvalifikované a vzdělané zaměstnance,
kteří budou připraveni flexibilně reagovat na měnící se
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Radek Roušar
předseda
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Naše aktivity

Obraťte se na nás. Jsme tu pro vás v těchto oblastech
konkrétní a odborné spolupráce
1. Transfer technologií mezi
výzkumnou a průmyslovou
a podnikatelskou sférou

3. V
 yužití virtuální a rozšířené
reality pro výuku i business
Patříme mezi přední poskytovatele moderních prvků

Díky webové aplikaci MAPAVIN realizujeme spolupráci

a techniky virtuální reality ve výuce, kterou jsme si

podniků s výzkumnými organizacemi a přispíváme

vyzkoušeli v rámci vzdělávání žáků středních škol i ve

tak k vyššímu uplatnění výzkumu v podnikové sféře.

spolupráci s firmami, zaměřenými na export. Využití

Využijte naši aplikaci a získejte jako firma ze spolupráce

pro firemní účely považujeme za podpůrné rozvojové

s výzkumnou sférou maximum na www.mapavin.cz.

nástroje. Hledáte jako firmy nové nástroje a uplatnění

Potřebujete inovovat, vyvinout nový výrobek nebo třeba

vašich výrobků pro exportní trhy? Chcete vzdělávat své

vylepšit ten stávající? Propojte se s výzkumnými pracovišti

zaměstnance moderně a s využitím nových technologií?

a dosáhněte svého cíle.

Využijte našeho know-how, technického vybavení
a spolupráce s předními odborníky ve světě virtuální

2. O
 věření digitální zralosti
firem a následné konzultace
vedoucí k řešení
Spolupracujeme s významnými hráči v oblasti digitalizace
v podnicích. Nabízíme vstupní test www.digitalnipodnik.cz/

Zaměřujeme se na výzkum a vzdělávání, podporu
inovací, digitalizaci a robotizaci pro firemní sektor.
VUPI je dceřinou společností HK ČR.

a rozšířené reality.

4. P
 latforma RegLAB pro
spolupráci s poskytovateli
služeb start-upistům

tets na zjištění zralosti digitalizace ve firmě a následně

Prostředí začínajících podnikatelů a start-upů jsme si

s našimi partnery připravíme návrh řešení. Chcete se

osahali v našich aktivitách se žáky středních škol, kde

otestovat? Přemýšlíte o posilování inovační kapacity,

jsme jim v našich programech pomohly zprostředkovat

konkurenceschopnosti a udržitelné výkonnosti malých

praktické zkušenosti s podnikáním. Proto jsme

a středních podniků? Zajímá vás zlepšení úrovně

ve spolupráci s HK ČR připravili platformu RegLAB,

digitalizace a získání nových konkurenčních výhod?

která v sobě sdružuje významné poskytovatele služeb

Obraťte se na nás.

pro start-upové prostředí. Jsme s HK ČR pro ně
partnerem v oblasti legislativy, lobbingu, pro spolupráci
s akademickou sférou i podnikateli.
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Výzkumná
činnost
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Výzkumný projekt:
ReStart MSP

Realizace 24 měsíců od 10/2020 do 09/2022

Hlavní řešitel výzkumného projektu:
- Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Partneři projektu:
- Hospodářská komora ČR
- Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra managementu – Ústav podnikové strategie

Cílem projektu je zmírnit ekonomické následky pandemie

workshop se zástupci MSP a veřejné správy, formulujeme

COVID-19 a podpořit restart MSP prostřednictvím

zjištění a doporučení. Výstupem projektu bude metodika

adekvátní reakce na aktuální situaci na úrovni jak

pro MSP.

podniků, tak veřejné správy. Výzkum se zaměřuje
na identifikaci dopadů pandemie COVID-19 na MSP v ČR

V roce 2021 byl jsme realizovali rozsáhlý průzkum mezi

a nabídne rozvojové scénáře uplatnitelné do prostředí MSP,

podniky formou dotazníkových šetření, hloubkových

které podnikům pomohou nastavit adekvátní způsoby řízení,

rozhovorů a workshopu. Výstupy a zjištění z výzkumu

organizace práce a inovační procesy v krizovém období.

průběžně využíváme pro formulaci návrhů veřejné politiky
v době pandemie.

Role VUPI:
Řídíme projekt a realizujeme dotazníkové šetření mezi
podnikateli, rozhovory a konzultace se zástupci MSP,

ROZPOČET VUPI (v Kč)
Osobní náklady
Přímé náklady

Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP
a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení
rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP
(4. výzva ÉTA zaměřená na dopady COVID-19)
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Nepřímé náklady
Náklady
Míra podpory TA ČR
Podpora celkem
Spolufinancování (10 %)

2020

2021

2022

Celkem

210 000

840 000

630 000

1 680 000

5 000

15 000

50 000

70 000

53 750

213 750

170 000

437 500

268 750

1 068 750

850 000

2 187 500

241 875

961 875

765 000

1 968 750

26 875

106 875

85 000

218 750

90 %

13

Výzkumný projekt:
Transfer technologií
- MAPAVIN

Realizace od 01/2019 do 07/2021

Partneři projektu:
- Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.
- Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú

Role VUPI:

Cílem projektu je podpořit spolupráci podniků
s výzkumnými organizacemi a přispět tak k vyššímu

Na základě konzultace se zástupci výzkumných organizací

uplatnění výzkumu v podnikové sféře.

a podnikové sféry zajišťujeme spolu s AVO tvorbu aplikace
MAPAVIN. Komunikujeme se zástupci firem a propaguje

Dosažené výstupy v rámci
projektu:

zapojení podnikové sféry do aplikace MAPAVIN. Dále
spolupracujeme na tvorbě Metodiky.

1) Aplikace MAPAVIN, která pomáhá propojovat výzkumné
organizace a podnikový sektor: www.mapavin.cz
2) M
 etodika hodnocení aplikovaného výzkumu
v podmínkách malých a střední podniků.

V roce 2021 jsme spustili aplikaci MAPAVIN. Aplikace
umožňuje provázat nabídku a poptávku po výzkumné
infrastruktuře mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

ROZPOČET VUPI (v Kč)
2019

2020

Osobní náklady

523 000

Přímé náklady

25 000

Nepřímé náklady
Náklady
Míra podpory TA ČR

MAPAVIN: Aplikace výzkumných metod při systémové
identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb
mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou
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Podpora celkem
Spolufinancování (20 %)

2021

Celkem

306 000

51 000

880 000

20 000

110 000

155 000

109 600

65 200

32 200

207 000

657 600

391 200

193 200

1 242 000

526 080

312 960

154 560

993 600

131 520

78 240

38 640

248 400

80 %
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Výzkumný projekt:
Digitální zralost
firem

Realizace projektu byla prodloužena do 12/2022

PARTNEŘI PROJEKTU:
- Vysoké učení technické v Brně
- Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
- Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
- Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Záměrem projektu DigitálníPodnik.cz je posilování

Role VUPI:

inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelné

Podílíme se na tvorbě výstupů s cílem zajistit jejich

výkonnosti malých a středních podniků, zlepšení úrovně

uplatnitelnost pro MSP. Prostřednictvím HK ČR

digitalizace a získání nových konkurenčních výhod.

zajišťujeme šíření poznatků a výstupů projektu mezi
členskou základnu HK ČR (MSP, asociace, společenstva

Výsledkem projektu bude vytvoření certifikované

a cechy).

metodiky a softwaru založených na vypracování metod,
modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu

V rámci projektu jsme pomohli vytvořit a zprovoznit test

inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti

digitální zralosti firem, který se zaměřuje na celkové

obchodních modelů pro malé a střední podniky. Možnost

širší prostředí firmy z pohledu jejího postavení na trhu

testování je na www.digitalnipodnik.cz/test.

a v dodavatelsko odběratelském řetězci.

ROZPOČET VUPI (v Kč)
2019

2020

2021

Osobní náklady

74 000

64 000

Přímé náklady

6 000

5 000

Nepřímé náklady
Náklady

Digitální transformace pro inovace obchodních modelů
v malých a středních podnicích v České republice
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Míra podpory TA ČR

2022

Celkem

64 000

5 000

207 000

5 000

2 000

18 000

16 000

13 800

13 800

1 400

45 000

96 000

82 800

82 800

8 400

270 000

80 %

Podpora celkem

76 800

66 240

66 240

6 720

216 000

Spolufinancování (20 %)

19 200

16 560

16 560

1 680

54 000

17

Výzkumný projekt:
Stabilizace a rozvoj
MSP ve venkovském
prostoru

Realizace od 03/2018 do 1/2021

PARTNEŘI PROJEKTU:
- Vysoká škola technická a ekonomická

- Výzkumný ústav

v Českých Budějovicích

pro podnikání a inovace, z.ú.

- Vysoké učení technické v Brně

- Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

- Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Dosažené výstupy v rámci
projektu (dostupné na: https://rozvojmsp.cz):

Software stanovuje generování hodnotového potenciálu

Odborná kniha „Malé a střední podniky v ČR-současnost

MSP. Posilování konkurenceschopnosti a ekonomické

Software

a vize“

výkonnosti MSP např. v inovačních schopnostech,

Certifikovaná metodika k projektu „Stabilizace a rozvoj

řízení a definování inovační strategie, využívání znalostí

malých a středních podniků ve venkovském prostoru“

a výsledků výzkumu. Elektronická podpora metodik

Zahrnuje šest základních oblastí řešení: finance

simulující a navrhující řešení, jak zlepšit strategii

a ekonomika, řízení a strategie, venkov a jeho rozvoj, inovace,

a rozhodování MSP jako nástroje jejich stabilizace, rozvoje

personální práce a vzdělávání, administrativa, legislativa.

a konkurenceschopnosti. Součástí bude i kvantifikace

Manuály pro dílčí oblasti

stupňů inovační zralosti organizací a přínosů inovací.

Jednotlivé manuály budou praktickými návody inovačního
postupu pro příslušnou oblast (ekonomika a finance, řízení

Role VUPI:

a strategie, personalistika a vzdělávání, venkovský prostor,

Projekt jsme s partnery úspěšně ukončili a budeme

inovační aktivity, legislativa). Manuály budou podpořeny

se podílet na využití výsledků a výstupů projektu mezi

příslušným softwarem.

podnikatelskou veřejnost.

ROZPOČET VUPI (v Kč)
2018

2019

2020

2021

Celkem

Osobní náklady

87 480

102 060

102 060

14 580

306 180

Přímé náklady

9 000

10 000

10 000

1 000

30 000

Nepřímé náklady

19 296

22 412

22 412

3 116

67 236

115 776

134 472

134 472

18 696

403 416

104 198

121 024

121 024

16 826

363 072

11 578

13 447

13 447

1 870

40 344

Náklady

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

Míra podpory TA ČR
Podpora celkem
Spolufinancování (20 %)

18

90%
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NAŠE REALIZOVANÉ
AKTIVITY

Spolupráce
se Start-upovým
prostředím:
platforma RegLAB
Ve spolupráci s Hospodářkou komorou ČR jsme

zástupci různých měst a ministerstva dopravy. Účastníci

zacílili na specifickou oblast podnikatelů, a to

probírali témata jako řešení potřeb měst a jejich

na začínající podnikatele a start-upy s cílem vytvořit

očekávání, spolupráce s městy na pilotních projektech,

platformu RegLAB pro tuhle specifickou, ale rychle

investice rizikového fondu a financování City Pilots.

se rozvíjející podnikatelskou komunitu. Zde můžeme

Význam akce podtrhly i přímé vstupy České televize

být partner v oblasti legislativy, lobbingu a spolupráce

vysílané na kanálu ČT 24.

s akademickou sférou i podnikateli. Cílem je postupně
oslovit a sdružit klíčové hráče (Huby, inkubátory,

Další aktivity ve prospěch rozvoje strat-upového prostředí

akcelerátory, inovační centra a další), kteří vyhledávají

jsme realizovali s partnery na téma „Jak získat finanční

start-upy, nové podnikatelské záměry, nápady a chytrá

prostředky pro svůj startup?“, kdy proběhl interaktivní

řešení.

webinář, který se konal v rámci akceleračního programu
EIT Urban Mobility – ScaleTHENGlobal. Další aktivitou pro

VUPI s Hospodářskou komorou v této aktivitě např. spolu

start-upy byl „DemoDay: 4DigitalHealth akcelerátor“, který

hostili mezinárodní setkání pěti desítek start-upových

podporuje startupy z oblasti digitálního zdravotnictví

firem Future City Tech Bootcamp 2021, se zaměřením

zejména skrze individuální mentoring a networking.

na oblasti moderní a udržitelné mobility. Setkání proběhlo

Partnerem těchto aktivit je společnost Huawei

v pondělí 4. 10. 2021 ve Florentinu a cílem setkání bylo mj.

Technologies Czech.

propojení inovativních českých a evropských startupů se

20

21

Spolupráce s firmami:
EXPORTUJTE S VIRTUÁLNÍ
A ROZŠÍŘENOU REALITOU
ON-LINE

V červnu 2021 jsme provedli dotazníkové on-line šetření

Exportující firmy uvítaly moderní formu prezentace

pro vybrané exportující firmy k ověření jejich zájmu

bez nutnosti být na druhém konci zeměkoule u svého

o službu virtuální a rozšířené reality. Chtěli jsme tak firmám

zahraničního partnera. I v době omezeného cestování je

nabídnout jinou formu možnosti prezentace svých výrobků

možné s partnery v zahraničí navazovat plnohodnotné

v době, kdy covidová situace neumožňovala konání

a business vztahy. Moderní technologie umožňují

světových veletrhů a výstav. Následně jsme pro firmy, které

i bez cestování či přímého osobního setkání s partnery

projevili zájem, úspěšně realizovali webinář Exportujte

komunikovat a rozvíjet obchodní příležitosti. Na základě

s virtuální a rozšířenou realitou!

dotazníkového šetření jsme na míru firmám realizovali
webinář Exportujte s virtuální a rozšířenou realitou!
Podporujeme tak digitalizaci firem v exportu.

Ukázka dotazníku pro firmy

22
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Spolupráce se státní
správou a samosprávami:
Tvořme společně
budoucnost regionu

VUPI v oblasti VaVaI zastupuje podnikatele a v této
souvislosti spolupracuje s resorty, resortními
organizacemi, Technologickou agenturou, samosprávami
na krajské i obecní úrovni.
Připravili jsme na základě potřeby podnikatelů, kteří
cílí na vývoj ve firmách a digitalizaci ve výrobě, setkání
klíčových stakeholderů.
Jak nejefektivněji využít finanční zdroje
z Operačního programu Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost, Národního plánu obnovy, nebo
Fondu spravedlivé transformace? Na tuhle otázku hledali
odpovědi zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu,
vedoucí političtí představitelé ústeckého a karlovarského
regionu a také podnikatelé. Diskuse byla zaměřena
na připravované dotační možnosti v oblasti transferu
znalostí, vzdělávání, digitalizace, energetiky, cestovního
ruchu či cirkulární ekonomiky.
Proběhlo setkání klíčových stakeholderů, jak vytěžit
maximum!
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Spolupráce
s akademickým sektorem:
analytická činnost
a služby pro podnikatele

HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace vykazuje výsledek hospodaření v účetním období za rok 2021 v členění na hlavní
a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů takto:
-V
 ýsledek hospodaření za hlavní činnost činí 185,15 Kč.
-V
 ýsledek hospodaření za hospodářskou činnost činí 0 tis. Kč.
-D
 aňová povinnost činí 18.620 Kč.

KOMENTÁŘ HOSPODAŘENÍ
Vysoké školy jsou našim přirozeným partnerem a také

rozpracovali žádost naše zapojení jako partnera

Ve VUPI od svého založení hospodaříme s kladným hospodářským výsledkem a stejně tak jsme hospodařili i v roce 2021. Pro

zdrojem pro spolupráci. Vedle výzkumných projektů

v mezinárodním projektu na podporu vzniku a rozvoje

zajištění financování v oblasti výzkumu realizujeme dotační projekty, primárně v rámci programů TA ČR. Dále pro zajištění

realizujeme aktivity, které mají přímý pozitivní dopad
na podnikatele.

sítě Evropských center pro digitální inovace (tzv. EDIH
– European Digital Innovation Hub). Cílem EDIH je

financování aktivit jsme v roce 2021 přijali dar od společnosti Huawei Technologies Czech, s.r.o., který nám umožnil úspěšně
rozvíjet spolupráci se start-upovým prostředím a také jsme z podpory tohoto daru realizovali on-line výuku ve virtuální realitě

podpora digitalizace zejména malých a středních

pro žáky středních škol v době distanční výuky. Dary přijímáme od komerčních partnerů na zajištění konkrétních aktivit, a to

Realizovali jsme v partnerství v VŠE v Praze zpracování

podniků a veřejné správy prostřednictvím poskytování

jak vzdělávacích, výzkumných, tak rozvojových.

a vyhodnocení dotazníkového šetření COVID-19

expertních služeb v oblastech testování před investováním,

postižených podnikatelů z oboru fitness. Naše zapojení

pokročilých digitálních dovedností, podpory při hledání

V roce 2021 byl průměrný počet zaměstnanců na naše projekty v počtu 13. Realizace těchto aktivit a projektů nám zajišťuje

bylo zaměřeno na přípravu, zpracování, vypořádání

investorů/investic a podpory inovačního ekosystému.

rozšiřovat své know-how a pokrýt náklady spojené s odměnou pro smluvní pracovníky.

připomínek a finalizaci dotazníků. Dotazníkové šetření

EDIH ČVUT se zaměření na oblast AI v odvětví pokročilé

bylo zaměřeno na zpracování informací ohledně dopadu

průmyslové výroby, zdravotnictví, smart cities a energetiky.

opatření vlády ČR na postižené podnikatele pandemií

Za VUPI bychom po úspěšném podání a vyhodnocení

COVID-19 na území hlavního města Prahy v oboru Fitness,

projektu v roce 2022 měli zajišťovat roli tzv. Workpackage

včetně využívání kompenzačních programů.

leadera se zaměřením na training, education and
consulting (incl. Advanced digital skills). Budeme tak

S Českým institutem informatiky, robotiky

koordinovat aktivity s dalšími partnery.

PŘÍLOHY:
KOMPLETNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKa, ROZVAHa
VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU A VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU ke stažení zde >>

a kybernetiky při ČVUT v Praze jsme na konci roku
26
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2021
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Příloha v účetní závěrce
ve zkráceném rozsahu
Korporace Výzkumný ústav pro podnikání a
inovace, z.ú.
ke dni 31.12.2021

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 31.12.2021

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 1.1.2021 do 31.12.2021
31.12.2021
31.3.2022

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:
• Ing. Tomáš Prouza, MBA
• Ing. Michaele Kynkorová
• Mgr. Radek Roušar

1.3.

Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění
2

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
Korporace Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
ke dni 31.12.2021

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 zúčtovatelnou zálohu na projektovou činnost ve
výši 850 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 185,15 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

13
1

1535
1231
301
3

1
nejsou
4
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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 vytvořené daňové úlevy minulých zdaňovacích období využívá 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 obdržela dar od dárce Huawei Technologies (Czech) s.r.o., IČO 2736706 v částce
700tis. Kč na výzkumnou a vzdělávací činnost. Dar byl využit částkou 626tis. Kč, zbylá část daru ve výši
74tis. Kč byla zdaněna daní z příjmu právnických osob.
Účetní jednotka obdržela dar od dárce Huawei Technologies (Czech) s.r.o., IČO 2736706 v částce
1.028tis. Kč na výzkumnou a vzdělávací činnost. Dar byl dosud využit částkou 148tis. Kč, zbylá část
daru ve výši 880tis. Kč byla vykázána na účtech časového rozlišení a rozložena do projektů
následujících období.
5

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
Korporace Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
ke dni 31.12.2021

16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Účetní jednotka nevykazuje žádné sbírky.
17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Účetní jednotka předchozí kladný výsledek hospodaření převádí do vlastního jmění.

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: 31.3.2022
Sestavil:

Mgr. J. Svoboda
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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 31.12.2021
(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.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.
B. IV.

Součet B.I. až B.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

1

6

2 653

2 644

8

1 099

874

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

1 554

1 598

Jiná aktiva celkem

10

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

172

11

2 653

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

2 644
Stav k posled. dni
účetního období

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

12

682

663

A. I.

Jmění celkem

13

200

200

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

14

482

463

B.

Cizí zdroje celkem

15

1 971

1 981

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

369

177

B. IV.

Jiná pasiva celkem

19

1 602

1 804

20

2 653

2 644

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:

31.03.2022

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 31.12.2021
(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

1 238

1 238

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

172

172

A. I. 2.

Prodané zboží

4

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

15

15

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

24

24

A. I. 6.

Ostatní služby

8

1 027

1 027

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

1 535

1 535

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

1 231

1 231

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

301

301

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

3

3

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18

A. IV.

Daně a poplatky

19

1

1

A. IV. 15.

Daně a poplatky

20

1

1

A. V.

Ostatní náklady

21

9

9

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

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.

Součet A.V.16. až A.V.22.

9

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.

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

Celkem

5

6

7

18

18

38

18

18

39

2 801

2 801

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

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

1 321

1 321

42

1 321

1 321

43

688

688

688

688

47

89

89

48

685

685

685

685

55

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

62

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

2 783

2 783

-18

-18

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

31.03.2022

Právní forma účetní jednotky:

z.ú.

Hospodářská

37

B.

Sestaveno dne:

Hlavní

Předmět podnikání:
výzkum a vývoj v oblasti společenských a
humanitních věd

Pozn.:

