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Úvodní slovo ředitelky společnosti
Vážení přátelé,
před sebou máte již druhou výroční zprávu společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. Rok 2006 představoval pro naši společnost období velkých změn. Dovolte mi proto
úvodem této zprávy několik poznámek, kterými bych chtěla shrnout to, co pokládám
v uplynulém roce za nejpodstatnější.
Asi nejdůležitějším krokem bylo úspěšné obhájení projektu "Podnikatelské inovační
centrum Zlín" ve 23. budově Baťova areálu a zahájení jeho realizace. Projekt, který byl
schválen ve druhé polovině roku 2006, nám umožnil přesunout veškeré aktivity do nových,
větších a pro projekty zajímavějších prostor. Stal se také prvním projektem v této oblasti, na
němž konkrétně spolupracuje Zlínský kraj, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Statutární město Zlín. V nově zrekonstruované budově, do které jsme se přestěhovali v prosinci loňského
roku, vzniká jedinečné centrum na podporu inovačního podnikání ve zlínském regionu, zastřešující řadu inovačních firem, začínajících podnikatelských subjektů, ale i instituce spjaté
s regionálním rozvojem a podporou inovačního podnikání. V roce 2007 budeme samozřejmě
pokračovat v rozvoji Podnikatelského inovačního centra Zlín a v jeho začlenění mezi existující podnikatelskou infrastrukturu.
V loňském roce jsme také úspěšně pokračovali v klastrových iniciativách. 27.února
2006 jsme založili první klastr ve Zlínském kraji - Plastikářský klastr, z.s.p.o. Ten zahájil
svoji činnost a podal vlastní projekt na vybudování testovacího zázemí pro plastikářské firmy
do Operačního programu Průmysl a podnikání. Pokračovalo dále mapování v oblasti obuvnického průmyslu. Projekt „Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru ve Zlínském
kraji“, jehož realizace byla také zahájena již v roce 2005, byl úspěšně zakončen založením
obuvnického klastru "CZECH SHOES o.s." na podzim 2006. Vedle této aktivity jsme také
obhájili a zahájili realizaci projektu „Mapování možnosti vzniku klastru v oboru dřevařské
výroby a výroby nábytku ve Zlínském kraji“. V roce letošním budeme pokračovat v realizaci
tohoto projektu a rovněž chceme navázat klastrovými iniciativami pro další průmyslové obory, které mají na Zlínsku tradici a sílu nebo se zde dynamicky rozvíjejí.
Realizace takto náročných projektů vyžaduje zodpovědný přístup projektového týmu
a všech zainteresovaných partnerů. Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat všem,
kteří se svou poctivou prací na přípravě a realizaci projektů, jakožto i na chodu samotné společnosti, jakkoliv podíleli. Poděkovat bych rovněž chtěla všem partnerům
a spolupracujícím institucím.

Mgr. Daniela Sobieská
ředitelka společnosti Technologické inovační centrum s.r.o.
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Základní údaje o společnosti
Název:
Sídlo společnosti
Právní forma:
Datum vzniku společnosti:
IČ:
Obchodní rejstřík:

Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín */
společnost s ručením omezeným
02.05.2005
269 63 574
Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 48562

*/ Společnost změnila sídlo k 3.1.2007. Původní sídlo - Růmy 4046, 760 01 Zlín.

Společníci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
IČ: 708 83 521, Mostní 5139, PSČ 760 01 Zlín
Zlínský kraj
IČ: 708 91 320, Tř. T.Bati 21, PSČ 761 90 Zlín

Základní kapitál společnosti
Základní kapitál společnosti je 200.000,- Kč.
Společník
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlínský kraj

vklad
100.000,- Kč
100.000,- Kč

obchodní podíl
50%
50%

Předmět činnosti









Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Zprostředkování obchodu a služeb
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Reklamní činnost a marketing
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Realitní činnost
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Poslání a zaměření společnosti
Cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet
podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v regionu, pro využívání výsledků výzkumu
v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Vytvořit nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke
vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst.
Posláním společnosti je vytvořit zázemí a prostor pro:






Rozvoj a podporu inovačního podnikání v regionu
Možnosti vzniku klastrových iniciativ
Komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum
Využívání výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi
Rozvíjení nových oborů, technologií a služeb

Hlavní aktivity Technologického inovačního centra s.r.o.







Provozování podnikatelského inkubátoru a technologického parku
Zajištění činností centra pro transfer technologií
Vytváření podmínek pro klastrové iniciativy
Spolupráce na inovačních projektech s partnery
Podpora tvůrčích a inovačních aktivit v regionu
Projektová činnost spojená s Regionální inovační strategií Zlínského kraje a plnění
aktivit vyplývajících ze strategie

Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:




Valná hromada
Dozorčí rada
Jednatel

Řádné jednání valné hromady se konalo 27.06.2006.
Řádné jednání dozorčí rady se konalo 20.04.2006.
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Složení orgánů společnosti k 31.12.2006 bylo následující:
Statutární orgán:
Jednatel:
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady

Mgr. Daniela Sobieská

Zlínský kraj
Zlínský kraj
Zlínský kraj
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Jaroslav Drozd
Vojtěch Jurčík
PhDr. Martin Vacek
Ing. Jitka Chudarová
doc.Dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Dozorčí rada je pětičlenná. Jednání dozorčí rady upravuje v souladu se společenskou smlouvou společnosti ze dne 19.01.2005 Jednací řád dozorčí rady společnosti Technologické inovační centrum s.r.o.
V průběhu roku 2006 došlo k této změně v dozorčí radě:
funkce
Člen dozorčí rady

původní člen
Ing. Jaroslav Končický

nový člen
PhDr. Martin Vacek

datum změny
27.06.2006

Organizační struktura společnosti
K 31.12.2006 měla společnost 9 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Organizační
struktura je upravena Organizačním řádem Technologického inovačního centra s.r.o. ze dne
24.10.2005 a byla změněna dodatkem č. 1 k Organizačnímu řádu dne 27.06.2006 rozhodnutím valné hromady (usnesení valné hromady č. 007/2/VH/TIC/06).
Schválené organizační schéma společnosti k 31.12.2006
Jednatel společnosti
Ředitel
společnosti
Administrativa a správa budovy

Ekonomicko-administrativní
pracovník

Projektový manažer
(klastry)

Projektový manažer
(klastry)

Projektový manažer
Vedoucí projektů PI,
VTP a CTT
Projektový manažer

Pracovník CTT

Informační
pracovník
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Projekty realizované v roce 2006
V roce 2006 pokračovaly práce na projektech, jejichž realizace byla zahájena v roce 2005
a byly zahájeny realizace nových projektů. Všechny projekty byly podány do Operačního
programu Průmysl a podnikání (dále jen „OPPP“).
Přehled projektů, jejichž realizace byla zahájena v roce 2005:




Podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer
technologií ve Zlínském kraji
Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru ve Zlínském kraji
Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru ve Zlínském kraji

Přehled projektů, jejichž realizace byla zahájena v roce 2006:



Podnikatelské inovační centrum Zlín
Mapování možností vzniku klastru v oboru dřevařské výroby a výroby nábytku ve Zlínském kraji

Všechny projekty jsou financovány z Operačního programu Průmysl a Podnikání

PROJEKTY JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

PROJEKTY JSOU SPOLUFINANCOVÁNY ZLÍNSKÝM KRAJEM

PROJEKT PODNIKATELKÉ INOVAČNÍ CENTRUM ZLÍN JE KOFINANCOVÁN STATUTÁRNÍM MĚSTEM ZLÍN
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Připravované projekty v roce 2007


„Mapování možností vzniku strojírenského klastru Zlínském kraji“

Spolupráce společnosti na projektech a aktivitách


Spolupráce na projektu „Podnikatelský inkubátor Vsetín, Maštaliska“



Spolupráce na projektu „Inovační a rozvojové centrum Uherský Brod“, Slovácké strojírny



Spolupráce na projektu „Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií při UTB ve Zlíně“



Spolupráce na projektu Plastikářského klastru, z.s.p.o.



Účast v Řídícím výboru projektu „Regionální inovační strategie ve Zlínském
kraji“

Členství společnosti ve Společnosti vědeckotechnických parků ČR
Realizací projektu PI, VTP a CTT ve Zlínském kraji se TIC otevřela možnost stát se členem
Společnosti vědeckotechnických parků ČR (dále jen „SVTP ČR“). Vstup společnosti do
SVTP ČR byl schválen valnou hromadou společnosti (číslo usnesení 009/2/VH/TIC/06). Na
jednání výboru SVTP ČR dne 27.09.2006 byla společnost přijata za člena SVTP ČR.

Semináře, prezentace a další aktivity realizované společností
v roce 2006


Konference „Inovace a transfer technologií – britské regionální zkušenosti“



Seminář na FMK UTB „Podnikatelský inkubátor – všestranná pomoc při
rozjezdu vašeho podnikání“



Setkání s děkany fakult UTB ve Zlíně



Seminář o přípravě a řízení projektů – zvyšování absorpční kapacity ve Zlínském kraji



Odborná školení pro podnikatele

Strana 8 (celkem 13)

Technologické inovační centrum s.r.o.
Výroční zpráva společnosti za rok 2006

Ekonomická část
ROZVAHA
Ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2006
(v celých tisících Kč)
AKTIVA

Číslo
řádku

Označení
a

B
AKTIVA CELKEM

(ř.02+03+07+12)=ř.13

Běžné účetní období
brutto

korekce

Min.účet.obd.

netto

netto

c

1

2

3

4

001

8 081

-85

7 996

3 139

167

-85

82

75

167

-85

82

75

7896

7 896

3058

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

005

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

008

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

009

C.III.

Krátkodobé pohledávky

010

3725

3 725

2490

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

011

4171

4 171

568

D.I.

Časové rozlišení

012

18

18

6

(ř.04 až 06)

003

006
(ř.08 až 11)

007

Číslo
řádku

Stav v
běžném
účetním
období

Stav v
minulém
účetním
období

c

5

6

(ř.14+20+25)

013

7 996

3 139

(ř.15 až 19)

014

202

97

200

200

PASIVA
Označení
a

B
PASIVA CELKEM

A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

015

A.II.

Kapitálové fondy

016

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

017

A.IV.

018

A.V.

Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
(+/-) (ř.01-15-16-17-18-20-25)=ř.40 výkazu zisku a ztráty

B.

Cizí zdroje

B.I.

Rezervy

B.II.

Dlouhodobé závazky

022

B.III.

Krátkodobé závazky

023

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

024

C.I.

Časové rozlišení

025

(ř.21 až 24)

-103

019

105

-103

020

2841

377

2841

377

4953

2665

021
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2006
(v celých tisících Kč)
TEXT

Číslo
řádku

b

c

označení
a
I.

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Obchodní marže

II.

Výkony

B.

Výkonová spotřeba

+

Přidaná hodnota

C.
D.

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

321

59

01
02
(ř.01-02)

03
04
05

2 049

2557

06

-1728

-2518

Osobní náklady

07

2292

932

Daně a poplatky

08

10

2

60

25

(ř.03+04-05)

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

09

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

10

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

11

G.

Změna stavu rezerv a oprav. Položek v prov. Obl. A komplex.n.PO.

12

IV.

Ostatní provozní výnosy

13

4 242

3386

H.

Ostatní provozní náklady

14

33

6

V.

Převod provozních výnosů

15

I.

Převod provozních nákladů

16

*

Provozní výsledek hospodaření

119

-97

[ř.06-07-08-09+10-11-(+/-12)+13-14+(-15)-(-16)]

17

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

18

J.

Prodané cenné papíry a podíly

19

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

20

VII.
VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

21

K.

Náklady z finančního majetku

22

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

23

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

24

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

25

X.

Výnosové úroky

26

N.

Nákladové úroky

27

XI.

Ostatní finanční výnosy

28

O.

Ostatní finanční náklady

29

XII.

Převod finančních výnosů

30

P.
*

Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
(-31)]

Q.

Daň z příjmu za běžnou činnost

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

1

8

6

-7

-6

31
[ř.18-19+20+21-22+23-24-(+/-25)+26-27+28-29+(-30)32
(ř.17+32-33)

33

7

34

105

-103

XIII.

Mimořádné výnosy

35

R.

Mimořádné náklady

36

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

*

Mimořádný výsledek hospodaření

T.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

37
(ř.35-36-37)

38
39

(ř.34+38-39)

40

105

-103

(ř.17+32+35-36)

41

112

-103
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Část zprávy nezávislého auditora
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Zpráva dozorčí rady
Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce společnosti
Technologické inovační centrum s.r.o. za rok 2006
a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2006
Dozorčí rada se při své činnosti řídila Jednacím řádem dozorčí rady, Stanovami společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. a platným zákony.
Dozorčí rada společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. přezkoumala na svém zasedání dne
14.03.2007 účetní závěrku společnosti Technologické inovační centru s.r.o. za rok 2006 a návrh jednatelky společnosti na rozdělení zisku za rok 2006 a projednala zprávu nezávislého auditora ze dne
12.03.2007.

Na základě zhodnocení výše uvedených materiálů přijala dozorčí rada tyto závěry:


Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Technologické inovační centrum s.r.o.
za rok 2006, projednala zprávu nezávislého auditora k této účetní závěrce ze dne 12.03.2007
a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.



K rozdělení zisku dozorčí rada doporučuje valné hromadě uplatnit postup navržený jednatelkou společnosti Mgr. Danielou Sobieskou.

Návrh jednatelky společnosti na rozdělení zisku za rok 2006:
V roce 2006 vytvořila společnost čistý zisk z vlastní činnosti ve výši 104.501,23 Kč. Jednatelka společnosti navrhuje rozdělit jej takto:
-

10.000,- Kč použít v souladu s § 124 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, na vytvoření rezervního fondu společnosti,

-

94.501,23 Kč použít v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 27.6.
2006 na krytí ztráty ve výši 102.612,21 Kč, která vznikla ve zdaňovacím období 2005.

Ve Zlíně 14.3.2007

.....................................................
Ing. Jaroslav Drozd
předseda dozorčí rady
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Komentář k hospodářskému výsledku společnosti
Společnost hospodařila v roce 2006 na 8 nákladových střediscích a celkové hospodaření vykázalo za rok 2006 čistý zisk ve výši 104.501,23 Kč.
Z tohoto zisku bude částka ve výši 10.000,- Kč použita v souladu s § 124 zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník v platném znění, na vytvoření rezervního fondu společnosti a částka ve
výši 94.501,23 Kč na krytí ztráty, která vznikla ve zdaňovacím období 2005 ve výši 102.612,21 Kč.
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