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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název:

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.

Sídlo:

Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Datum založení:

11. února 2010

Zapsán v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle U, vložce 62
Identifikační číslo:

286 149 50

DIČ:

CZ 28614950

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., 3218387379/0800

Právní forma:

Ústav

Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., byl na zasedání Rady pro
výzkum, vývoj a inovace, konaném dne 28. června 2013, schválen výzkumnou organizací 1. stupně,
a to za účelem podpory vědeckého výzkumu v regionálních vědách.

Druh obecně prospěšných služeb
Zpracování studií, vědeckovýzkumná činnost, aplikovaný výzkum pro potřeby veřejné správy v oblasti
regionálních věd, sociálních a bezpečnostních rizik, územního plánování, integrovaného přístupu
a investiční politiky měst a regionů, zvyšování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím
vzdělávání, řešení projektů v sociální oblasti, pořádání kulturních akcí, propagace, vydavatelské
činnosti.

Doplňková činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
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2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU
Ředitel – statutární zástupce

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Správní rada
Předseda správní rady

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

Člen správní rady

Ing. Radek Fujak

Člen správní rady

Ing. David Kubáň

Zakladatel

Bc. Andrea Hrušková

V ACCENDU jsou ustanoveny 3 hlavní pilíře: Vědecko-výzkumný institut, Institut dalšího vzdělávání
a Nakladatelství odborné literatury s vědeckou radou. Tyto pilíře jsou doplněny podporou kulturních
aktivit s cílem posilování lokální a národní identity české společnosti v rámci EU.

Vědecko-výzkumný institut
Prostřednictvím vědecké tvůrčí práce šíří znalosti o člověku, kultuře, společnosti a životním prostředí.
Pomocí základního výzkumu provádí experimentální i teoretické práce k získání relevantních znalostí
o pozorovaných jevech. V aplikovaném výzkumu jsou získané znalosti směřovány k praktickému
využití pro ministerstva a další organizační složky státu, územní samosprávné celky a další subjekty.
Na základě zkušeností expertů jsou nové odborné poznatky aplikovány s vysokým přínosem do
životní praxe.

Vzdělávací institut
Slouží k šíření odborných informací na národní úrovni. Je rozvíjena vzájemná spolupráce a kooperace
mezi dalšími výzkumnými organizacemi, vzdělávacími institucemi a představiteli veřejné správy státu.

Nakladatelství odborné literatury ACCENDO
Vydává odbornou literaturu, popularizuje výsledky vědy a výzkumu pro širokou veřejnost. Vědecká
rada je tvořena předními odborníky z univerzit a výzkumných institucí. Vydává i cizojazyčné publikace
pro šíření vědy a výzkumu v zemích Evropského společenství. Společnost šíří zvukové záznamy,
pořádá kulturně-vzdělávací akce, zprostředkovává publicitu v médiích, uskutečňuje odborné
konference k aktuálním vědeckým tématům.
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Složení Vědecké rady pro rok 2016
Předseda vědecké rady


Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., ředitel vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum, z. ú.

Abecední seznam členů vědecké rady










Ing. Jan Česelský, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Stavební fakulta, Katedra městského inženýrství.
Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav
ošetřovatelství a porodní asistence.
Prof. Ing. Jiří Kern, CSc., VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra regionální
a environmentální ekonomiky.
Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., VŠB – TU Ostrava, Stavební fakulta, Katedra městského
inženýrství.
Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra
hudební výchovy.
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Rektor Slezské univerzity v Opavě
Ing. Petr Tušil, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářství T. G. Masaryka, v.v.i.
Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., Prorektor pro vědu a obsah výuky, Vedoucí centra
excelence
PhDr. Ladislava Zapletalová, Sociolog PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Vedení vědecko-výzkumného ústavu
Ředitel

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Zástupce ředitele společnost

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

Bezpečnostní ředitel

Ing. Radek Fujak

Manažer vědecko-výzkumného ústavu

Mgr. Andrea Hrušková

Vedoucí nakladatelství

Ing. Radek Fujak
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3 VĚDECKO-VÝZKUMNÝ INSTITUT
V roce 2016 jsme zpracovávali 7 níže uvedených projektů a vědecko-výzkumných studií. Tento rok
byli našimi klienty Úřad vlády, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární
město Ostrava, statutární město Přerov a statutární města Most a Litvínov.

3.1 Výzkum nových forem lichvy a zadlužení
Realizace: 9. 10. 2015 – 30. 4. 2016
Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO zpracoval pro Agenturu pro sociální
začleňování při Úřadu vlády výzkum nových forem lichvy a zadlužování.
Výzkum slouží jako podklad pro novou Strategii boje proti sociálnímu
vyloučení na období 2015-2020. V Ústí nad Labem, Kladně a Ostravě
proběhly 3 etnografické studie, které nabízejí pohled na problematiku
z aktérské perspektivy a uvádí ji do širších souvislostí. Na základě
zjištěných skutečností vzešla doporučení pro různé úrovně veřejné a státní
správy a návrhy opatření směřující k řešení tohoto veřejněpolitického
problému, a to jak na úrovni strukturální (celostátní, regionální, obecní),
tak na úrovni individuální. Návrhy byly rozděleny do 7 kategorií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stabilizace bydlení
Sociální podpora a sociální práce
Monitoring
Systém vzdělávání, poradenství a osvěty
Regulace trhu spotřebitelských úvěrů
Regulace vymahatelnosti dluhů a nastavení podmínek oddlužení
Koordinovaný přístup k řešení situace na úrovni obcí a regionů

3.2 Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního
vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb
a ostatních organizací
Realizace: 18. 8. 2015 ‒ 31. 10. 2016
V roce 2015 zahájil vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro
vědu a výzkum, z. ú., projekt pro Technologickou agenturu ČR na
základě výzkumné potřeby Ministerstvo práce a sociálních věcí
s názvem: „Výkon sociální práce z hlediska prevence řešení sociálního
vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb
a ostatních organizací“, č. TB04MPSV004. Jeho cílem bylo
shromáždění poznatků o způsobu implementace agend sociální práce
do praxe pověřených úřadů obcí, úřadů obcí s rozšířenou působností,
krajských úřadů dalších poskytovatelů sociálních služeb po změně
personálního zajištění v souvislosti s převedením agend nepojistných
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sociálních dávek po sociální reformě v roce 2012.
Tento projekt byl zaměřen na rizika současného stavu při výkonu činnosti sociální práce nejen ve
veřejné správě a spektra činností ve výkonu agend sociální práce v oblasti koordinace poskytování
sociálních služeb. V rámci tohoto projektu byly zjišťovány požadavky na profesní kompetence
a kvalifikační potřeby sociálních pracovníků obcí, krajů, sociálních služeb a Úřadu práce ČR.
Výstupem realizovaného projektu byly doporučené metodické postupy pro výkon sociální práce ve
veřejné správě a úpravy aplikace dotačního titulu k výkonu sociální práce v přenesené působnosti
podle ustanovení § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.

3.3 Kriminalisticko-taktické metody při odhalování, prověřování
a vyšetřování problematiky veřejných zakázek
Realizace: 1. 2. 2016 – 31. 12. 2016
Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.,
zpracoval v letošním roce pro Ministerstvo vnitra ČR v rámci výzkumného
programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2015“
projekt, který se zabývá odhalováním, prověřováním a vyšetřováním
problematiky veřejných zakázek. Odborným gestorem tohoto projektu byl
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV PČR.
Cíle projektu:
Cílem tohoto výzkumného projektu bylo vytvoření certifikované metodiky
nejvhodnějších kriminalisticko-taktických metod a postupů policejních
orgánů při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek a definovat pro tyto orgány
přehled jednotlivých forem trestné činnosti v oblasti veřejných zakázek, identifikovat jejich typické
stopy a rizikové indikátory, které jednotlivé formy této kriminality provází, vč. metodických
doporučení. Na základě této analýzy byly nastaveny algoritmy pro identifikaci veřejných zakázek na
základě multikriteriálních analýz a dalších moderních matematicko-statistických metod. Projekt tak
zajišťuje rozvoj teorie kriminalistické vědy a kriminalistické praxe.
Součástí metodiky je také vysvětlení základních pojmů z oblasti veřejných zakázek, jejich jednotlivé
typy a proces jejich přípravy. Při utváření metodiky bylo využíváno i zahraničních zkušeností
a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek.
Přínosy a dopady projektu:
Vytvořená metodika slouží orgánům činným v trestním řízení v rámci jejich praktického výkonu služby
a také jako studijní materiál pro potřeby výuky na policejních školách.
Při realizaci tohoto projektu byly všechny aktivity rozloženy mezi klíčové experty a další členy
výzkumného týmu tak, aby doporučená metodika vycházela z praxe těch institucí, které se daným
problémem profesionálně zabývají. S vypracovaným návrhem metodiky byli seznámeni vybraní
experti a jejich připomínky byly zapracovány do finálního návrhu metodiky tak, aby bylo dosaženo
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požadovaného cíle, tedy vytvoření metodiky nejvhodnějších kriminalisticko-taktických metod a
postupů policejního orgánu při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek.

3.4 Demografická analýza, demografická prognóza městského obvodu
Ostrava-Jih a zjištění geografické polohy ZŠ a MŠ včetně analýzy
bydliště žáků a návrh spádovosti
Realizace: 6. 4. 2016 ‒ 19. 5. 2016
Předmětem projektu bylo zpracování demografické
analýzy městského obvodu Ostrava-Jih do roku 2010,
demografické prognózy městského obvodu OstravaJih do roku 2025, zjištění geografické polohy ZŠ a MŠ a
zpracování mapových výstupů, návrh spádovost a její
grafické (mapové) vyjádření, a v neposlední řadě
zpracování adresních bodů žáků navštěvujících
jednotlivé ZŠ a MŠ a analýza bydliště žáků.
V rámci projektu byla vypracována odborná studie rozdělená do tří kapitol:
 V první kapitole je popsáno administrativní vymezení statutárního města Ostravy se
základními informacemi o jednotlivých městských obvodech, jejich rozloze a počtu obyvatel,
a o pozici a významu městského obvodu Jih v rámci Ostravy.
 Druhá kapitola se věnuje demografické situaci městského obvodu Jih a města jako celku,
vývoji počtu obyvatel, změně významu městského obvodu z hlediska podílu počtu obyvatel
obvodu na celku města, je popsána prostorová koncentrace obyvatel v rámci obvodu.
Významný prostor je věnován věkové struktuře obyvatelstva, procesu stárnutí a prognóze,
jak se bude situace měnit v následující dekádě.
 V rámci třetí kapitoly se studie zaměřuje na analýzu bydlišť jednotlivých žáků mateřských a
základních škol a školských zařízení na území městského obvodu Jih, vzdáleností jejich bydlišť
od škol, které navštěvují, a optimalizace vymezení spádovosti jednotlivých zařízení.
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3.5 Plán udržitelné městské mobility (SUMP) města Přerov
Realizace: 1. 6. 2016 ‒ 31. 7. 2017
Předmětem bylo zpracování koncepčního dokumentu pro všechny
subsystémy dopravy ve městě Přerov se zohledněním celé jeho spádové
oblasti. Plán mobility slouží jako územně plánovací podklad pro účely
územně plánovací činnosti a současně je závazným podkladem pro
plánování dopravní obslužnosti na území města. Cílem je stanovit
komplexní řešení dopravní dostupnosti města, zlepšit účinnost a
hospodárnost dopravního systému, zvýšit bezpečnost v dopravě, snížit
negativní vlivy dopravy na životní prostředí a zvýšit tak atraktivnost
a kvalitu městského prostředí.
Byla navržena vhodná opatření pro všechny druhy doprav tak, aby byla zajištěna funkčnost rozvoje
města Přerova a byl zabezpečen chod všech jeho funkcí s ohledem na bezpečnost provozu, ochranu
životního prostředí a ochranu urbánního prostředí se zohledněním nových trendů chování obyvatel.
Zpracování dokumentu bylo doprovázeno aktivní propagací, za účelem které byla vytvořena
Komunikační strategie a byly realizovány “dopravní a osvětové akce“ pro veřejnost“.

3.6 Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova (SUMP)
Realizace: 30. 6. 2016 ‒ 31. 12. 2017
Vytvořením Plánu udržitelné městské mobility pro města Most a Litvínov
vznikl dokument komplexně řešící dopravní dostupnost, který je
k dispozici všem, zlepší účinnost a hospodárnost systému, zvýší
bezpečnost v dopravě a sníží negativní dopady dopravy na životní
prostředí a zároveň přispěje k vyšší životní úrovni obyvatel města.
Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova zahrnuje všechny
způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a
soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a
parkování.
Hlavním cílem pořizované dokumentace bylo vytvářet podmínky pro udržení vysokého podílu MHD
v dělbě přepravní práce. Proto bylo přednostně řešeno zvýšení její kvality, zejména nabídky,
spolehlivosti, pohodlí, bezpečnosti a cestovní rychlosti. Různými nástroji byl zajišťován plynulý
a bezpečný pohyb vozidel s preferencí MHD.
Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova je členěn do následujících částí:
 Analytická část,
 Návrhová část,
 Komunikační strategie.
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3.7 Vymezení metodologických postupů pro zajištění datové základny
a ekonomických východisek pro regulatorní ošetření tzv. sdílené
ekonomiky
Realizace: 1. 10. 2016 – 30. 11. 2016
Cílem projektu realizovaného pro Technologickou agenturu ČR pod č. TB95TACR999MT01 bylo řešení
problematiky k návrhu perspektiv tematických oblastí výzkumu, vývoje a inovací reflektující kontext,
obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (resp. konceptu Průmysl 4.0). Výsledkem projektu
jsou poznatky spočívající ve zjištění datových zdrojů, způsobů shromažďování dat a analýzy
definičních znaků tzv. sdílené ekonomiky a stanovení metody pro zjištění zdrojů její nákladové
efektivity oproti existujícím modelům a její substituce či komplementarity s existujícími byznys
modely.
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4 VZDĚLÁVACÍ INSTITUT
V roce 2016 bylo Ministerstvem vnitra akreditováno 7 odborných kurzů a Ministerstvem práce a
sociálních věcí byly v roce 2016 akreditovány 2 odborné kurzy. Akreditované kurzy byly realizovány
pro úředníky a vedoucí úředníky veřejné správy obcí a krajů (akreditace MV) a sociální pracovníky
(akreditace MPSV).

4.1 Akreditované vzdělávání pro veřejnou správu
KURZY AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM VNITRA
1. Jak se tvoří strategické plány obcí
2. Zajištění bezpečnosti v obci a predikace kriminality s využitím moderních technologií
3. Rozbor udržitelného rozvoje území
4. Efektivní komunikace města s veřejností
5. Prostorové analýzy pro začátečníky
6. Data mining – dolování informací z dat
7.

Prostorové analýzy pro pokročilé

KURZY AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1. Integrovaný přístup v komunitním plánování
2. Analytická kreativita pro sociální pracovníky
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4.2 Zajištění šíření výsledků projektu Kriminalisticko-taktické metody
při odhalování, prověřování a vyšetřování problematiky veřejných
zakázek
Realizace: 1. 11. 2016, 15. 12. 2016
Příprava a realizace 10 jednodenních intenzivních školení pro 15 až 20 osob s důrazem na interakci.
Bylo proškoleno 150 osob (uživatelů výsledků tj. policistů, státních zástupců, soudců a dalších
úřadníků státní správy). Školení byla realizována z 60 % v Praze (školení bylo realizováno na půdě
Policejní akademie ČR) a 40 % Ostravě (Školicí místnosti vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO)
Školení bylo rozděleno na dvě části:
-

typ A: Aplikace metodiky při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných
zakázek (minimální zkušenost s řešením trestné činnosti v oblasti veřejných zakázek)
typ B: Vybrané problémy při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných
zakázek (expertní zkušenost s řešením trestné činnosti v oblasti veřejných zakázek)
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