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Výroční zpráva společnosti za účetní rok 2016
Tato výroční správa podává informaci o stavu společnosti a její činnosti v roce 2016 v souladu se zák.
248/1995 Sb. zák. 231/2010 Sb. a zák. 90/2012 Sb. v aktuálních zněních.
Zpráva je členěna do následujících kapitol:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Statut společnosti, poslání společnosti
Orgány společnosti
Vývoj společnosti v roce 2016 (změna adresy a vedení účetnictví)
Činnost společnosti v roce 2016, hlavní a vedlejší činnost
Ekonomické výsledky hlavní a vedlejší činnosti a závěrkový stav fondů společnosti
Osoby zajišťující chod společnosti a zaměstnanci společnosti
Náklady na mzdu ředitele a odměny členů správní a dozorčí rady.
Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

1. Statut a poslání společnosti
Společnost byla jako obecně prospěšná společnost založena v souladu se Zák. č. 248/1995 Sb. a
zapsaná v obchodním rejstříku obecně prospěšných společností dne 20/4/2011. Přestože byl
zákon k 1/1/2014 zrušen, obecně prospěšné společnosti založené před 31/12/2013 se tím tímto
zákonem řídí bez dopadu na jejich právní statut. Toto je i případ společnosti METCENAS, o.p.s.
Poslání společnosti je popsáno registrovanými obecně prospěšnými službami, které poskytuje:
-

-

-

Samostatný výzkum a vývoj pro oblast hodnocení životního prostředí, udržitelného rozvoje
a poskytování informačních služeb. Poskytování výstupů samostatného výzkumu
a dostupných zkušeností, vzdělávací a podpůrné služby, transfer znalostí a vlastní kapacity
pro podporu udržitelného rozvoje.
Systematické školení a vzdělávání především pracovníků veřejné správy v oblasti životního
prostředí, a terciární vzdělávání.
Vývoj národních srovnávacích listin, určených k přeshraničnímu srovnávání.
Harmonizace metodik, jejichž předmětem je hodnocení životního prostředí, a jejich
uplatňování v přístupech Evropských institucí.
Hodnocení stavu životního prostředí, monitorování politik, opatření a nástrojů používaných
k jeho změnám, zpracovávání návrhů pro zlepšování a zkvalitňování informací o životním
prostředí a pro jejich širší dostupnost.
Podpora transparentnosti a otevřenosti veřejné správy především v oblasti životního
prostředí.
Vytváření a sdílení platformy pro spolupráci veřejných institucí zemí Střední a Východní
Evropy a Balkánu, sdílení dobrých zkušeností a horizontální spolupráce s cílem využít
jedinečnosti a odborné znalosti těchto zemí v posilování jejich významu v nadnárodním
kontextu.
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-

Věda, výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Věda, výzkum a experimentální vývoj v oblasti sociálně ekonomických věd
Šíření výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo transferu technologií
Testování, měření, analýzy a kontroly

Společnost poskytuje služby formou projektů. Ty jsou vedeny a řízeny projektovými manažery a
mají svoji projektovou ekonomickou evidenci.
Statut společnosti je kromě zápisu v obchodním rejstříku popsán zakládací listinou společnosti.

2. Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
-

Statutární ředitel
Správní rada
Dozorčí rada

Ve vykazovaném období byla v pozici ředitele společnosti RNDr. Zuzana Boukalová. Na tuto
funkci byla správní radou jmenována dne 8/3/2012 a od té doby vykonává funkci souvisle.
V ostatních orgánech společnosti probíhaly změny a jejich aktuální stav je uveden ve veřejném
výpisu z obchodního rejstříku. Stav se v průběhu roku neměnil.

3. Vývoj společnosti ve vykazovaném roce
Společnost ve své hlavní činnosti řešila projekty z grantových programů z grantů EU HORIZON
2020 a jeden projekt z programu EHP-Norské fondy.
Pro řízení a evidenci projektů byly sjednoceny principy. Činnost v projektech je řízena
projektovými manažery a ti mají k dispozici živý projektový plán – rozpočet. Ten je přísně svázán
s projektovým grantem a grantovou smlouvou.
Grantové výzkumné projekty jsou z kategorie aplikovaného výzkumu. Grantové projekty tvoří
hlavní činnost společnosti. Výsledky aplikovaného výzkumu společnost soustavně využívá
v akvizici a realizaci ekonomické činnosti (vedlejší činnosti). V této oblasti byl ekonomicky
úspěšně realizován jeden zahraniční projekt.

4) Činnost společnosti v roce 2016, hlavní a vedlejší činnost

Projekty hlavní činnosti:
i)

Projekt LaPlaNt EHP-CZ02-OV-1-027-01-2014
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Projekt z grantu EHP – Norské fondy řízený MFČR.
objem projektu:
7 810 936 Kč
způsobilé náklady:
7 029 843 Kč
způsobilé náklady METCENAS:
3 620 898 Kč
nezpůsobilé náklady METCENAS:
362 090 Kč
partneři projektu:
NIBIO (Norsko), VUMOP (ČR)
projektový čas:
02/2015 – 08/2016

ii)

633945 – FATIMA – H2020

Projekt z grantu EU se 100% financováním
objem projektu:
314 000 €
způsobilé náklady:
314 000 €
projektový čas:
03/2015 – 02/2018

iii)

642224 – FREEWAT – H2020

Projekt z grantu EU se 100% financováním
objem projektu:
79 250 €
způsobilé náklady:
79 250 €
projektový čas:
04/2015 – 09/2017

Projekty vedlejší činnosti:
a) HR Wallingford
objem projektu:
115 138 GBP
projektový čas:
v roce 2016 byla ukončena pouze terénní část, vyhodnocení
proběhne v roce 2017 za doplatek.
Hospodářský výsledek projektu byl využitý k dofinancování nezpůsobilých nákladů projektů
v hlavní činnosti.

5) Ekonomické výsledky hlavní a vedlejší činnosti a závěrkový stav fondů společnosti
Viz přiložená výsledovka a rozvaha.

Hlavní činnost byla tvořena výše zmíněnými projekty aplikovaného výzkumu:
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- Projekty programu EU HORIZON 2020 FATIMA a FREEWAT
- Projekt programu EHP-Norské fondy LaPlaNt
Celkové vykázané výnosy z těchto projektů byly 5892 tis. Kč. Hlavní činnost vykázala ztrátu 257 tis. Kč
z důvodu 90% financování projektu LaPlaNt. Ztráta byla dotována z vedlejší činnosti.

Vedlejší činnost (ekonomická činnost) tvořil projekt pro britskou společnost HR Wallingford a domácí
konzultační služby. Ve veškeré vedlejší činnosti byly využívány výstupy a know-how z aplikovaného
výzkumu projektů hlavní činnosti. Celkové výnosy vedlejší činnosti dosáhly 3820 tis. Kč a hospodářský
výsledek vedlejší činnosti byl 431 tis. Kč.
Celkový hospodářský výsledek po zdanění byl 174 tis. Kč
Majetkové poměry společnosti a jejich vývoj během účetního období ukazuje rozvaha.

Komentář:
Vlastní jmění společnosti je tvořeno k 31/12/2016 následovně:
Výsledek hospodaření po zdanění v běžném roce

174 tis. Kč (účet 932)

Nerozdělený zisk minulých let

998 tis. Kč (účet 963)

Vlastní zdroje celkem

1 172 tis. Kč

Fondy nejsou tvořeny.
Společnost nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.
Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti.
Společnost nemá dluhy.
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6) Osoby zajišťující chod společnosti a zaměstnanci společnosti
Společnost je řízena statutárním ředitelem. Ekonomickou agendu a plánování práce, controlling i
personální agendu zajišťuje finanční manažer. Oba tito správní pracovníci jsou současně i
výzkumnými pracovníky a podílejí se na přípravě, řízení i řešení projektů.
Vzhledem k tomu, že hlavní a částečně i vedlejší činnost probíhá v anglickém jazyce, je část
projektové dokumentace primárně vedena v anglickém jazyce.
V roce 2016 postupně, podle náběhu projektů, narůstal počet zaměstnanců. V posledním měsíci měla
společnost následující distribuci pracovně-právních vztahů:
2 pracovníci v pracovním poměru,
4 pracovníci zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti.
5 pracovníků zaměstnaných na dohodu o provedení práce.
Kromě dvou zaměstnanců, mají ostatní pracovně-právní vztah na dobu určitou. Délka pracovního
vztahu vychází konkrétních podmínek a požadavků projektu, na němž pracují.
Všichni pracovníci mají vysokoškolské vzdělání a ovládají více jazyků. Všichni pracovníci mají
dlouhodobé projektové reference a impakty v oboru činnosti společnosti.

7) Náklady na mzdu ředitele a odměny členů správní a dozorčí rady.
Mzdu ředitele podle čl. VII, odst. 10 Statutu společnosti stanoví Správní rada. Správní rada odměnu
nestanovila a statutární ředitel proto odměnu z titulu funkčního jmenování nepobírá. Po celý rok
2016 byl statutární ředitel i výzkumným pracovníkem v projektových týmech a pobíral odměnu
úměrnou zapojení v projektových úkolech.
Společnost má 3 členy správní rady a zakladatele. Společnost má 3 členy dozorčí rady. Členové
orgánů nebyli vypláceni.

8) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
Správní rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti a vzala na vědomí výše zmíněný hospodářský
výsledek po zdanění a rozhodla takto:
Výsledek hospodaření po zdanění v roce 2016 ve výši 174 tis. Kč bude nerozdělený a bude
převeden na příslušný účet 932.
***
Zprávu připravil dne 29/4/2017

Ing. Pavel Míšek, finanční manažer

Zprávu schválil dne 5/5/2017

RNDr. Zuzana Boukalová, statutární ředitel
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