
 

Výroční zpráva 2017 - Hubbr, coworking Havlíčkův 
Brod, z.ú. 

Identifikační údaje o společnosti 
 
Název společnosti: Hubbr, coworking Havlíčkův Brod, z.ú.  
Právní forma: Ústav 
IČO: 05719828 
Sídlo společnosti: Hubbr, coworking Havlíčkův Brod, z.ú., Masarykova 2853, 580 01           
Havlíčkův Brod 
Zakladatel: KomTeSa spol. s r.o., 
se sídlem Masarykova 2853, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod, 
Identifikační číslo 45535663, vklad 1 000 Kč 
 
Založení společnosti: Společnost byla založena Zakládací listinou dne 17. ledna 2017 a je             
zapsána v rejstříku ústavů, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu U, ve               
složce 115, dne 17. 1. 2017. Hubbr, coworking Havlíčkův Brod, z.ú. je samostatný právní a               
ekonomický subjekt, jehož činnost je vymezena Zakládací listinou.  

Složení odpovědných orgánů 
Ředitel: Jan Prokeš (od 17. ledna 2017) 
Předseda: Markéta Jíchová (od 17. ledna 2017) 
Místopředseda: Vojtěch Mareš (od 17. ledna 2017) 
Člen: Zdeňka Běhounková (od 17. ledna 2017) 
Člen dozorčí rady: Jana Obrovská  (od 17. ledna 2017) 

Předmět činnosti 
1. Zřízení a provozování coworkingového centra (tedy sdíleného prostoru, kde má každý           

příležitost pracovat, vzdělávat se, případně sdílet a tvořit s ostatními). 
2. Podpora a organizace vzdělávacích aktivit (školení, veřejných seminářů, sympozií,         

konferencí a dalších). 
3. Podpora dalšího rozvoje kreativních osob (zejména výtvarníků, samostatných        

programátorů a dalších) a osob samostatně výdělečně činných, a jejich vzájemné           
komunikace a komunitní spolupráce. 

4. Organizační zajištění navazování vztahů mezi těmito osobami formou kulatých stolů,          
seminářů, konferencí, dvoustranných a vícestranných jednání, a to zejména v regionu           
Havlíčkův Brod. 
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Naše mise a poslání 
 
Dlouhodobě nás trápil stav našeho regionu, který (ne)rádi pracovně nazýváme “mrtvá           
Vysočina.” Nelíbilo se nám, že u nás není místo, které by se aktivně věnovalo podpoře               
podnikání a odbornému vzdělávání veřejnosti. 
 
Vysočina dlouhodobě zažívá odliv mladých talentovaných lidí do větších měst. Budováním           
kvalitní a široké infrastruktury pro jejich podnikání a nápady jim chceme ukázat, že i tady si                
můžou plnit své vize a cíle. 
 
V neposlední řadě chceme poskytovat moderní a svobodný prostor pro práci všeho druhu.             
Prostor, ve kterém bude vše, co k práci potřebujete a ještě něco navíc. Místo, kde se setkávají                 
lidé všech generací, zájmů a zaměření a cítí se v Hubbru dobře. 
 
Prioritou centra je podpora aktivit směřujících k vzniku a rozvoji podnikání v regionu kraje              
Vysočina. Podpora začínajících i stávajících podnikatelů a jejich odborné vzdělávání.  

Hlavní cíle  
1. Podporovat vznik nových podniků a podnikatelů. 
2. Realizovat osvětové a pestré vzdělávací aktivity a projekty pro veřejnost 
3. Pořádat společenské aktivity, které kultivují podnikatelskou, startupovou komunitu 
4. Zvyšovat zájem o podnikání a vzdělávání v oblasti podnikání. 
5. Poskytovat moderní, svobodné pracovní prostředí, zázemí a služby 
 

Co se nám povedlo v roce 2017 

Vzdělávací aktivity 
V roce 2017 jsme v coworkingovém centru Hubbr uspořádali 23 vzdělávacích akcí, které             
zahrnovaly večerní semináře a přednášky, workshopy a celodenní školení. Akcí se zúčastnilo            
přes 480 účastníků, z niž někteří opakovaně. První várka akcí byla na bázi dobrovolného              
vstupného, jakožto akce k otevření centra. Hosty a témata jsme namixovali tak, aby program              
byl pestrý a zahrnoval jak odbornější témata, tak i témata společenská či volnočasová. Drtivá              
většina hostů byli v Havlíčkově Brodě vůbec poprvé a přijeli k nám ze všech koutů České                
republiky.  

www.hubbr.cz kontaktuj@hubbr.cz.  
+420 725 573 419 

http://www.hubbr.cz/
mailto:kontaktuj@hubbr.cz


 

 

Seznam uspořádaných akcí: 

1. Večerní semináře: 
2. 2. 2017 Veronika Tomanová: Jak procestovat 30 zemí sólo (lifestyle, blogování) 
9. 2. 2017 Ondřej Macků: Firemní Facebook efektivně (online marketing) 
23. 2. 2017 Vojtěch Slánský: Zvyk - Nejlepší přítel člověka (osobní rozvoj) 
2. 3. 2017 Martin Prokeš: S Work&Travel až na Aljašku (lifestyle, pro studenty) 
9. 3. 2017 Jiří Knesl: Getting things done (odborné, osobní rozvoj) 
30. 3. 2017 Michal Krhut: Jak fungují PPC reklamy (online marketing) 
13. 4. 2017 Vanda Binderová: Sebekoučování pro každý den (osobní rozvoj) 
25. 5. 2017 GDG: Coding Dojo (odborné, programování) 
1. 6. 2017 Tomáš Hajzler: Svobodná a zodpovědná firma (podnikání, řízení firmy) 
15. 5. 2017 Petr Koubský: Od nápadu až k úspěšnému byznysu (podnikání, byznys plán) 
29. 6. 2017 eVisions.cz: Copywriting - Texty, které milují lidé i vyhledávače (online          
marketing) 
25. 9. 2017 Zdeněk Vondra: Továrna na přátele (osobní rozvoj) 
10. 5. 2017 Josef Řezníček: Jak rozjet obsahový marketing a uspět (online marketing) 
19. 10. 2017 Martin Vítek: Jak na Crowdfunding (podnikání) 
7. 11. 2017 Loono.cz: Workshop #prsakoule (osvětové, zdraví, prevence rakoviny) 
30. 11. 2017 Robert Vlach: Jak uspět na volné noze (odborné, podnikání) 

2. Konference 
6. 4. 2017 StartUp Day 
21. 10. 2017 Developer Day 

3. Workshopy a školení 
20. 3. 2017 Ondřej Macků: Facebook efektivně 
12. 9. 2017 Jakub Čižmář: Jak na efektivní e-mail marketing 
31. 10. 2017 Ondřej Macků: Firemní facebook efektivně a zábavně 
2. 11. 2017 Zdeněk Vondra: Továrna na přátele 
29. 11. 2017 Tomáš Novotný: Úvod do nařízení GDPR 
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Developer Day - první lokální vývojářská konference 

 
V sobotu 21. 10. 2017 se nám podařilo něco, o čem se nám doposud mohlo jen zdát. V našem                   
Hubbr Coworkingu proběhla vývojářská mini-konference Developer Day. Na konferenci se          
představilo celkem 9 speakerů ze všech koutů Vysočiny. Tím byl Developer Day zároveň             
jako konference ojedinělý. O program se postaraly pouze firmy, freelanceři a spolky působící             
v našem kraji. Konference se zúčastnili programátoři všech úrovní a někteří k nám dorazili i z                
Brna, Pardubic či Hlinska. Čekal na ně nejen nadupaný program, ale díky partnerství s              
projektem Elasti.cr i vstup, oběd a občerstvení s afterparty zdarma.  
 
Kompletní shrnutí ročníku 

Speakeři 
● Pavel Smolka (Future PLC) – PHP Profiling 
● Jan Prokeš (Elasti.cr) – ElasticSearch 
● Josef Vrbata (Elasti.cr) – Dependency Injections 
● Lukáš Čenovský (Skype) – Testing 
● Jakub Vyvážil(ThePay.cz) – RabbitMQ 
● Štěpán Tomsa (ThePay.cz) – Laravel 
● Lukáš Kozelka (Creox) – Vue.js 
● Milan Lempera a Leoš Přikryl (Commity.cz) – Co by měl vývojář vědět o Javascriptu 

 

www.hubbr.cz kontaktuj@hubbr.cz.  
+420 725 573 419 

https://www.hubbr.cz/udalosti/developer-day/2017
https://www.futureplc.com/
https://www.elasticr.cz/
https://www.elasticr.cz/
https://www.skype.com/
https://www.thepay.cz/
https://www.thepay.cz/
https://www.creox.cz/
https://commity.cz/
http://www.hubbr.cz/
mailto:kontaktuj@hubbr.cz


 

Zpětná vazba účastníků 

„Díky za organizaci super akce. Pro mě je hlavní přínos, že se na Vysočině něco děje a že se 
mohu potkat s ostatními vývojáři z regionu. Zorganizované to bylo parádně.“ 
 
„Osobně nemám rád typy přednášek o technologiích, kde je téma rozebíráno pouze 
teoreticky. Zde jsem byl velmi mile překvapen otevřeností a ukázkou problematiky a 
přístupem řečníků. Zajímavých nástrojů zde bylo opravdu mnoho a věřím, že mi budou 
přínosem.“ 
 
„Akce byla fajn. Rozhodně bych ponechal formát lokální akce. Mnohokrát děkuji. :-)“  
Kompletní zpětná vazba účastníků 

Zmínky v médiích 

● Programátoři z Vysočiny spojili síly pro unikátní konferenci - Havlíčkobrodský deník 
● Developer Day - Objevit.cz 
● Podpořili jsme vývojářskou konferenci - Elasti.cr 
● Developer Day spojil programátory na Vysočině - Hubbr.cz  
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StartUp Day - půldenní konference o začátcích podnikání 

 
 
Půldenní konference, která byla zaměřena především na začátky podnikání a startupování. V 
první části agentura CzechInvest představila možnosti podpory startupů. V té druhé 
následovala přednáška Jiřího Rosteckého (MladyPodnikatel.cz) a workshop Jiřího Benedikta 
o Design Thinkingu (navrhování produktu a jeho designu). Konference se zúčastnilo 
přibližně 30 účastníků. Jiří Rostecký, zakladatel portáu MladyPodnikatel.cz, přednášel 
veřejně vůbec poprvé a to právě v našem centru. 
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Spolupráce a partnerství 

Brain&Breakfast - společenské snídaně s vzdělávacím přesahem 
V červenci 2017 jsme navázali spolupráci s organizací RedButton, která pořádá přímé            
přenosy snídaní vždy na různá témata od osobního rozvoje, přes podnikání až k technologiím.              
Stali jsme se jedním z míst, kam se tyto odborné snídaně v rámci ČR a SR přenášejí. Jednou                  
měsíčně se tedy uskuteční přímý přenos spojený s bohatou snídaní. Tato akce je opět pro               
účastníky bezplatná. 
 
Seznam uskutečněných snídaní: 
20. 7. 2017 Jiří Fabián: Spravedlivé prostředí 
29. 8. 2017 Jan Pirk: 43 let kardiochirurgie 
14. 12. 2017 Vratislav Hlásek: Rodina v klidu 
 

 

Slušná firma - členství ve spolku o smysluplném podnikání 
V červnu 2017 se Hubbr, coworking Havlíčkův Brod, z.u. přidal do skupiny Slušných firem.              
Jedná se o projekt, který sdružuje firmy, které se snaží nějakým způsobem pozitivně ovlivnit              
stav současné společnosti. Projekt se snaží přispět ke změně toho, jak se u nás podniká - od                 
výhradní orientace na maximalizaci zisku a přenášení škod na druhé k podnikání, které             
přispívá všem zúčastněným. Projekt chce vnést do podnikání zpět elementární slušnost a            
podporovat slušné firmy. V současné době se ve Slušné Firmě nachází přes 100 firem              
různých velikostí i zaměření. 
www.slusnafirma.cz 
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Město Havlíčkův Brod 
V roce 2017 podepsal Hubbr, coworking Havlíčkův Brod, z.u. formální Deklaraci vzájemné            
spolupráce s Městem Havlíčkův Brod. To je však jediná “spolupráce” a podpora, kterou naše              
centrum od města obdrželo. 
 

Klub deskových her 
V rámci spolupráce a rozvoje komunity v regionu jsme bezplatně poskytli prostory Klubu             
deskových her, jehož členové každé úterý pořádají svá setkání, někdy též uspořádají i             
víkendové hraní v prostorách centra. 
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Zpráva o hospodaření v roce 2017 

Výkaz zisků a ztrát  
Společnost obdržela v roce 2017 od dárců: Ergotep CSR Institut o.p.s 200 000 Kč. Účelovou               
dotaci od Úřadu práce ČR ve výši 216 000 Kč.  
Výnosy byly 669 tis. Kč, tvořeny především příjmy z členských tarifů a doprovodných služeb              
nabízených centrem. 
Náklady za rok 2017 jsou tvořeny převážně výdaji provozními, výdaji na vzdělávací činnost a              
výdaji na mzdové ohodnocení. Částka, která tvoří výdaje za rok 2017 činí 667 tis. Kč. 
Rozdíl jmenovaných výnosů a nákladů činí 2 tis. Kč. 

Rozvaha  
Rozvaha vykazuje za rok 2017 převážně vyrovnaná aktiva a pasiva. Aktiva tvoří krátkodobý             
finanční majetek = stav prostředků na běžném účtu a v pokladně. Pasiva jsou tvořena              
základním jměním a krátkodobými závazky.   
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Fotky ze života Hubbru 
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