Výroční zpráva CNT o. p. s. za rok 2016
Obecné údaje
Společnost:

Czech National Team o. p. s.

Sídlo:
Právní forma:

Nádraží 549, 664 53 Újezd u Brna
obecně prospěšná společnost

IČO: 22724184

Hlavní činnost:
− obecně prospěšné služby v oblasti distribuovaných výpočtů
− přispívání k rozvoji a popularizaci vědy v ČR formou distribuovaných výpočtů
Datum vzniku společnosti: 15.01.2014

Orgány společnosti
− ředitel: Dušan Vykouřil
− správní rada: Vít Kliber, David Lucák, Zdeněk Vašků
− dozorčí rada: Josef Mikula, Ondřej Berka, Radim Vančo
Zakladatelé: Dušan Vykouřil, Vít Kliber, David Lucák
−
−
−
−

Kolektivní členství:
ČAS – Česká astronomická společnost
JČMF – Jednota českých matematiků a fyziků
oficiální partnerství a zastoupení projektu World Community Grid v ČR
spoluzakladatel projektu Asteroids@home

Účetní závěrka
Účetní závěrka za rok 2016, byla schválena na sjezdu CNT o. p. s. ve Štokách u Jihlavy,
dne 10. 6. 2017
Významné týmové aktivity v roce 2017:
−
−
−
−
−
−

odstranění všech nedostatků po rekonstrukci týmových internetových stránek
dokončení rozsáhlé rekonstrukce týmových počítačů
schválení založení nové týmové propagační domény – ,,pomozvede.cz“
celoroční soutěž Formule BOINC – tým se umístil na celkovém třetím místě
celoroční soutěž PrimeGrid Challenge – tým se umístil na celkovém třetím místě
BOINC Pentathlon – náš tým se umístil na pátém místě

Členové společnosti v rámci svých časových možností pracovali na dalším rozvoji a
propagaci distribuovaných výpočtů jak uvnitř týmu, tak vůči veřejnosti. Tým dosáhl
významných úspěchů a připojilo se k němu několik stovek nových členů. V celkových
statistikách všech týmů v systému BOINC, se během roku CNT posunulo z pátého místa
na třetí.

Udělená ocenění:
- Jaroslavu Čampulkovi cenu "Za propagaci distribuovaných výpočtů“, za rok 2016.
Hlavním přínosem oceněného, bylo uveřejnění propagačního článku o DC v místním tisku.
- Vítu Kliberovi cenu za "Mimořádný počin v distribuovaných výpočtech". Cena byla
udělena za mimořádnou osobní i finanční obětavost, s jakou se dlouhodobě ujal
provozování dvou nejsilnějších týmových počítačů v době, kdy jsme je měli problém
umístit do trvalé provozovny.
Přijaté finanční dary v roce 2016:
Přijaté finanční dary od členů CNT o. p. s. – 13.600,- Kč
Josef Mikula (Pepino65) – 600,- Kč
Vít Kliber (vkliber) – 3.000,- Kč
Zdeněk Vašků (Zdenek) – 10.000,- Kč
Přijaté finanční dary od ostatních členů týmu CNT – 44.208,- Kč
Štěpánek Martin – 1.000,- Kč
Stochl Marek – 11.000,- Kč
Eisler Jiří – 10.000,- Kč
Matoušek Josef – 8.938,- Kč
Jan Havelka – 1.000,- Kč
Vilém Málek – 5.000,- Kč
Indy, Murphy, Eisler – 1.000,- Kč
Klouda – 5.000,- Kč
CN – 470,- Kč
Slavíková Hana – 300,- Kč
od neznámých dárců celkem 500,- Kč
S finančními dary bylo nakládáno dle účelu, na který byly poskytnuty. V roce 2016 nebyly
žádné výrazné náklady na propagaci. Značné finance byly naopak využity pro rekonstrukci
týmového hardware. Nevyčerpané finance z roku 2016 byly převedeny do roku 2017.
−
−
−
−

Vývoj a stav fondů k rozvahovému dni 31. 12. 2016
počáteční stav k 1. 1. 2016 – 59.886,87 Kč
věnované dary od příznivců společnosti na její provoz - 57.808,- Kč
spotřebované prostředky na provoz společnosti – 89.278,64 Kč
konečný stav k 31.12.2016 – 28.416,23 Kč

Stav majetku a závazků k 31.12.2016
majetek 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek:
PC systémy Windows – 16.590,-Kč
022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí:
počítače sestavené pro distribuované výpočty – 158.684,-Kč
042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
počítače sestavené pro distribuované výpočty – 0,- Kč
závazky - společnost má k 31.12.2016 závazky před splatností v celkové výši 0,- Kč

Celkový objem nákladů členěný na náklady vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost
obecně prospěšné společnosti:
1) Celkový objem nákladů k 31.12.2016 – 93.388,64 Kč, členění:
501 - spotřeba materiálu (drobný elektromateriál k provozu počítačů, drobný
majetek) – 61.321,08 Kč
502 – spotřeba energie (provoz počítačů) – 20.915,56 Kč
518 - ostatní služby (poštovné, provoz domény) – 5.765,- Kč
549 - jiné ostatní náklady (poplatky - banka) – 277,- Kč
551 - odpisy majetku – 4.110,- Kč
582 - členské příspěvky – Jednota českých matematiků a fyziků - 1000,-Kč
2) společnost nevyplácí odměny ani řediteli, ani jiným členům společnosti
V roce 2016 nedošlo k žádné změně v zakládacích listinách, ani změně ve složení
správní rady, dozorčí rady a o změně osoby ředitele.

V Újezdu u Brna dne 10. 6. 2017

Dušan Vykouřil
ředitel společnosti (statutární orgán)

