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I. Společnost Academy center o.p.s. byla notářským zápisem zakládající listiny založena dne 21. 4. 2008. Její 
zakladatelem je pan Ing. Josef Mráz (540430/1078) bytem Xaveriova 19 150 00 Praha 5. Dne 16. dubna 2008 
byla Academy center o.p.s. zapsána Městským soudem v Praze oddíl 0 složka 573  do rejstříku obecně 
prospěšných organizací, s tím že byla ustanovena správní rada ve složení JUDr. Lucie Horčičková, Ing. Josef 
Mráz, Prof. Ing. Jaromír Veber CSc. Dozorčí rada nebyla jmenována. Obecně prospěšné činnosti společnosti 
jsou následující:  

 Příprava, realizace, a technologická podpora národních a mezinárodních vzdělávacích programů, 
především v oblasti terciálního a celoživotního vzdělávání. 

 Realizace fundrisingových programů, zaměřených na oblast terciálního a celoživotního vzdělávání 
 Příprava, realizace, technická a technologická podpora vzdělávacích programů 
 Koordinace, řízená a zpracování vzdělávacích programů. 
 Příprava, vydávání odborné literatury, učebnic, sborníků 
 Příprava a realizace odborných kolokví, seminářů  a konferencí 
 Příprava a realizace vzdělávacích projektů 

 

II. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů společnosti 

Z rozhodnutí zakladatele dne 7. října 2009 došlo ke jmenování nového člena rady Ing. Vladimíra Ševely, který 

je jmenován na místo stávajícího člena, Ing. Josefa Mráze, jehož funkční období uplynulo ve smyslu §12 odst. 

2 zákona č. 248/95 Sb. Dále pak byla změněna zakladatelská smlouva ve smyslu rozšíření orgánů společnosti o 

zřízení funkce ředitele. 

Správní rada se v roce 2009 sešla na dvou řádných  zasedáních a to:  

- 6. října 2009, kde projednala, schválila a rozhodla: 

o roční výroční zprávu za rok 2008 

o rozpočet na rok 2010  

o změnu statutu 

o jmenování ředitele společnosti, Ing. Josefa Mráze s právem užívat označení generální ředitel 

společnosti 

- 7. října 2009 

o správní rada zvolila za předsedu správní rady JUDr. Lucii Hořčičkovou 

 

III. Dozorčí rada – není zřízena 

 



IV. Hodnocení hlavních činností Academy center o.p.s. 

Společnost Academy center o.p.s. zaměřila na realizaci již dříve schválených hlavních projektů a to URBANUS a 

Academy  Learning. 

Realizace projektu URBANUS vyvrcholila konáním mezinárodní konference URBANUS 2009 „Města a vyvážený 

rozvoj regionů“ 

Konference URBANUS 2009 – Města a vyvážený rozvoj regionů proběhla ve dnech 10. – 11. listopadu 2009 

v zasedací síni Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí, Praha 1. Spolupořadateli konference 

byly Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 

Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, Unicorn College s.r.o., PIBS, Czech Top 100 a Academy center o.p.s.  

Formální význam konference podtrhly záštity, které přijali Předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

předsedové vlád ČR a SR, předseda Asociace krajů ČR, předseda Svazu měst a obcí ČR, primátoři hlavních měst ČR 

a SR, primátoři statutárních měst Brna a Ostravy a rektoři VŠE a ČVUT. Konference URBANUS se opírají o 

dlouholetou podporu hl. m. Prahy. 

Konference se zúčastnilo 186 zástupců regionů, měst, akademické obce, státních orgánů a neziskových organizací, 

spolků a sdružení z ČR a SR.  

V rámci úvodního bloku a tří tematických bloků „Města a rozvoj regionů, Metropole a jejich zázemí, Města a 

venkov“ vystoupilo celkem 28 řečníků včetně představitelů spolupořadatelů. V rámci diskusí pak zaznělo více než  

32 námětů a připomínek. 

Vystoupení a diskuse byly po ukončení jednotlivých obsahových bloků shrnuty jejich gestory do závěrečného 

dokumentu (viz. dále). 

Publicita konference byla zajištěna prezentací obsahových témat prostřednictvím tiskových zpráv, ale především 

prostřednictvím České televize formou televizních studií URBANUS 2009, které se v týdenním předstihu věnovaly 

jednotlivým tematickým blokům a po skončení konference formou kulatého stolu prezentovaly závěry konference 

široké veřejnosti. Zároveň byl obsah a průběh konference prezentován široké veřejnosti prostřednictvím přímého 

přenosu ČT24 a prezentací ve zpravodajských relacích. Český rozhlas pak prezentoval konferenci prostřednictvím 

rozhovoru s účastníky a vystupujícími v různých relacích. 

Celkové obsahové závěry konference 

Konference URBANUS 2009 

JUDr. Michal Illner, prezident konference 

Konference podtrhla a připomenula význam integrálního přístupu k územnímu rozvoji České republiky. 
 
V rozvinutých, vysoce urbanizovaných zemích, k nimž Česká republika patří, je možné územní rozvoj úspěšně 
koncipovat jen pokud příslušné metody, nástroje, opatření a instituce přihlížejí k vertikálním i horizontálním 
vztahům, kterými jsou navzájem propojeny územní struktury různého řádu, s různou územně-správní identitou a 
nacházející se v různé geografické poloze. 
 
Rozvoj metropolí by tedy měl být koordinován s rozvojem jejich suburbánního zázemí, jejich aglomerací a také s 
rozvojem krajů, jichž jsou metropole centry. V případě hl. města Prahy – úzce koordinován se sousedícím krajem 
Středočeským. Rozvoj měst a městeček s rozvojem obcí v jejich venkovském zázemí a rozvoj venkovských obcí 
mezi sebou navzájem. Tento apel konference se týká nejen metodiky a praxe územního a strategického plánování 
a dalších institucí, které koncipují a regulují územní rozvoj, ale také politiky samospráv obcí, měst a krajů. 
 



Během jednání konference byly zmíněny jak pozitivní případy uplatnění integrálního přístupu, tak situace, kdy 
jeho absence rozvoj území brzdí. 
 
Konference URBANUS 2009 

Mgr. Per Bílý, obsahový tajemník konference 

I. Konference podtrhla a připomenula význam integrálního přístupu k územnímu rozvoji a zdůraznila 

nutnost vyváženého regionálního rozvoje České republiky a zdůraznila nutnost zachování podmínek udržitelného 

rozvoje, a to i v rámci kohezní politiky EU. 

II. Konference současně poukázala na problém, kterým je fakt, že v České republice není přesně vymezen 

„regionální rozvoj“ v příslušné legislativě. Zákon č. 248/2000, o podpoře regionálního rozvoje definuje úkoly, 

regionální politiky, klíčové aktéry a jejich kompetence, ale chybí způsob jejich provádění. 

 Konference doporučila  připravit návrhy  legislativních úprav  při zachování jejich souladu s normami EU. 

III. Konference doporučila vyhodnotit stávající účinky národních politik v oblasti územního rozvoje a připravit 

opatření pro posilování politiky efektivnější provázanosti regionálních politik a strategií, včetně synergií a vazeb 

mezi národními a evropskými zdroji. 

IV. V rámci možností čerpání zdrojů z EU konference doporučila stanovit strategii na programovací období 

2014 – 2020 za účelem „mobilizace“  vícezdrojového financování  (tzv. matchfunding) s důrazem na nástroje 

finančního inženýrství (např. JESSICA).  

V. Konference zdůraznila roli, kterou  ve městech a rozvoji regionů hraje spolupráce místních komunit a 

doporučuje  podporovat a rozvíjet spolupráce obcí na  místní úrovni (MAS, OS), a to jak v oblasti ekonomické, 

ekologické, sociální a v dalších. Dále doporučila posílit roli zprostředkovatelské činnosti obcí v oblasti spolupráce  

mezi neziskovým a podnikatelským sektorem při rozvoji území. 

VI. Konference vyzdvihla činnost neziskových organizací pro rozvoje regionu a doporučila přijmout opatření, 

která posílila postavení svazku obcí jako „oprávněného žadatele“ v různých programech, zejména v souvislosti s 

podporou poskytovanou regionálnímu rozvoji ze EU. 

VII. Konference poukázala na nutnost zavést model řízeného územního rozvoje – stanovení limitů a bariér 

územního rozvoje – stanovení limitů a bariér územního rozvoje a doporučuje odstranit překážky dané současnou 

legislativou - rozdělení územního a strategického (regionálního) plánování. 

Závěry jednotlivých sekcí 

Města a rozvoj regionů 

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 

10. – 11. listopadu 2009 
Města a rozvoj regionů je tématem staronovým. Nicméně v odborné sféře je patrný zvýšený zájem o tuto 
tématiku teprve v posledních letech z důvodu zájmu o podporu vyváženého regionálního rozvoje. Souvislostem 
rozvoje městských a venkovských oblastí včetně jejich vzájemné synergie a kooperace se věnovala také i řada 
významných ekonomů, geografů a urbanistů. V EU existují významné rozdíly mezi starými a novými členskými 
zeměmi ve vnímání problematiky vztahů měst a regionálního rozvoje. Přesto lze poukázat na dobrou praxi ve 
využívání potenciálu malých a středně velkých měst v polycentrickém rozvoji. 
 
Určitým problémem je v České republice to, že není přesně vymezen „regionální rozvoj“ v příslušné legislativě. 
Zákon č. 248/2000, o podpoře regionálního rozvoje definuje úkoly regionální politiky, klíčové aktéry a jejich 
kompetence. Ve městech ČR se přitom koncentrují klíčové aktivity spojené s ekonomickým růstem a celkovou 



zaměstnaností ekonomicky aktivních obyvatel (např. Hl. m. Praha má podíl cca ¼ HDP ČR). Zbylé části státu jsou 
integrální součástí území, přičemž města představují přirozená centra svých regionů a zároveň jsou akcelerátory 
regionálního rozvoje. 
V současné době je velmi důležité se zabývat hodnocením účinků národních politik, provázanosti cílů politik a 
strategií, včetně synergií vazeb mezi národními a evropskými zdroji. ČR se neustále přibližuje průměru 
ekonomické úrovně EU, přičemž největšími motory ekonomického růstu jsou Praha a její zázemí, krajská města a 
středně velká města. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v současné době usiluje o posílení urbánní politiky a 
meziodvětvovou spolupráci na národní úrovni, kterou se snaží koordinovat i prostřednictvím implementace tzv. 
Územní agendy EU v ČR. V roce 2010 budou aktualizovány zásady urbánní politiky ČR. Velkou výzvou pro 
programovací období 2014 – 2020 je mobilizace vícezdrojového financování (tzv. matchfunding) s důrazem na 
nástroje finančního inženýrství (např. JESSICA). Tyto aspekty však vyžadují velmi dobře promyšlené strategické 
plánování na úrovni měst a vyšší participaci relevantních subjektů urbánního rozvoje při tvorbě strategií rozvoje 
měst.  
 
Velmi důležitou roli ve městech a rozvoji regionů hraje spolupráce místních komunit v oblasti řešení sociálních 
problémů. V rámci diskutovaných otázek bylo poukázáno na významnost sociálních služeb občanům v regionech a 
jejich významného vlivu na kvalitu života obyvatel regionů. Významnost a vliv tzv. infrastrukturních projektů na 
regionální rozvoj je v tomto smyslu často přeceňována. Důležitou roli v oblasti komunitního plánování hrají 
neziskové organizace. Role územní samosprávy by měla spočívat ve zprostředkování komunikace mezi neziskovým 
a podnikatelským sektorem. 
 
Metropole a jejich zázemí 

RNDr. Radim Perlín, PhD. 

V bloku stupně vystoupilo celkem 5 řečníků, kteří se soustředili na téma možností a problémů spolupráce obcí, 
diferenciace typů suburbanizace a jejího prostorového rozšíření. Starosta MČ Praha 1 definoval specifické 
postavení centra města pro obyvatele i návštěvníky centra jako místo koncentrace institucí, historického dědictví, 
kultury, obchodu i komerční centrum. Problematika rozvoje města byla diskutována na příkladu Integrovaných 
plánů rozvoje měst (IPRM). Na příkladu brněnské aglomerace byl diskutován vztah měst a jeho zázemí. 
 
Závěry bloku: 
Nutnost spolupráce obcí a jejich svazků s městem, spolupráce na konkrétních projektech. Pozitivní i negativní 
dopady suburbanizace – zatížení veřejné infrastruktury. Velký význam územního plánování při regulaci 
neodůvodněného územního rozvoje. Územní plány předkládají velké rozvojové plochy bez ohledu na udržitelnost, 
naplnění územních plánů povede k několikanásobnému zvýšení počtu obyvatel v metropolitním regionu. 
 
Úbytky obyvatel centra města, ale koncentrace pracovních příležitostí a návštěvníků centra. Centrum musí 
reagovat na potřeby všech těchto skupin. Urbánní politika bude jednou z klíčových témat kohezní politiky. Existují 
trvale udržitelné a efektivní nástroje na usměrňování územního rozvoje aglomerace? Nutnost zavést model 
řízeného územního rozvoje – stanovení limitů a bariér územního rozvoje v lokalitě (především z hlediska ochrany 
ŽP), kulturního významu krajiny apod. Chyba - rozdělení územního a strategického (regionálního) plánování. 
 
Města a venkov 

PhDr. Zdenka Vajdová 

1. Města jsou klíčovými motory rozvoje regionu a vůči regionu plní i další funkce. Dobře mohou plnit své funkce, 
bude-li jejich veřejná správa otevřená spolupráci s dalšími aktéry uvnitř i mimo město – vysoké školy, podniky, 
další obce. Jako člen svazku obcí ve svém zázemí může hrát vůdčí roli ku prospěchu svému i celého regionu. 
Vzájemná podmíněnost města a jeho zázemí se dá vyjádřit jako „prosperující město v prosperujícím zázemí“. 
 
2. Svazky obcí mohou plnit své poslání svazku spolupracujících subjektů jak ve venkovském prostoru tak v zázemí 
metropolí. 
 
3.Podpora svazků obcí a jejich působení v regionu je jedna z přijatelných cest, jak kompenzovat rozdrobenost 
místní veřejné správy a nedostatky, které z ní pramení. Jednou možností jak svazek podpořit, je profesionalizace 
managementu svazku. 



 
4. Posílit postavení svazku obcí jako „oprávněného žadatele“ v různých programech. 
5. Místní akční skupina jako další a úspěšný aktér spolupráce ve venkovském prostoru.  

 

Realizace projektu Academy Learning byla v roce 2009 orientována především na podporu přípravy společného 

česko-ruského bakalářského studijního programu v oboru Management, který je připravován VŠE v Praze a 

MGUUPM. Na základě smlouvy uzavřené mezi VŠE v Praze a Academy center o.p.s. se naše společnost zaměřila na 

vytvoření podmínek pro komplexní zajištění programu včetně získání partnerů z řad českých a ruských 

podnikatelských subjektů. Za přítomnosti vedení obou vysokých škol pak s cílem seznámení partnerů s obsahem 

projektu proběhl 13. října 2009 na VŠE seminář. Zúčastnilo se jej cca 20 reprezentantů eventuálních budoucích 

partnerů z celého spektra podnikatelské činnosti. Rozhodující etapa a to jak přípravy, tak i realizace je orientovaná 

na rok 2010, kdy by mělo dojít jak k podpisu hlavní realizační smlouvy mezi oběma školami, tak i v září 2010 

k vlastnímu spuštění projektu. 

 

V. Doplňková činnost – nebyla realizována 

VI. Roční uzávěrka a zhodnocení údajů v ní obsažených 

VII. Výrok auditora k roční uzávěrce 

VIII. Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

IX. Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 

X. Vývoj a konečný stav fondů 

XI. Stav a pohyb majetku a závazků o.p.s. 

XII. Úplný objem nákladů a výdajů 

 


