
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

 
I. Společnost Academy center o.p.s. byla notářským zápisem zakládající listny 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 tm že byla ustanovena správní rada ve složení JUDr. Lucie Horčičková, Ing. Josef  
Mráz,  Prof.  Ing.  Jaromír  Veber  CSc.  Dozorčí  rada  nebyla  jmenována.  Obecně  prospěšné  činnost 
společnost jsou následující: 

� Příprava,  realizace,  a  technologická  podpora  národních  a  mezinárodních  vzdělávacích 
programů, především v oblast 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 kolokvií, seminářů a konferencí 

� Příprava a realizace vzdělávacích projektů

II. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů společnosti

   V průběhu roku 2011 došlo k následujícím změnám zakládací listny a řídicích orgánů společnost:

1. zasedání správní rady 18.4.2011 volba předsedy:
� zvolena JUDr. Lucie Horčičková

2. zasedání správní rady 28.6.2011:
� schváleno nové znění statutu společnost
� jmenování ředitele: jmenován Ing. Josef Mráz
� ustavení dozorčí rady ve složení: Hana Hartlová, předseda

                                                                     Ing. Milena Mrázová
                                                                     Ing. Jana Veberová



   Správní rada se v průběhu roku 2010 sešla celkem na dvou zasedáních a to:

   18.4.2011 s následujícím programem: volba předsedy rady
   28.6.2011 s následujícím programem:  1. Schválení výroční zprávy
                                          2. Schváleni zprávy auditora
                                                                   3. Změna statutu
                                               4. Schváleni rozpočtu na rok 20|1
                                                   5. Plán činnost a rok 2011
                                                                   6. Různé

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

1. Společný česko-ruský bakalářský studijní program - ve spolupráci s PHF VŠE se společnost zaměřila 
na obnovení dynamiky přípravné fáze programu, která se zpomalila vlivem změny ve vedení Moskvy.  
Na základě dopisu rektora VŠE primátorovi Prahy a jeho následném dopisu starostovi Moskvy byly 
položeny základy pro ustavení reprezentatvní Akademické radě programu. Zároveň se podařilo získat 
podporu MPO ČR.  Na konci roku 2011 pak byly odsouhlaseny při návštěvě vedení MGUU PM v Praze 
potřebné formální dokumenty. Proběhla řada jednání s cílem získat partnery podporující  program  
ve směru umožnění stáží, odborných praxí a propojení programu s podnikatelskou sférou. Závazky 
vyplývající ze smluvních ujednání s VŠE a MGUU PM jsou průběžně naplňovány

2. Konference URBANUS 2010 „Města na evropském Hřišti“ - realizace projektu URBANUS vyvrcholila 
konáním  výše  uvedené  mezinárodní  konference  URBANUS  2010  v  zasedací  síni  Nové  radnice 
Magistrátu  hl.  m.  Prahy,  Mariánské  náměst,  Praha  1.  Z důvodu   svolání  mimořádného  zasedání 
Magistrátu  hl.m.  Prahy  bylo  jednání  přesunuto  z prosince  na   2-3.  února  2011.  Spolupořadateli 
konference byly již tradičně 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., Czech Top 100  
a Academy center o.p.s. 

Formální význam konference podtrhly záštty, 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  přes  170  zástupců  regionů,  měst,  akademické  obce,  státních  orgánů  
a neziskových organizací, spolků a sdružení z ČR a SR. 

Konference URBANUS 2011 „ Město pro život“ proběhla za výrazné podpory statutárního města Brna 
ve  dnech  21.  -  23.  listopadu  ve  „Sněmovním  sálu“  Nové  radnice  města  Brna.  Formální  význam 
konference podtrhly záštty, 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.  Spolupořadateli  se  stali 
Asociace Krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, VŠE v Praze, APUA, Czech Top 100, Spolek absolventů a přátel 
UK Praha a Slovenský insttut. Obsah byl tematcky rozdělen na tři základní obsahové bloky: Město 
obytné (garant Dr. Ing.  Marie Zezulková), Město kulturní a vzdělané (garant Doc. Ing. Jiří Patočka, 
PhD), Město demokratcké (garant Bc. Lukáš), prezidentem konference byl opět JUDr. Michal Illner. 
Jako čestní hosté se zúčastnila Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu PČR; Kamil Jankovský,  



ministr pro místní rozvoj ČR; Roman Onderka, primátor statutárního města Brna; Mikuláš Bek, rektor  
MU Brno atd. 

Stručné hodnocení: konference se zúčastnilo celkem 148 zástupců krajů, měst, sdružení, občanských 
aktvit a akademické obce, jako zvlášť pozitvní je možné chápat účast studentů nejen brněnských 
vysokých škol,  kterým byla  umožněna účast  na plénum zdarma.  V diskusi  pak vystoupilo  více než
 16 diskutujících. Na závěr konference byly přijaty závěry. Účastníci konference vyslovili přesvědčení,  
že se stanou účinným nástrojem spolupořadatelů pro jejich uplatnění při  jednání s kompetentními 
orgány. Zároveň bylo vysloveno poděkování Asociaci krajů za aktvní pomoc a podporu konference. 
Hlavními  partnery konference byly  následující  společnost:  SYNOTtp,  IBM, Noesis,  ATTN a Bender 
Robotcs.

IV.   Doplňková činnost – nebyla realizována 

V.   Roční uzávěrka a zhodnocení údajů v ní obsažených 

VI.  Stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě

Academy  center  o.p.s.   vede účetnictví   řádně  a průkazně  a   v plném rozsahu.  Rozsah  a  obsah účetní 
uzávěrky  o.p.s.  je  určen  zákonem  o  účetnictví  a  vyhláškou  504/2002  sb.,kterou  se  provádějí  některá 
ustanovení  zákona  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pro  účetní  jednotky  u  kterých  hlavním 
předmětem není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Společnost nevykonává žádnou 
doplňkovou činnost a její činnost je plně v souladu se zakladatelskou smlouvou a statutem.

Dozorčí rada doporučuje schválit výroční zprávu společnost  Academy center o.p.s. za rok 2011 bez výhrad.

VII.  Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

VIII. Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 

IX.   Vývoj a konečný stav fondů 

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

XI.   Úplný objem nákladů a výdajů 


