
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

 
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 listny a složení řídicích orgánů společnost

   V průběhu roku 2012 nedošlo ke změnám zakládací listny a řídicích orgánů společnost:

   Správní rada se v průběhu roku 2012 sešla celkem na dvou zasedáních a to:
1.  zasedání správní rady 14 června 2012 :

- schválení výroční zprávy, včetně stanoviska dozorčí rady
- schválení plánu činnost na rok 2012
- schválení rozpočtu na rok 2012

2. zasedání správní rady 23. října 2012:
- hodnocení účast AC při přípravě a realizaci I. ročníku golf turnaje „ Econom cup“
- informaci o slavnostní imatrikulaci studentů společného česko-ruského bakalářského programu
  Academy learning

   



III.   Hodnocení hlavních činnost 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 základě odsouhlasených dokumentů pak byly  při návštěvě
vedení  MGUU  PM v Praze  přijaty  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. Slavnostní imatrikulací prvních 33. studentů, která proběhla za účast
zástupcu  Vlády  Moskvy,  VŠE  a  Academy  center  na  slavnostním  reprezentatvním  I.  zasedáním
Akademické rady programu „ Academy learning“ v rezidenci  starosty Moskvy pak byla praktcky
završena přípravná etapa programu

   2.  Golfový turnaj „Econom Cup“
             organizáto �i    prvního ro �níku, kterými  byli Vysoká škola ekonomická v Praze, Pražská mezinárodní  

           manažerská škola při VŠE v Praze a Academy center o.p.s. , si p �edsevzali naplnit nelehký cíl a to vytvo �it 
dlouhodobou platformu pro p �íjemné  každoro �ní setkávání student � ,  akademik �  , absolvent �  a sympatizant �  
VŠE  na poli sportovním , na poli p �átelském a  p �edevším poli džentlmenském.  P �edevším se nám jednalo o 
to vytvo �it další prost �edí  efektivního a kolegiálního setkávání zástupc �  VŠE  a zástupc �   institucí a firem z  
prost �edí jí obklopujícího.Turnaj se konal, jako jedna z prvních akcí po �ádaných v širokém  rámci p �ipomenutí 
si 60. výro � í  založení VŠE  v termínu 19. zá �í 2012 v malebném  golfovém resortu  Cihelny ,  sou �ástí 
golfového turnaje byla p �irozen �  pro budoucí adepty tohoto sportu golfová  academie

 Tento cíl se bezezbytku poda �ilo naplnit. Po �et p �ihlášených p �esáhl 60 golfist �  PO � ETNÝ DOPROVOD

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 2012 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 


