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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

 
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. Správní rada ve složení JUDr. Lucie Horčičková, Ing. Jozef Bogdan, Ing.
Vladimír Ševela řídí společnost od června 2013. Dozorčí rada pracuje ve složení Hana Hartlová, Ing.
Milena Mrázová a Ing Petr Burián. 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 2013 nedošlo ke změnám zakládací listny. Ve správní radě společnost došlo k  následující
změně:  byl uvolněn prof. ing. Jaromír Veber CSc a za nového člena byl jmenován ing. Jozef Bogdan.
                                                                                                       V  dozorčí radě společnost došlo k následujícím
změnám: byla uvolněna ing. Jana Veberová a jmenován pan ing. Petr Burián
     Správní rada se v průběhu roku 2013 sešla celkem na dvou zasedáních a to:

1. zasedání správní rady 20. června 2013
- informace zakladatele o změně osob ve správní a dozorčí radě

       - schválení výroční zprávy, včetně stanoviska dozorčí rady 2012
- schválení plánu činnost na rok 2013
- schválení rozpočtu na rok 2013

   2.  zasedání správní rady 19. září 2013:
-informace generálního ředitele o postupných krocích naplňování strategie rozvoje projektu
 „ Academy learning“



- postup přípravy III. zasedání akademické rady v 1. pololet 2014 v Moskvě
  

   

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

1. Realizace projektu „ Academy learning“:
Ve spolupráci s MPO ČR, MŠMT ČR, Magistrátu hl.m. Prahy a Vlády Moskvy došlo k úspěšnému
rozvoji projektu. II. zasedání akademické rady projektu proběhlo na Magistrátu hl. m. Prahy
Akademická rada schválila základní materiál „ Strategický cíl rozvoje projektu a postupné kroky
jeho nalňování“. Na zasedání navázalo jednání mezinárodní konference“ Moskva město nových
investčních příležitost“organizované Academy center o.p.s ve spolupráci s Vládou Moskvy
,Obchodně průmyslovou komorou Moskvy, Magistrátem hl.m. Prahy, Hospodářskou komorou Prahy
a MPO ČR. Akademická rada schválila svůj statut a logo projektu, kmotrem křtu loga byl předseda
Czech Top 100 ing. Jan Struž. Na staroměstské radnici byly předány dekrety členům akademické rady.
Generálním partnerem projektu se stala na základě smlouvy s Academy center o.ps  ČEB a.s.
Ve společných česko-ruských bakalářských programech  realizovaných za podpory Academy center
studuje 61 studentů. V rámci projektu proběhl ve spolupráci s UK Praha  studijní pobyt studentů
bakalářských programů a řada dalších akcí.

  

   2.  Golfový turnaj „Econom Cup“
 na první ročník navázal za spoluúčast Vysoké školy ekonomické v Praze, Pražské mezinárodní
manažerské školy při VŠE v Praze,  Academy center o.p.s. a Czech Top 100 druhý ročník golfového
turnaje „Econom cup“ v Karlových Varech, což svědčí o tom, že  se daří  naplňovat nelehký cíl a to
vytvořit dlouhodobou platormu pro příjemné každoroční setkávání studentů, akademiků, absolventů
a sympatzantů VŠE na poli sportovním a  přátelském poli. Počet přihlášených přesáhl 60 golfstů.

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 2013 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 
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