
Jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Academy center o.p.s.
konané v Advokátní kanceláři Bedrna a společníci konané dne 6. října 2009

Přítomní členové správni ýďy:
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J U Dr. Lucie Ho rčič*ová...\*/... j i..l.h ... ..'.'.

Pořadjednání:

1. Schválení výroční zprávy
2' Schválení zprávy o auditora
3. Schválení rozpočtu na rok 2010
4. Schválení změny statutu
6. Volba předsedy správní rady
7. Různé

V 16, 00 hodin Ing. Josef Mráz přivítal přítornné členy správní rady a současně
konstatoval, Že jsou přítomni všichni členové správní rady a správní rada je proto plně
usnášeníschopná. Dále seznámil přítomné členy správní rady, Že shodně s pozvánkou.
která byla doručena na adresu členů správní rady. budou projednány shora uvedené
body programu dnešního zasedáni.

Schůzi řídil jako předseda pan Ing' Josef Mráz, kteý téŽ prováděl sčítání hlasů a
záp\s z valné hromady.

Po krátké diskusi přijala správní rada I00 % většinou hlasů dále uvedená
usnesení:

I. správní rada
záptsu.

II. Správní rada
správní rády
zápisu.

schvaluje výroční zprávu' jak byla předloŽena ke schválení

schvaluje zprávu auditora, jak byla předloŽena předsedou
při dnešním jednání a jejíž zněni tvoří přílohu číslo 2) tohoto

)



Správní rada schvaluje rozpočet na rok 20|0, jak byl předloŽen
předsedou správní rady při dneŠním jednání a které tvoří přílohu číslo 3)
tohoto zápisu'

Správní rada tímto rozhoduje o jmenování ředitele společnosti. Správní
rada jmenuje ředitelem společnosti súčinností od 2.11.2009 parra Ing.
Josefa Mráze,r.ě. 540430/1078' bytem Praha 5, Xavieroval984

Správní rada schva|uje změny statutu spo|ečnosti,které zni:

Čtánet< 7 se mění a nově zní:

Předseda správní rady

1) Předseda správní rady společnosti společně s ředitelem Ťídí ajsou odpovědni zaběžný
chod společnosti a v rozsahu svého zmocnění ji zastupuje navenek. V jednotlivých
případech nebo v rámc,i zajišťování jednotlivých činností společnosti můŽe předseda
správní rady pověřit nebo zmocnit třetí osobu k zastupováni ajednání spadajícímu do
jemu trvale pÍiznané pravomoci, to jej však rrezbavuje celkové odpovědnosti za výkon
delegovaných práv vůči společnosti, resp' vůči správní radě.

2) Předseda správní rady společnosti předkládá najednání správní rady:

a) plán činnosti společnosti na následující rok,

b) návrh rozpočtu společnosti,

c) ročr-rí účetní závěrku společnosti,

d) výroční zprávu společnosti.

3) Předseda správní rady dále pak zejména:

a) je odpovědný za to, Že společnost při svém běŽném chodu dodrŽuje platné zákony a
další obecně závazné právní normy České republiky' ustanoveni zak\ádací listiny
společnosti a ustanovení statutu společnosti,
b) je zodpovědný za to, že se společnost při svém běŽném chodu řídí vymezeným
obsahem činnosti společnosti. schváleným plánem práce a schváleným rozpočtem
společnosti na přísluŠný kalendářní rok,
c) je odpovědný za zpracování návrhů rozpočtů společnosti na jednotlivé kalendářní roky'
zaZpracování roční účetní závěrky
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d) zavypracování výroční zprávy o činnosti společnosti'

e) je odpovědný za plnění dalŠích úkolů, které mu uloŽí správní rada společnosti,

f) je oprávněn uzavírat pracovně právní vztahy se zaměstnanci společnosti a dalšími
spolupracujícími osobami a v rámci schváleného objemu mzdových prostředků rozhoduje o
jejich platu a dalších odrněnách; je oprávněn a zároveň povinen jednat za zaměsÍnavatele ve
všech pracovně právních vztazich. Je povinen o těchto rozhodnutí inÍbrmovat správní radu a
dbát jejích pokynů

1) je oprávněn jmenovat v rámci zajišt'ování jednotlivých činností ředitele programů
společnosti a vývářet organizační struktury k jejich zabezpečeni

h) je oprávněn uzavírat smluvní vztahy podle občanského i obchodního zákoníku ' předmět
uzaviraných smluvních vztahů musí být v souladu S vymezením činnosti společnosti
schváleným plánem práce a schváleným rozpočtem společnosti; pŤt uzavirání smluvních
vztaht je odpovědný za dodrŽování platných zákonů a dalších právních pŤedpisů Ceské
republiky.

Zač|ánek 7 se vkládá novÝ článekJa.kterv zní:

Reditel společnosti

1)Ředitel společnosti řídí činnost obecně prospěšné společnosti společně s předsedou
správní rady, pokud tato činnost není zákonem, zak|ádací listinou nebo statutem vyhrazena
do působnosti správní Rady, popřípadě jiného orgánu společnosti. Je odpovědný za běŽný
chod společnosti' je oprávněn zastupovat společnost navenek. je oprávněn pouŽívat titul
generální ředitel společnosti.

2) Společně s předsedou správní rady společnosti předk|ádánajeclnání správní rady:

a) plán činnosti společnosti na následující rok.

b) návrh rozpočtu společnosti,

c) roční účetní závěrku společnosti'

d) výroční zprávu společnosti.

3) Reditel společnosti dále pak zejména:

a) je odpověďný za plnění dalších úkolů, které mu uloŽí správni rada společnosti,

b) je oprávněn samostatně uzavírat pracovně právní vztahy se zaměstnanci společnosti a
dalšími spolupracujícínri osobami a v ránrci schváleného objemu rnzdových prostředků
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rozhoduje o jejich platu a dalších odměnách; je oprávněn a zároveň povinen jednat za
zaměstnavatele ve všech pracovně právních vztazich. Je povinen o těchto rozhodnutí
informovat správní radu a dbát je.iích pokynů

c) je oprávněn samostatně jmenovat v rámci zaiišt'ování iednotlivých činností ředitele
programů společnosti a vytvářet organizační struktury k jejich zabezpečení

d) je oprávněn samostatně uzavírat smluvní vztahy podle občanského i obchodního
zákoníku, předmět uzavíraných smluvních vztahů musí být v souladu s vymezením
činnosti společnosti. schválenýn-r plánem práce a schváleným rozpočtem společnosti; při
uzaviráni smluvních vztaha je odpovědný za dodrŽování platných zákonů a dalších
právních předpisů České republiky.

Zasedání správní rady ukončil Ing. Josef Mráz V ........... hod.

V Praze dne 6. října 2009

,(,
Zapsa|: Ing. Josef Mráz
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