
Jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Academy center o.p.s 

IČ 28384041 se sídlem Praha3, Husitská 49/160, zapsané v rejstříku  obecně prospěšných  

společností, vedené Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 573 

               konané 8. ledna 2015 

 

Přítomni:   JUDr.   Lucie Horčičková 

                     Ing.     Jozef Bogdan, MBA 

                     Ing. Vladimír Ševela 

Přizván: Ing. Josef Mráz – gen.ředitel 

 

Program: 1. Informace o naplňování plánu činnosti na rok 2014 - Mráz 

                  2. Informace o realizaci společného česko- ruského programu „ Academy  

                      learning“ a  jednání s VŠE v Praze - Mráz 

       3. Plán činnosti na rok 2015 - Mráz 

      4  Rozpočet na rok 2015 - Mráz    

           5. Různé 

V 15.30 hod paní Lucie Horčičková přivítala přítomné členy správní rady a hosta. 

Konstatovala ,že je přítomno 100% členů správní rady a správní rada je usnášeníschopná. 

Dále seznámila přítomné shodně s pozvánkou, která byla členům řádně doručena, budou 

projednány shora uvedené body programu  dnešního jednání, které předkládá generální 

ředitel. 

Schůzi řídila předsedkyně paní Lucie Horčičková ,která zároveň prováděla sčítání hlasů. 

Zápis ze zasedání správní rady  provedl Josef Mráz- generální ředitel. 

ad1/ . Informace o naplňování plánu činnosti na rok 2014 – Mráz 

           Plán činnosti schválený na rok 2014 byl plně realizován. Výjimku tvoří ustavení klubu  

„Academy business“, jehož ustavení bylo akademickou radou projektu Academy learning schváleno, 

ale pro jeho faktickou realizaci nebyly příznivé mezinárodní podmínky. 

Usnesení: Informace o plnění plánu činnosti na rok 2014 přednesená Josefem Mrázem- generálním 

ředitelem byla schválena 100% hlasy 



ad.2/ Informace o realizaci společného česko- ruského programu „ Academy  

          learning“ a  jednání s VŠE v Praze – Mráz 

           Správní rada byla seznámena s rozhodnutím VŠE dále nepokračovat v projektu „Academy 

learning“ a důsledky z tohoto rozhodnutí plynoucí. 

           Správní rada konstatuje:  

a/ Academy center o.p.s plní všechny závazky vyplývající ze Smlouvy o spolupráci mezi VŠE a 

Academy center o.p.s a  pro jednostranné ukončení smlouvy ze strany VŠE nevidí žádný důvod. 

b/ Academy center o.p.s vytvořila podmínky pro to aby se projekt stal projektem prestižním a v obou 

zemích uznávaným. 

        Správní rada ukládá generálnímu řediteli: 

a/ Jednat s reprezentací VŠE v Praze s cílem pomoci ochránit zájmy studentů zapojených do projektu. 

b/ Podniknout všechny kroky směřující k ochraně dobrého jména Academy center o.p.s 

c/ Formou kompenzací směřovat oprávněně požadované finanční kompenzace do podpory dalších  

    projektů o.p.s 

d/ Pokračovat v dalším rozvoji projektu a vyhledávat další partnery 

Schváleno 100% hlasů  

ad. 3/ Plán činnosti na rok 2015 – Mráz 

Správní rada schvaluje předložený plán práce na rok 2015 

Schváleno 100% hlasů 

 

ad.4/ Rozpočet na rok 2015 - Mráz    

Správní rada schvaluje předložený rozpočet na rok 2015 

Schváleno 100% hlasů 

ad.5/  Různé 

Správní rada bere na vědomí  informací gen ředitele o jednání s dalšími ev. partnery vhodnými pro 

naplňování poslání Academy center o.p.s 

Předsedkyně správní rady JUDr. Lucie Horčičková konstatovala ,že byl plně vyčerpán program 

zasedání  správní rady o,p.s a jednání v 16.45 hod ukončila 

Za správnost zápisu: Josef Mráz  generální ředitel: …………………………….dne……………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 


