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1. UVOD

V roce 2010/2011 spolupracovala AKADEMIE o.p.s. úzce s institucemi zabyvajícími se
organizac| realizací a zadhvíním védeckovyzkumnfch praci. Spoleònost je vnímóna
Grantovou agenturou ÒR tAe skonòil v r. 2010 jeden grant. Dóle byla podóna pÍihlóSka na
dalSí grant u GAÒR. Dóle pokraóuje spolupróce s Institutem ochrany obyvatelstva MV - ÒR,
vysoklmi Skolami v regionu, vyzkumn;frni ústavy ÍeSícími problematiku bezpeènosti,
podnikatelskou sferou a dal5ími organizactni a institucemi, ke kterjm patÍí napi. Ústeckf
l<raj,MZP ÒR, Mv ÒR, vtPO ÒR, Ra5ínova vysokó Skola, Univerzita obrany, pROTOTypA

a.s., Asociace vyrobcú zbraní a stÍeliva, SKOUPÍ s.r.o., INSTITUT STRATEGICKE
PODPORY, a.s., Vlzkumné centrum bezpeònosti, B-Support s.r.o., Betalab s.r.o., SMART
TECHNIK a.s. a dal5ími subjekty.

2. PREHLED ÒrNNosrÍ vvxoNAvamfcH v oBDoBi 2010n011 s uvEDENÍM
VZTAHU K CÍLI ZNLOLENÍ OBNCNÈ PROSPÈSNÉ SPOT,NÒNOSU

VSechny óinnosti, ke kterjrn se AKADEMIE o.p.s. v období 2010 12011 smluvné zavózala,
byly zarnéÍeny na oblast vèdy a vyzkumu, rozvoj duchovních hodnot a òinnosti v oborech,
které stagnují nebo jsou ohroZeny zínikem nebo vznikají jako nové perspektivní obory.
Jednalo se zejména o analytickou òinnost a vyzkum v oblasti vojenskych védních oborù,
které nejsou podporovény mezinarodními òi stótními programy, krizového managemenru,
ochrany obyvatelstva a v oblasti bezpeènostní vèdy a vyzkumu.

Poóty smluv v Òlenèní podle druhú sluZeb byly nósledující:
o poradenství a konzultaÒní Òinnost pÍi realizaci úkolú vpkumu a vyvoje
o vÍuka a odborné Skolení
o analfickó òinnost, vjzkum a vèdeckó zkovmíní
o podpora poÍadatelú vèdecklich konferencí, seminóÍù, piednóSek ,loxzít,kolokvií
o podporu a pomoc pii zajiSt'ovéni stéùí,praxí astudijních pobyhi uòitelú a studentù

VySe uvedené sluZby byly poskytovény v oborech:
o krizové iízení,
. vÍvoj software pro úòely ochrany obyvatelstva,
. kovy a kovové vlfoobky,
o doprawí, stavební a manipulaèní technika, speciólní technika,
o stavby a stavebnictví,
o mechanickh a elektrickó mèiení,
o kartografre a geodézie, navigace,
o prostÍedky kolektivní a osobní ochrany, ekologie,
o integrovanó logistickó podpora,
o telekomunikaóní technika a systémy, automatizované systémy velení aiízeni.
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Dóle AKADEMIE o.p.s. zabezpeéovala financovóní Íesitelùm a spoluie5itelúm u jednoho
grantu GA Ón a profinancovala 4 úÒastnické poplatky na konferencích
vèdeckopedagogickym pracovníkùm, ztoho 3 do zalraniéí. Zílohovany byly sluZební cesty a
pobyty do Belgie, Polska, Francie a Slovenska.
Z prostÍedkù Akademie o.p.s. byl nakupovón drobnj'hmotnf majetek, kter! byl v souladu
s cílem spoleònosti Akademie o.p.s. vyuZívón ve prospéch védeckopedagogickj'ch pracovníkú
spoleònosti, vÍuky a vyzkumu.
Pokraòovalo se v pracích vytvaÍení databéne informací a materiólù pro úkoly
,,BEZPEÒNOSTNÍ VÈDA..,,,ENVIRONMENTALNÍ BEZPEÒNOST.. a,,DINASYS...
Zahíjena byla i podpora dal5ích úkolù - ,,Problernatika udríitelného rozvoje a krizového
Íizení a bezpeònostního vjzkumu". ÚspéSnou obhajobou a zîvéreónym oponentním Íizením
byly ukonòeny dva úkoly programu TIP MPO ÒR zamèÍené na posílení bezpeònosti a inovaci
divadelních scénickych technologií.

PokraÒovaly próce na projektu - ,,I(izové plónoviíní" pro Ministerstvo Zivotního prostiedí.
Ylznanny podíl mó AKADEMIE o.p.s. na iesení úkolu EU ve prospèch Ústeckého kraje a
pÍíhraniòní oblasti Svobodného stótu Sasko - ,,Portól pro informaòní podporu rozhodovéní za
l<rizovfch situací", v rómci programu ,,Cíl3 - Ziel3". Od l. ledna 20lI bylo zahfijeno Íesení
projektu ,,Protot5p", za podpory MV.

3. LIDSKÉ ZDROJE

V uvódèném období zaméstnîvala AKADEMIE, o. p. s. I 5 - 22 pracovníkú na zírkladé
pracovních smluv, dohod o pracovní Òinnosti a dohod o provedenípr6ce. Personólní zdroje
spoleònosti jsou stabilizovémy a systematicky rozvíjeny ve vztahu kprovódénfm òinnostem
v oblasti védy a vyzkumu. Pro zamèstnance je organizovóno vzd,é16véní formou kurzú,
seminffi, úÒastí na konferencích, coi, vÒetné samostudia probíhó pÍedev5ím v oblastech
krizového managementu, legislativy, ekonomie atd. Svou kvalifikaci prokazují védeètí a
vyzkumní pracovníci nejen svou prací a dosahovanÍmi vj'sledky pÍi Íe5ení vjrzkumnych
úkolú, ale i publikacemi v odbornych periodicích, sborní cich zkonferencí a piihlóSkami
uùitnych v zorí. Jako pÍíklad uvódíme:

UÍad prumyslového vlastnictví vydal osvédòení uZitného vzoru:
o ,,Prospektovf tah pro divadelní techniku..
o ,,Zdvíhacízaiízení,zejména pro bodové tahy divadelní techniky66

Publikace:
o Va5íòek M. a kol.: Soubor védeckotechniclqtch informací k problematice hydromechanicbj,ch

prospehovych Iahù,AKADEMIE o.p.s., sMART TECHNIK a.s., Brno 2d09.
o Kolektiv autoru pod redakcí doc. Ing. M. Va5íòka.: Vj,zkum q vyvoj hydromechanického

prospektového tahu, Programoqi projekt vfzkumu a vjvoje FR-TIl/33g; Funkòní vzor, SMART
technik a.s., Brno 2010.

o Klaban'V., Va5íòek, M. a kol.: Analyza a kategorizace uÈívanlch zpùsobú zajiíténí bezpeónosti.
Akademie o.p.s., SMART TECHNIK a.s., Brno 2009.
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Kolektiv zaredakce doc. Ing. M. Va5íòka, CSc.: Vi,zkum a ufiioj zaíízení pro zajiíténí bezpeónosti
bodovych tahù scénické technologie divadla, Programowj'projekt vyzkumu a vjvoje FR-TI1i338,
FUNKCNI VZOR; SMART TECHNIK a.s., Brno 2010.
Kolektiv zaredakce doc. Ing. M. Vaéíòka, CSc-: ,,Zdvihací zaíízení, zejména pro bodové tahy
divadelní technilqt"; SMART TECHNIK a.s., Brno 2010.
Programovf projekt vj'zkumu a vfvoje FR-TII/338, uZitnf vzor; SMART TECHNIK a.s., Bmo
2011.

Va5íòek, M. a kol.: ,,Prospektouj, tah pro divadelní techniku";uÈitnÍ vzor; AKADEMIE o.p.s.,
SMART TECHNIK a.s.. Brno 2011.

Klaban, Y.: ,,The issue of indicators for declaration state of emergency,Problematika stanovení
indikótoru pro vyhlóíení krizového stavu" Sborník pÍednóSek XL roòníku mezinórodní konference
ISBN: 978-80-73 85- I 09-5 ISSN: I 803-7 37 2 Recenzované periodikum

4. pÉEHLED RozsAHU pÈjrvrú v ÒlrNÈNÍ poDLE zDRoJù

Piíjmy AKADEMIE o.p.s. byly v období 201012011 tvoieny platbami smluvních partnerí za
provódènou konzultaèní èinnost pievéùné k vyzkumu, vèdeckovyzkumné prilce a finanòními
prostÍedky na grantové úkoly. Kvantitativní òlenéní je v nósledujících tabulkóch a v piiloze
v Daiovém pÍiznéni, Y ykaza zi sku a ztr 6t a Rozv aze.

5. Úo,q..rn zRozv\Id]/

6. Úun"rn zWKAzU zrSKÙ A ZTRAT

PoloZky Hodnota

v tis.
Poloàky Hodnota

v tis.
AKTIVA celkem 4775 PASTVA celkem 4775
Samostatné movité véci 5258 Dlouhodobé zîvazky 0
Opróvky k strojùm, piístroj., azaiízení -4705 Vfsledek hospodaiení -464
Pohledóvkv 2927 Rezervy 0
Krótkodob jr finanòní maj etek 563 Krótkodobé zîvazkv 4287
Jinó aktiva 687 Dohadné úòty pasivní 0
Poskytnuté provozní zillohy 0 Vlastní zdroje 488

PoloZkv Zùstatek v tis.
Y$ony (oblast vfzkumu, vÍvoje) 6695
Spotieba materiólu a energie 422
SluZby (oblast vyzkumu, vfvoje) 2088
Personólní nókladv 1537
Odpisy nehmotného a hgrotného investiòního maietku 0
Ostatní provozní nóklady 2433
HospodóÌskÍ vÍsledek z finanòních operací 0
HospodríiskÍ vÍsledek 215



AKADEMIE o. p. s., Bfenkova3,6'J.3 00 Brno, spoleènost je zapséna v Obchodním rejstÍíku KS v Brné, odd. O, vloZka 1

7. vivo.r A KoNEÒNÍ srav FoNDú

V období 201012011 AKADEMIE o.p.s. neobdrZela institucionólní podporu formou stótní
dotace, kromè prostÍedkù uróenych k Íe5ení konkrétních úkolù GA ÒR, MPO, MV a CíI3, ani
nedostala L6dné dary. Ostatní pÍíjmy byly tvoieny pievítùné hospodóisklm v!'sledkem ze
smluv, proto nebyl finanÒní majetek òlenén do fondù.

8. STAV A POIIYB MAJETKU AZAVAZKÙ

Akademie o.p.s. vlastní tento DHIM:
4PC,4 notebook, 3x tiskórna, kopírka, telefon, zilznamník,fax a osobní automobil.

9. NAxr,,q.ny NA pLNÈNÍ oBEcNÈ pRospÈSNicH sLUZEB

Zde je nutno upozornit na to, Ze nénvy jednotlivj'ch podúòtú tak jak jsou v teto zpr6vé
uvódény, vychéní z normativú pro neziskové organizace a podvojné úòetnictví. TakZe napÍ.
v nókladech na reprezentaci se skryvají v!'daje na obÒerstvení na poÌódanj'ch kolokviích,
konferencích, vlistavóch apod. Akademie o.p.s. neméla jiné nóklady, nei, nilklady spojené
s plnèním svého cíle - tedy plnéní obecné prospèSn;ich sluZeb v oblasti vyzkumu a v1ftioje.

8.1 Núklady na plnèní doplùkou!,ch óínností Akademie o.p.s. v období 2010/2011

AKADEMIE o.p.s. neprovozovala v tomto úèetním období doplikovou òinnost a tudíù
neméla na ni ani i,6dné nóklady. (K doplikovjm òinnostern Akademie o.p.s. patfí
vydavatelskó òinnost).

8.2 Núklady na vlastní óinnost

Byly pÍedstavoviíny nójmem, po5tovnym, telefonními poplatky a odmènou úèetní, ekonomky
a dariovému poradci:

o po5tovné + kolky * ovè'Íení podpisú, spróvní poplatky
o telefonní poplatky, internet
o nóklady na úòetnictví,Íízeni spoleònosti a odména

dariového poradce a auditora
o kancelóÍsky materióI, opravy
o nójemné, vodné, stoòné, energie, plyn

Celkové nóklady na vlastní provoz Òiní

33.000,-
55.000,-

280.000,-
80.000,-

430.000,-

878.000,-Kò

coZ nepÍesahuje 12,7 o obratu alze oznaóit jako dobrf vysledek.
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V období 20l0l20ll úÒtovala AKADEMIE o.p.s. v hospodaiském roce zaóínajícím 1. 7 . 2010
a konèícím 30. 6. nósledujícího roku, zpríva zpracovfuna za toto úÒetní období. Rediteli
zíst6v6 povinnost projednóvat ve spróvní radé investièní naklady na jeden nókup movitého
majetku vy55í jak 1.000 000,- KÒ. Toto omezení se netyk| smluvních vztahù za sllùby
v oblasti vèdy a vyzkumu.

10. ZMÈNY VE SLoZENÍ ÉÍoÍcÍcrr oRGÀNÚ v oBDoBizoToIzoTT

V tomto období jiZ skonòilo nebo konÒí poÒótkem roku 2011 Òlenství:

. ve spróvní radé:
o v dozoròí radè:

prof. Ing. Ignóci Hozovi, CSc.
JUDr. Liboru Nedorostovi. PhD.

Vzhledem k novele zilkona ò. 24811995 Sb. o obecné prospèSn1ich spoleònostech,
pÌedpoklódanému pracovnímu zatiùení spróvních orgónú v dal5ím období zakladatelé
spoleònosti rozhodli o jmenovéní novlich ólenù spróvní rady a dozoréí rady ke dni zópisu do
rej stiíku obecné prospé5nfch spoleóností takto :

Soróvní rada:

doc. Ing. Milan Va5íòek, CSc. - pÍedseda
Ing. BoÍivoj Bohuslav - òlen
Ing. arch. Milan Gól - òlen

Dozoréírada;

' prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. - pÍedseda
Mgr. Roman Òech - òlen
Ing. Jana Bor5kovó - ólen

Reditel AKADEMIE o.p.s. :

Mg. Ing. Vladimír Klaban

II. ZAKLÀO,q,CÍ SMLOUVA A STATUT

Zaklídací smlouva a statut spoleónosti byly v souladu s poZadavky zíl<ona ó. Z49llgg5 Sb., o
obecnè prospèSnych spoleònostech, ve znéní pozdéjSích pÍedpisù, uvedeny do souladu s
poZadavky novely vf5e uvedeného z6kona, kteró byla provedena zókonem ò. 231/2010 Sb.
Tyto listiny byly uloZeny do sbírky listin vedené OR KS v Bmè. Dóle byl doplnén vnitiní
piedpis s nózvem ,,Pravidla pro investovéní a úpravu próv k vf'sledkùm VaV", reagující na
poZadavky novelizovaného zilkona é. 13012002 Sb., o podpoie vèdy a vyzkumu, ve znéní
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pozdéjSích pÍedpisú, a zpracovfuny interní smérnice v souladu s poZadavky jednotlivj'ch
projektù a programù.

I2.ZAvÉR. PERSPEKTIVY SPoLEÒNoSTI V DALSÍM oBDoBÍ

Do dal5ího období vstupuje Akademie o.p.s. s tím, ùe ztstîv| perspektivní spoleòností pro
organizovóní veÍejné prospèSnych sluZeb v oblasti vèdeckého bídtn| vyzkumu a vyvoje
zejména v oborech bezpeÒnostního vjzkumu a vzdél6v6ní Skolství a d6le pomoci
podnikatelskjrm subjektùm v organizacivyvoje a vyzkumu.

Akademie o.p.s. mó na INTERNETU na adrese: http://www.akademieops.cz svou strónku,
kde j sou zilkladní informace o spoleònosti a j sou zde také zveÍejilovóny Vlroóní zprîvy .

PÍílohy

é.I zpríva auditora zauéetní období.
é.zDP zaúéetni období 2010 /2011.

Piedklódó:

Mgr. Ing. V
íeditel


