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1. ÚVOD
V roce 2011/2012 spolupracovala AKADEMIE o.p.s. úzce s institucemi zabývajícími se organizací,
realizací a zadáváním vědeckovýzkumných prací. Společnost je vnímána Grantovou agenturou ČR
kde skončil v r. 2010 jeden grant. Dále byla podána přihláška na další grant u GAČR (problematika
korupce v ČR) a přihlášky v programech TAČR. Pokračuje spolupráce s Institutem ochrany
obyvatelstva MV – ČR, vysokými školami v regionu, výzkumnými ústavy řešícími problematiku
bezpečnosti, podnikatelskou sférou a dalšími organizacemi a institucemi, ke kterým patří např.
Ústecký kraj, MŽP ČR, MV ČR, MPO ČR, Rašínova vysoká škola, Univerzita obrany, PROTOTYPA
a.s., Asociace výrobců zbraní a střeliva, SKOUPÝ s.r.o., INSTITUT STRATEGICKÉ PODPORY,
a.s., Výzkumné centrum bezpečnosti, B-Support s.r.o., BetaLab s.r.o., SMART TECHNIK a.s.,
Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, v.v.i. a dalšími subjekty. Je rozvíjena spolupráce se
zahraničními subjekty.

2. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V OBDOBÍ 2011/2012 S UVEDENÍM
VZTAHU K CÍLI ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Všechny činnosti, ke kterým se AKADEMIE o.p.s. v období 2011 / 2012 smluvně zavázala, byly
zaměřeny na oblast vědy a výzkumu, rozvoj duchovních hodnot a činnosti v oborech, které stagnují
nebo jsou ohroženy zánikem nebo vznikají jako nové perspektivní obory. Jednalo se zejména o
analytickou činnost a výzkum v oblasti vojenských vědních oborů, které nejsou podporovány
mezinárodními či státními programy, krizového managementu, ochrany obyvatelstva a v oblasti
bezpečnostní vědy a výzkumu.
Počty smluv v členění podle druhů služeb byly následující:






poradenství a konzultační činnost při realizaci úkolů výzkumu a vývoje
21,
výuka a odborné školení
2,
analytická činnost, výzkum a vědecká zkoumání
17,
podpora pořadatelů vědeckých konferencí, seminářů, přednášek, kurzů, kolokvií
4,
podporu a pomoc při zajišťování stáží, praxí a studijních pobytů učitelů a studentů 3.

Výše uvedené služby byly poskytovány v oborech:











krizové řízení,
vývoj software pro účely ochrany obyvatelstva,
kovy a kovové výrobky,
dopravní, stavební a manipulační technika, speciální technika,
stavby a stavebnictví,
mechanická a elektrická měření,
kartografie a geodézie, navigace,
prostředky kolektivní a osobní ochrany, ekologie,
integrovaná logistická podpora,
telekomunikační technika a systémy, automatizované systémy velení a řízení.
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Dále AKADEMIE o.p.s. zabezpečovala financování řešitelům a spoluřešitelům u grantu GA ČR a
profinancovala 5 účastnických poplatků na konferencích vědeckopedagogickým pracovníkům, z toho
4 do zahraničí. Zálohovány byly služební cesty a pobyty do Belgie, Polska, Francie a Slovenska. Byl
profinancován i konferenční poplatek a náklady na cestu do ČR zahraničnímu účastníkovi (Mgr. et.
Mgr. Pavlo Sharoiko) na konferenci v České republice.
Z prostředků Akademie o.p.s. byl nakupován drobný hmotný majetek, který byl v souladu
s cílem společnosti Akademie o.p.s. využíván ve prospěch vědeckopedagogických pracovníků
společnosti, výuky a výzkumu.
Pokračovalo se v pracích vytváření databáze informací a materiálů pro úkoly „BEZPEČNOSTNÍ
VĚDA“, „ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST“ a „DINASYS“. Zahájena byla i podpora dalších
úkolů – „Problematika udržitelného rozvoje a krizového řízení a bezpečnostního výzkumu“. Úspěšnou
obhajobou a závěrečným oponentním řízením byly ukončeny dva úkoly programu TIP MPO ČR
zaměřené na posílení bezpečnosti a inovaci divadelních scénických technologií.
Pokračovaly práce na projektu – „Krizové plánování“ pro Ministerstvo životního prostředí. Významný
podíl má AKADEMIE o.p.s. na řešení úkolu EU ve prospěch Ústeckého kraje a příhraniční oblasti
Svobodného státu Sasko – „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací“, v rámci
programu „Cíl 3 – Ziel 3“. Od 1. ledna 2011 bylo zahájeno řešení projektu „Prototyp“, za podpory
MV.
V roce 2012 byly vytvořeny vnitřní programy, se zaměřením na:
1. Bezpečnostní výzkum s cílem dosáhnout uznání bezpečnostní vědy jako vědecké
disciplíny.
2. Výzkum podmínek ovlivňujících postavení politické a ekonomické přítomnosti ČR na
Balkánu a Ukrajině s ohledem na zapojení do EU.
3. Výzkum v oblasti materiálového inženýrství.
4. Výzkum zaměřený do oblasti vzdělávání, osvěty a humanitární pomoci.

3. LIDSKÉ ZDROJE
V uváděném období zaměstnávala AKADEMIE, o. p. s. 17 pracovníků na základě pracovních smluv,
dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Personální zdroje společnosti jsou stabilizovány
a systematicky rozvíjeny ve vztahu k prováděným činnostem v oblasti vědy a výzkumu. Probíhá jejich
vzdělávání, kurzy, semináře, konference, samostudium v oblastech KM, legislativy, ekonomie atd.

4. PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
Příjmy AKADEMIE o.p.s. byly v období 2011/2012 tvořeny platbami smluvních partnerů za
prováděnou konzultační činnost převážně k výzkumu, vědeckovýzkumné práce a finančními
prostředky na grantové úkoly. Kvantitativní členění je v následujících tabulkách a v příloze
v Daňovém přiznání, Výkazu zisku a ztrát a Rozvaze.
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5. ÚDAJE Z ROZVAHY
Položky
AKTIVA celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k strojům, přístroj., a zařízení
Pohledávky
Krátkodobý majetek celkem
Jiná aktiva
Poskytnuté provozní zálohy

Hodnota
v tis.
4873
5258
-4705
2927
4290
432
0

Položky
PASIVA celkem
Dlouhodobé závazky
Výsledek hospodaření
Rezervy
Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní
Vlastní zdroje celkem

Hodnota
v tis.
4873
0
158
0
1894
0
2949

6. ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Položky
Výkony celkem (oblast výzkumu, vývoje)
Spotřeba materiálu a energie
Služby (oblast výzkumu, vývoje)
Personální náklady
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Ostatní provozní náklady
Hospodářský výsledek z finančních operací
Hospodářský výsledek

Zůstatek v tis.
7127
422
3526
1660
0
3658
0
158

7. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ
V období 2011/2012 AKADEMIE o.p.s. neobdržela institucionální podporu formou státní dotace,
kromě prostředků určených k řešení konkrétních úkolů GA ČR, MPO, MV a Cíl 3, ani nedostala
žádné dary. Ostatní příjmy byly tvořeny převážně hospodářským výsledkem ze smluv, proto nebyl
finanční majetek členěn do fondů.

8. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Akademie o.p.s. vlastní tento majetek:
4 PC, 4 notebook, 3x tiskárna, kopírka, telefon, záznamník, fax a osobní automobil.

9. NÁKLADY NA PLNĚNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
Zde je nutno upozornit na to, že názvy jednotlivých podúčtů tak jak jsou v této zprávě uváděny,
vychází z normativů pro neziskové organizace a podvojné účetnictví. Takže např. v nákladech na
reprezentaci se skrývají výdaje na občerstvení na pořádaných kolokviích, konferencích, výstavách
apod. Akademie o.p.s. neměla jiné náklady, než náklady spojené s plněním svého cíle – tedy plnění
obecně prospěšných služeb v oblasti výzkumu a vývoje.
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9.1 Náklady na plnění doplňkových činností Akademie o.p.s. v období 2011/2012
AKADEMIE o.p.s. neprovozovala v tomto účetním období doplňkovou činnost a tudíž neměla na ni
ani žádné náklady. (K doplňkovým činnostem Akademie o.p.s. patří vydavatelská činnost).

9.2 Náklady na vlastní činnost
Byly představovány nájmem, poštovným, telefonními poplatky a odměnou účetní, ekonomky a
daňovému poradci:
 poštovné + kolky + ověření podpisů, správní poplatky
 telefonní poplatky, internet
 náklady na účetnictví, řízení společnosti a odměna
daňového poradce a auditora
 kancelářský materiál, opravy
 nájemné, vodné, stočné, energie, plyn
Celkové náklady na vlastní provoz činí

34.133,56.871,278.000,82.567,437.562,888.133,-Kč

Což nepřesahuje 12,5 % obratu a lze označit jako velmi dobrý výsledek.
V období 2011/2012 účtovala AKADEMIE o.p.s. v hospodářském roce začínajícím 1. 7. 2011 a
končícím 30. 6. následujícího roku, zpráva zpracována za toto účetní období. Řediteli zůstává
povinnost projednávat ve správní radě investiční náklady na jeden nákup movitého majetku vyšší jak
1.000 000,- Kč. Toto omezení se netýká smluvních vztahů za služby v oblasti vědy a výzkumu.

10. ZMĚNY VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ V OBDOBÍ 2011/2012
Změny v období 2011 / 2012 nebyly realizovány
Správní rada:
doc. Ing. Milan Vašíček, CSc. - předseda
Ing. Bořivoj Bohuslav - člen
Ing. arch. Milan Gál - člen
Dozorčí rada:
prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. - předseda
Mgr. Roman Čech - člen
Ing. Jana Boršková - člen
Ředitel AKADEMIE o.p.s.:
Mgr. Ing. Vladimír Klaban
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11. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA A STATUT
Zakládací smlouva a statut společnosti jsou v souladu s požadavky zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, uvedeny do souladu s požadavky novely
výše uvedeného zákona, která byla provedena zákonem č. 231/2010 Sb. Tyto listiny b jsou uloženy do
sbírky listin vedené OR KS v Brně. Dále byla zpracována interní směrnice č. j. 2012-AOPS/003-2801, kterou se stanovují jednotlivé pravidla pro nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a
inovacích v AKADEMII, o. p. s.

12. ZÁVĚR - PERSPEKTIVY SPOLEČNOSTI V DALŠÍM OBDOBÍ
Do dalšího období vstupuje Akademie o.p.s. s tím, že zůstává perspektivní společností pro
organizování veřejně prospěšných služeb v oblasti vědeckého bádání, výzkumu a vývoje zejména
v oborech bezpečnostního výzkumu a vzdělávání školství a dále pomoci podnikatelským subjektům
v organizaci vývoje a výzkumu. V roce 2012 bylo zpracováno 8 projektových žádostí a předpokládá se
dále rozvoj interních výzkumných záměrů. Akademie o.p.s. má na INTERNETU na adrese:
http://www.akademieops.cz svou stránku, kde jsou základní informace o společnosti a jsou zde také
zveřejňovány Výroční zprávy.

Přílohy
č. 1 zpráva auditora za účetní období.
č. 2 DP za účetní období 2011 /2012.

Předkládá:
Mgr. Ing. Vladimír KLABAN
ředitel AKADEMIE o.p.s.
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