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Výroční zpráva o činnosti  

rok 2013 

 

 

Část 1 -Základní údaje 

Název organizace:  Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání,  

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

 

Sídlo: Vladislavova 250, 397 01 Písek 

Identifikační číslo: 28154975 

Datum zápisu do OR: 21. 3.2012 

 

Předmět podnikání: 

 provádění aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, včetně šíření jejich 

výsledků prostřednictvím výuky, publikování či převodu technologií 

 zavádění inovací postupů a inovací organizačních, včetně jejich propagace 

 služby pro výzkum a inovace 

 vytváření podpůrných systémů pořizování a uchovávání dat 

 zajišťování administrativy a financování výzkumu, vývoje a inovací 

 ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv k nim a jejich rozšiřování 

 pořádání pracovních setkání, odborných kurzů, školení, seminářů, konferencí a jiných 

vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti a realizace programů dalšího vzdělávání 

 poradenská činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a 

ekonomiky a dalších oblastí dle rozhodnutí správní rady společnosti 

 informační a popularizační služby včetně tvorby a vydávání publikací, novin, časopisu 

a dalších dle rozhodnutí správní rady společnosti 

 pořádání zahraničních cest k výměně zkušeností z dosaženého poznání ve výzkumu, 

vývoji a zavádění inovací 
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Účetní období:  1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 

Část 2 - Organizační struktura 

Organizační struktura v průběhu účetního beze změny: 

 

Statutární orgán (orgány):  

  

Údaje o statutárních orgánech / členech statutárních orgánů 

Jméno: Mgr. Ludmila Půbalová - ředitelka 

Den vzniku funkce: 21. 3. 2012 

Statutární orgán je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně 

 

Správní rada: 

předseda správní rady: 

Mgr. František Fořt, dat. nar. 5. září 1958  

Písek - Budějovické Předměstí, Ostrovní 1220/6, PSČ 397 01  

 

člen správní rady: 

PaedDr. Ivana Bečvářová, dat. nar. 11. října 1965  

Prachatice - Prachatice II, Zlatá stezka 139, PSČ 383 01 

  

člen správní rady: 

RADOVAN POLANSKÝ, dat. nar. 20. července 1974  

Otavská 1108, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek  

 

Dozorčí rada: 

předseda dozorčí rady: 

Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c., dat. nar. 28. září 1944  

České Budějovice, Bachmačská 372/1, PSČ 370 014 

 

člen dozorčí rady: 

JUDr. JOSEF KNOT, dat. nar. 2. října 1972  

Ke Střelnici 196, Hradiště, 397 01 Písek  

 

člen dozorčí rady: 

Alexandra Zajíčková, dat. nar. 3. ledna 1949  

Písek - Budějovické Předměstí, Tylova 382/2, PSČ 397 01  
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Část 3 - Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

Po provedení účetní závěrky účetní jednotka konstatuje, že účetnictví je 

vedeno, uzávěrka provedena a příloha zpracována v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví a s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 

 

Ve sledovaném období nedošlo k žádným odchylkám od metod podle §7odst.5 

(s odkazem na odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 

 

Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky 

(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 

podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 

 

V případě, že některá skutečnost není popsána, během účetního období 

 nenastala, účetní jednotky se netýká nebo je příslušný ukazatel nulový. 

 

Drobný majetek a drobný dlouhodobý majetek byl v souladu s interní směrnicí  účtován přím

o do nákladů. 

  

Část 4 -  Zpráva o činnosti. 

a)  CAVDV akreditována jako vzdělávací instituce na MŠMT ČR, akreditace 15 

vzdělávacích programů v rámci DVPP 

b)  Stáže pro mladé – od 15. 11. 2013 – dvě stážistky, studentky 5. ročníků VŠ, stáže 

řádně ukončeny v r. 2014 

c)  Příprava projektů v rámci OP VK: 

 a) občanské vzdělávání,  

b) praxe a studentů  

CAVDV partnerem s finančním plněním, oba projekty v současné době připraveny 

k realizaci, s tím souvisí navázání nových partnerství – smlouvy o partnerství 

podepsány v r. 2014 

d)  Spolupráce s TC Písek, příprava metodik, příprava seminářů k akreditaci. 

e)  Spolupráce na projektu s VOS filmovou Písek – projekt zaměřen na inovaci předmětů 

f)  Spolupráce na projektu se Střední školou chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem                

– projekt zaměřen na hippoterapii a její doplnění do SVP. 

 

 

 

  

 

Dne: 22. 3.2014                                   Podpis statutárního zástupce: ............................. 

  

 

 


