
ZÁPIS	  

z	  1.	  jednání	  dozorčí	  rady	  Comenium	  o.p.s.,	  které	  se	  konalo	  17.	  března	  2011.	  
Přítomni	  –	  Ing.	  Pavel	  Franče,	  CSc.,	  RNDr.	  Irena	  Přádná,	  prof.	  Ing.	  Vladimír	  Wsól,	  Ph.D.	  a	  Petr	  
Stárek.	  

	  

I.	  	  Zákon	  o	  obecně	  prospěšných	  společnostech	  
	  
Dozorčí	  rada	  vzala	  na	  vědomí	  zákon	  ze	  dne	  25.	  června	  2010,	  kterým	  se	  mění	  zákon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
č.	  248/1995	  Sb.	  o	  obecně	  prospěšných	  společnostech	  a	  o	  změně	  a	  doplnění	  některých	  
zákonů,	  ve	  znění	  pozdějších	  předpisů.	  Tento	  zákon	  nabývá	  účinnosti	  dnem	  1.	  ledna	  2011.	  

-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  Na	  základě	  výše	  citovaného	  zákona	  jmenoval	  zakladatel	  Petr	  Stárek	  s	  účinností	  od	  data	  
zapsání	  nové	  Zakládací	  listiny	  do	  rejstříku	  obecně	  prospěšných	  společností	  dozorčí	  radu	  ve	  
složení	  Ing.	  Pavel	  Franče,	  CSc.,	  	  RNDr.	  Irena	  Přádná	  a	  prof.	  Ing.	  Vladimír	  Wsól,	  Ph.D.	  
	  
-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  Členové	  dozorčí	  rady	  zvolili	  ze	  svého	  středu	  předsedu.	  Hlasování	  proběhlo	  veřejně,	  
aklamací.	  Po	  provedeném	  hlasování	  bylo	  konstatováno,	  že	  předsedou	  dozorčí	  rady	  
společnosti	  byl	  jednomyslně	  zvolen	  Ing.	  Pavel	  Franče	  CSc.	  (pro:	  3	  hlasující;	  proti:	  nikdo;	  
zdržel	  se	  hlasování:	  nikdo).	  

-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  Ing.	  Pavel	  Franče	  CSc.	  poté	  seznámil	  dozorčí	  radu	  s	  jejími	  povinnostmi	  a	  to	  nejen	  ústně,	  
ale	  i	  předložením	  listinné	  formy.	  Všichni	  členové	  rady	  vzali	  tyto	  povinnosti	  na	  vědomí	  a	  to	  
zejména	  s	  ohledem	  na	  kontrolní	  činnost.	  

-‐-‐-‐-‐	  	  	  Dozorčí	  rada	  byla	  seznámena	  se	  strukturou	  společnosti	  tj.	  správní	  radou,	  zakladatelem	  
a	  ředitelem.	  

	  

	  
II.	  	  	  Aktivity	  v	  letech	  2008	  -‐	  2010	  
	  
Dozorčí	  rada	  byla	  seznámena	  s	  dosavadní	  činností	  obecně	  prospěšné	  společnosti	  Comenium,	  
realizovanými	  projekty,	  podanými	  žádostmi	  o	  dotace	  v	  rámci	  Operačních	  programů	  MŠMT	  	  
a	  dosavadním	  způsobem	  financování	  aktivit	  společnosti	  a	  odměňováním	  pracovníků.	  
	  
	  
	  
III.	  	  	  Plánované	  aktivity	  v	  roce	  2011	  
	  
Dozorčí	  rada	  byla	  seznámena	  s	  plánovanými	  aktivitami	  v	  roce	  2011.	  Jedná	  se	  zejména	  	  
o	  realizaci	  výstavy	  pro	  Jihočeskou	  univerzitu	  v	  Českých	  Budějovicích	  a	  Botanický	  ústav	  AV	  ČR,	  
v.v.i.,	  Třeboň.	  Výstava	  bude	  realizována	  od	  3.	  května	  do	  27.	  května	  2011	  pod	  názvem	  "Věda	  



a	  umění	  -‐	  věda	  za	  polárním	  kruhem"	  ve	  výstavních	  prostorách	  Clam-‐Gallasova	  paláce	  v	  Praze	  
1.	  Vernisáž	  proběhne	  2.	  května	  2011	  ve	  14:00	  hod.	  v	  Mramorovém	  sále	  Clam-‐Gallasova	  
paláce.	  Součástí	  zahájení	  výstavy	  bude	  beseda	  u	  kulatého	  stolu	  za	  účasti	  odborníků.	  Během	  
výstavy	  bude	  promítán	  film	  Arktická	  expedice	  2010,	  který	  zhotovila	  společnost	  Comenium	  
o.p.s.	  a	  dále	  semináře	  na	  téma	  Arktidy	  a	  Antarktidy.	  
	  
	  
	  
IV.	  	  	  Různé	  
	  
Rádi	  bychom	  podali	  projekt	  v	  rámci	  Operačního	  programu	  MŠMT	  se	  zaměřením	  na	  
vzdělávání	  studentů	  a	  veřejnosti.	  S	  ohledem	  na	  dostupné	  finance	  uvažujeme	  o	  realizaci	  
seminářů	  pro	  studenty	  a	  o	  vyslání	  kameramana	  na	  Svalbard	  v	  létě	  2011.	  
	  
Rovněž	  byly	  probírány	  informace	  o	  dalších	  možných	  tématech	  a	  aktivitách,	  o	  kterých	  
uvažujeme,	  že	  budeme	  v	  Comenium	  o.p.s.	  plnit.	  
	  
	  
	  
V	  Praze	  dne	  17.	  března	  2011	  
	  
	  
Zapsal	  	  Petr	  Stárek	  


