Výroční zpráva Comenium o.p.s. – rok 2012
1. Poslání a cíle
Naším kontinuálním posláním je plnění níže uvedených činností, jež jsou zakotveny
v zakládací listině společnosti Comenium o.p.s.
-

Řešení a podpora projektů z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a kultury.
Realizace projektů zprostředkování a popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje
určené školám, ostatním výchovným a vzdělávacím zařízením, ale i širší veřejnosti.
Popularizace vědy, výzkumu, vývoje a kultury formou přednášek a seminářů, formou
exkurzí ve výzkumných a vývojových pracovištích.
Práce s dětmi a mládeží

Cílem je vyvíjet aktivity tak, aby děti a mládež zejména ZŠ a SŠ, ale i široká veřejnost měli
přístup k výsledkům a aktuálním poznatkům ze všech vědních oborů skrze kvalitní
prezentace, výstavy, multimediální prezentace a audiovizuální díla. Snažit se co nejvíce dětí
a mládeže zapojit do pravidelného zájmu o tyto poznatky a tím vytvářetjejich osobní
životního styl. Tím jim umožnit alespoň z části čelit negativním vlivům společnosti a podpořit
například zájem o budoucí povolání nebo další vzdělávání.

2. Struktura společnosti
Ke 31. 12. 2012 má Comenium o.p.s. správní radu o třech členech, dozorčí radu
o třech členech a ředitele společnosti. Jmenováním dozorčí rady a ředitele jsme splnili
požadavky kladené na obecně prospěšné společnosti dle novely Občanského zákoníku.
Předseda správní rady:
Členové správní rady:

doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda

Předseda dozorčí rady:
Členové dozorčí rady:

Ing. Pavel Franče, CSc.
RNDr. Irena Přádná
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Ředitel:

Petr Stárek

Ve složení správní rady a dozorčí rady společnosti nedošlo k žádným změnám.
Jak nám ukládá zákon, konalo se 2x setkání správní rady (28. 6. 2012 a 28. 11. 2012) a 2x
zasedání dozorčí rady (29. 6. 2012 a 4. 12. 2012), kde byly projednávány veškeré ukončené,
probíhající i plánované činnosti společnosti. Tématem byla zároveň finanční bilance
a pohyby na účtech. Ve všech ohledech nebyly nalezeny nedostatky a do budoucna bylo
poukázáno na snahu o získání finančních prostředků pro další činnost společnosti. Zápisy
jsou veřejně přístupné na webu www.comenium.cz.

3. Zpráva o činnosti
V roce 2012 jsme v rámci poslání společnosti Comenium o.p.s. vyvíjeli následující činnosti.
-

Výstava „Voda a vzduch kolem nás“ – duben 2012. Jednalo se o výstavu
ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Výstava návštěvníkům
ukazovala historii a současnost měření, pozorování a hodnocení atmosféry
a hydrosféry v České republice ve všech oblastech, za které je ČHMÚ zodpovědný.

-

Výstava „Univerzita – Svět z mnoha pohledů, to nejlepší k dvacetiletí Jihočeské
univerzity“ – září 2012. Výstava představovala dosud největší přehlídku dosažených
úspěchů výzkumu, vědy, tvůrčí práce a pedagogického úsilí Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích a spolupracujících pracovišť Akademie věd ČR.

-

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2012 – listopad 2012 v Clam–Gallasově paláci.
Společnost Comenium o.p.s. se ve spolupráci s Učenou společností ČR zapojila
do této akce jako spolupracující organizace a kromě výstavy v Clam-Gallasově
paláci, která trvala až do konce listopadu 2012, jsme zorganizovali celkem 22
přednášek. Výše uvedená výstava byla rozdělena do několika nezávislých expozic
a bylo tedy možno zhlédnout prezentaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
ve které jsme představili výběr z nejvýznamnějších vědeckých projektů
spolufinancovaných ze strukturálních fondů ESF. Tato expozice byla tvořena 11-ti
velkoformátovými prezentacemi s informacemi v českém a anglickém jazyce.
Tyto postery budou po domluvě se zástupci MŠMT použity pro další propagaci
a popularizaci projektů. V další místnosti byla vytvořena expozice CzechGlobe Centra výzkumu globální změny v.v.i., která návštěvníkům osvětlila pomocí
prezentací, přístrojů a dalších exponátů problematiku vlivu globální změny klimatu
s návrhem aktivit směřujících k rozvoji inovačních technologických postupů a návrhů
opatření pro adaptaci. V podobném duchu byla zrealizována i expozice Technické
univerzity v Liberci - Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace,
kde bylo na řadě exponátů demonstrováno využití výzkumů z dané oblasti.

-

Výstava „Poznej světové dědictví UNESCO“ – prosinec 2012. Pomoc s realizací
pro společnost MEDIA IN a Sekretariátem České komise pro UNESCO. Jednalo
se o závěrečnou expozici z bloku putovních výstav, které se konaly v roce 2012
a připomínaly významné 40. výročí vzniku Úmluvy o ochraně světového dědictví
UNESCO.

-

Projekt „Quo Vadis, Scientia?“ reg. číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0136 je
společnou aktivitou nestátní neziskové organizace Comenium o.p.s. a Učené
společnosti České republiky, o.s. Tento projekt započal na podzim 2012 a termín
ukončení je 30.10.2013. Cílem projektu “Quo Vadis, Scientia?” je podpořit vzdělávání
v oblasti obecných a odborných kompetencí vedoucích k naplňování cílů funkční
občanské společnosti a odpovědného životního stylu vážícího se k životnímu
prostředí a udržitelném u rozvoji. Jak bylo již uvedeno, máme zájem zaměřit se
zejména na vědecké projekty zabývající se životním prostředím a jeho ochranou

a výsledky jejich výzkumů populárním způsobem zprostředkovat občanům ČR
se zájmem o tuto problematiku.

Projekt je rozdělen do čtyř základních klíčových aktivit:
1. Výstavy o životním prostředí a udržitelném rozvoji
Výstavy budou pořádány v 13 krajích České republiky s výjimkou Prahy
a budou seznamovat návštěvníky s aktuálními výsledky v oblasti životního
prostředí. Expozice budou pojaty jako celorepublikové, ale v každém kraji se
budeme navíc snažit zohlednit lokální problematiku formou speciální prezentace.
2. Semináře o životním prostředí a udržitelném rozvoji
Semináře se opět budou konat ve všech 13 krajích České republiky s výjimkou
Prahy. Přednášky povedou vědci a další odborníci zabývající se životním
prostředím, a kteří dokáží na základě svých vědeckých zjištění navodit zájem
o odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Výsledky
vědeckých výzkumů tedy pomohou směrovat posluchače připravovaných
seminářů.
3. Časopis s tématikou životního prostředí a udržitelného rozvoje
Vědecké výsledky týkající se životního prostředí a udržitelného rozvoje budou
populární formou prezentovány i prostřednictvím časopisu s DVD přílohou.
V rámci projektu jsou plánována dvě vydání. Jedno na jaře a druhé na podzim
2013. DVD příloha bude obsahovat dva dokumenty týkající se dané problematiky.
4. Vzdělávací reklamy
V rámci této aktivity bude vyrobeno 10 vzdělávacích reklam obsahově
zaměřených na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Bude se tedy jednat
o reklamy s netradičním obsahem. Uplatnění těchto snímků bude jak
při seminářích, tak v kinosálech, internetu a dalších médiích.
Výsledkem projektu po jeho úspěšném ukončení v říjnu 2013 by mělo být uvědomění
si důležitosti tématu životního prostředí a udržitelného rozvoje a vytvoření si vlastního
názoru na tuto problematiku a možnosti přispění k řešení tohoto problému, který se
netýká jen naší generace, ale zejména generací budoucích.
Dále pokračujeme v přípravě spolupráce s vědeckými a výzkumnými pracovníky
z Akademie věd ČR, z vysokých škol a dalších vědeckých ústavů na realizaci projektů
v rámci Strukturálních fondů (EU).

4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Činnost v oblasti ochrany životního prostředí považujeme dlouhodobě jako důležitou. I proto
jsme reagovali na výzvu a získali projekt "Quo Vadis, Scientia?", který je na problematiku
životního prostředí a udržitelného rozvoje přímo zaměřen. Naše společnost se snaží
v maximální možné míře při své práci využít recyklovaných, recyklovatelných nebo
jednoduše odbouratelných materiálů. Rovněž ekologicky třídíme odpad.

5. Informace o pracovně-právních vztazích
Společnost měla v roce 2012 uzavřené smlouvy o pracovním poměru s 2 osobami, dohodu
o pracovní činnosti s 1 osobou a dohody o provedení práce s 11 osobami.

6. Informace o existenci organizační složky v zahraničí
Společnost neměla k 31. 12. 2012 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku
v tuzemsku.

7. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Ve společnosti nedošlo k významným skutečnostem po dni uzávěrky.

8. Výrok auditora k roční účetní závěrce
Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období 1. 1. 2012
až 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

9. Finanční zpráva za rok 2012
Výnosy členěné podle zdrojů
Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost
Tržby z prodeje služeb - doplňková (hospodářská)
činnost
Ostatní výnosy
Celkem

Kč

1 074 040,43
47 507,60
35,20
1 121 583,23

Majetek a závazky
Počáteční
stav
Aktiva
Pokladna
Bankovní účty

Koncový
stav

10,00
18 339,00
17 741,63 1 241 517,55

0,00
1 530,00
49 806,10

Odběratelé
Daň z příjmu zaměstnance
Daň z přidané hodnoty
Aktiva celkem

11 004,00
0,00
0,00

69 087,73 1 270 860,55

Pasiva
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
Daň z příjmu zaměstnance
Daň z přidané hodnoty
Jiné závazky
Fondy
Výsledek hospodaření
Pasiva celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
56 087,73

1 692,00
68 946,00
31 626,00
13 554,00
19 260,00
89 402,00
13 000,00
692 221,50
341 159,05

69 087,73 1 270 860,55

Fondy
Název účtu

Počáteční Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav období MD

období D

rozdíl

stav

Nepřímé náklady - projekt MŠMT z fondu EU

0,00

70 478,50

70 478,50

0,00

0,00

Fondy - dotace od MŠMT na QUO VADIS, SCIENTIA

0,00

334 664,50

1 026 886,00

692 221,50

692 221,50

Osobní náklady - projekt MŠMT z fondu EU

0,00

264 186,00

264 186,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

669 329,00

1 361 550,50

692 221,50

692 221,50

Náklady
Spotřeba materiálu
Kancelářské potřeby
Spotřební materiál
Evidovatelný majetek
Spotřebované nákupy
Náklady na reprezentaci
Nájem
Ostatní služby
Komunikace, internet
Účetní a danové služby
SW
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady

Náklady celkem

Koncový stav
1 029,00
14 557,75
67 493,19
112 382,27
195 462,21
1 999,00
79 054,01
437 437,51
13 096,21
8 067,00
714,00
540 367,73
97 705,00
0,00
97 705,00
2 976,97
2 976,97

836 511,91

Náklady dle účelu
Hlavní činnost
Doplňková (hospodářská) činnost
Celkem

836 511,91
0,00
836 511,91

10. Závěr
V roce 2012 se nám podařilo realizovat mnoho projektů, jež pomohly zviditelnit vědu a její
nejnovější poznatky žákům základních a středních škol a veřejnosti. V roce 2013 plánujeme
pokračovat v popularizačních a propagačních činnostem a důraz bude kladen zejména
na úspěšné dokončení projektu „Quo Vadis, Scientia?“.

V Říčanech 3. 6. 2013
Zapsal Petr Stárek, zakladatel společnosti Comenium o.p.s.

Podepsáni členové správní rady společnosti Comenium o.p.s.

doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.

prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc.

prof. RNDr. Emanuel Svoboda

