Výroční zpráva
společnosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno

za rok 2014

Úvodní slovo
Computer Agency vznikla jako nezisková obecně prospěšná společnost 22.12.1998
transformací Nadace pro rozvoj CAD/CAM/CIM technologií zápisem do rejstříku obecně
prospěšných společností.
Posláním společnosti je poskytování speciálních služeb a vzdělávacích programů v oblasti
počítačových technologií, které nejsou pro svou specifičnost a charakter typické pro komerční
účely - především v oblasti školství a průmyslu. Cílem je svou činnost rozvíjet na mezinárodní
úrovni v rámci evropských vzdělávacích programů nejen jako spoluřešitel, ale i jako nositel
pilotních projektů.
Orgány společnosti
Statutární orgán:
Miriam Bejčková
Správní rada
Členové
Bc. Libor Vajgl
Ing. Martin Rajnoch
Mgr. Jan Rozehnal
Kontrolní orgán:
Dozorčí rada
Členové
Ing. Petr Červinka
Magdaléna Šafaříková
Ing. Vladimír Strych

ředitel společnosti
člen správní rady
člen správní rady
člen správní rady

člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Organizační složky společnosti
Sekretariát
Zajišťuje řízení společnosti, personální a ekonomické záležitosti.
Obchodní a marketingové centrum
Zajišťuje obchodní a marketingovou činnost pro poskytované služby v oblasti vzdělávání,
kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů a komerčních kurzů.
Školicí centrum
Zajišťuje a organizuje kurzy a školení, kvalifikační a rekvalifikační kurzy a kurzy
celoživotního vzdělávání.
Centrum řízení projektů

Zajišťuje zprostředkování a přípravu projektů, vyhledávání partnerů, řízení přijatých projektů,
konzultační činnost.
Konferenční centrum
Zajišťuje přípravu a realizaci seminářů, workshopů a konferencí.
Přehled činností konaných v roce 2014:
- Realizace Autodesk Academia Programu pro Českou a Slovenskou republiku.
- Školení pedagogů středních a vysokých škol v rámci Autodesk Academia
Programu.
- Autodesk Academia Design 2014 - celostátní soutěž studentů středních odborných škol
- Autodesk Academia Fórum 2014 – celostátní setkání učitelů předmětu CAD/CAM
technologie.
- Řešitel projektu NetTechGen z podpory ESF Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Všechny programy v roce 2014 se realizovaly v souladu s činnostmi uvedenými v zakládací
listině.
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ve výši 244 tisíc Kč.
V rámci doplňkové činnosti se uskutečnilo 71 počítačových kurzů, ve kterých se proškolilo
celkem 45 osob.
Společnost v roce 2014 pokračovala třetím rokem v realizaci projektu ESF Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků v technických oborech s podporoou digitálních technologií. Výše
dotačních prostředků na období realizace od 1.5.2012 do 30.03.2015 je 7468408,00 Kč, z toho
částka dotačních prostředků ze zdrojů Jihomoravského kraje a MŠMT činila 15% celkových
dotačních prostředků.
Finanční zpráva
Obecné údaje o společnosti:
V roce 2014 měla společnost 4 stálé zaměstnance a 23 příležitostné pracovníky zaměstnaných
na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Částečně byla činnost
společnosti zabezpečována externími spolupracovníky. Hrubé mzdy včetně dohod o pracovní
činnosti a dohod o provedení práce byly zúčtovány v objemu 1629 tisíc Kč, zákonné sociální a
zdravotní pojištění bylo odvedeno v objemu 467 tisíc Kč.
Finanční zdroje společnosti byly tvořeny z kurzovného, provozními dotacemi ESF, příjmem
za realizované zakázky a příjmem z prodeje software pro školy.
Zisk z hospodaření za rok 2013 ve výši 822 tisíc Kč byl převeden do rezervního fondu.
K 31.12.2014 byl stav rezervního fondu 987 tisíc Kč a výše vlastního jmění 378 tisíc.
V účetním období 2014 nebyly vytvořeny žádné zákonné rezervy.

Roční účetní závěrka společnosti nebyla ověřena auditorem, protože nevznikly zákonné
důvody účetní závěrku podrobit auditu.

Spolupracující firmy
Vysoké učení technické v Brně
Autodesk s.r.o.
Microsoft s.r.o.
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84 středních a vysokých technických škol
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