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Výroční zpráva sdružení

Edukativní společnost, o.s.

I. Úvod
Edukativní společnost (dále jen ES) po mnohaleté nečinnosti, jejíž příčina je popsána na tomto
webu - položka O nás, podpoložka Historie ES, viz: http://edukativnispolecnost.cz/?page_id=297,
obnovila svoji činnost. Stalo se tak na základě iniciativy prezidenta ES Pavla P. Riese a to na
popud nabídky spolupráce od o. s. Veřejnost vlasti. Toto nově vzniklé občanské sdružení hledalo
zkušeného partnera ve vzdělávací oblasti pro projekty, které chtělo realizovat. Pavel P. Ries oslovil zakladatele ES Ing. Ivana Šamonila a Romana Novotného, zda by souhlasili s oživením činnosti ES a chtěli by se na něm podílet. Oba zakládající členové souhlasili. Dále prezident ES
oslovil i další členy někdejšího Prezidia ES. I oni souhlasili, aby se činnost ES obnovila, ale
obnovit své členství v ní již nechtěli.

*
II. Obnovení činnosti
Dne 21. 3. 2012 se konala Valná hromada ES s jedinným bodem programu a to přijetí nových
členů. Dosavadní prezident ES Pavel P. Ries navrhl za dalšího člena ES Josefa Psolavce a Veřejost vlasti, o.s. navrhlo za členy ES 3 kandidáty a to Ing. Josefa Pisaka, RNDr. Hanu Pisakovou
a Jana Hromčíka. Všichni navržení kandidáti na členství v ES byli do ES přijati.
Na další Valné hromadě, která se konala ve stejný den bylo zvoleno Prezidium ES. Nově zvolené
Prezidium ES ihned zasedlo a potvrdilo na dalších 5 let ve funkci prezidenta Pavla P. Riese a za
viceprezidenta si zvolilo Ing. Josefa Pisaka. Oba pánové byli Prezidiem pověřeni založit účet
u Fio banky, což v následujících dnech také udělali. Zápisy z uvedených schůzí najdete zde:
http://edukativnispolecnost.cz/?page_id=152.

*
III. První projekt
1. Ve spolupráci s o.s. Veřejnost vlasti a z jeho iniciativy byl vypracován projekt na zvelebení
hrobu Bedřicha Smetany na Vyšehradě a podána žádost nadaci ČEZ o dotaci na tento projekt. Žádost byla úspěšná a ES obdržela na realizaci projektu dne 16. 5. 2012 částku
1 957 000 Kč. Na realizaci nového náhrobku byl ES doporučen sochař Petr Císařovský,
kterého Prezidium ES, po seznámení se s jeho dosavadním dílem, pověřilo realizací projektu a podepsalo s ním smlouvu o dílo. Pro dodávku kamene a jeho opracování dle návrhu
Petra Císařovského byla zvolena firma Kamenictví Foit z Prahy. Pro kamenosochařské práce bylo vybráno, na doporučení Petra Císařovského, Kamenosochařství Miroslava Kroupy
z Prahy.
2. O zvelebení hrobu byl realizován dokument na jehož realizaci získalo peníze o.s. Asociace
pro komunikaci ve veřejném sektoru. Na doporučení o.s. Veřejnost vlasti svěřila Asociace
režii a napsaní scénáře k tomuto dokumentu prezidentu ES Pavlu P. Riesovi, který je
uznávaným a oceňovaným režisérem dokumentů s historickými náměty. Zároveň mu
Asociace svěřila režii životopisného doku-dramatu o Bedřichovi Smetanovi.
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3. Hotový zvelebený hrob Bedřicha Smetany byl předán veřejnosti 18. 11. 2012 a ve stejný
den byly v kině Světozor na Václavském nám. v Praze premiérově uvedeny oba dokumenty
na jejichž realizaci má významný podíl ES osobou svého prezidenta. Samostatný web
věnovaný realizovaným dokumentům najdete zde: http://1url.cz/9YZ5 .

*
IV. Účetní závěrka
Jak bylo uvedeno výše, obdržela ES na svůj nově zřízený účet č. 2900242012 u Fio banky od
nadace ČEZ částku 1 957 000 Kč na realizaci zvelebení hrobu Bedřicha Smetany. Jelikož se
počítalo s vyplácením jednotlivých položek na realizaci projektu postupně, byl zřízen spořící účet
č. 2100242014 u stejné banky. Na něj bylo převedeno 1 063 000 Kč, které byly postupně vraceny
zpět na účet č. 2900242012, ze kterého byly prováděny veškeré platby.
ES dle pravidel nadace ČEZ musela vést účetnictví vázající se na poskytnutou částku samostatně
a nadaci ČEZ jí do 31. 12. 2012 vyúčtovat s provedeným auditem. Poskytnutá částka byla celá
použita na realizaci pomníku a služeb s realizací projektu spojených (účetní a právní služby +
platba za audit). Vyúčtování nadaci ČEZ proběhlo řádně v termínu a ze strany nadace bylo bez
připomínek.
K 31. 12. 2012 byly tedy zůstatky na obou účtech následující:
Účet č. 2900242012:

203, 95 Kč

Účet č. 2100242014:

2461,25 Kč

Celkem:

2665,20 Kč

Tento celkový zůstatek byl vytvořen připsanými úroky od Fio banky na obou účtech. Provoz ES
byl beznákladový. Práce členů prezidia nebyla honorována.
Výpisy z obou účtů jsou k členům ES k nahlédnutí u prezidenta ES.
**
V Praze 30. 1. 2013
Za prezidium ES potvrzuje
pravdivost údajů výroční zprávy:
.....................................................
Pavel P. Ries, prezident ES
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