Zápis ze zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzitní administrativy
Datum konání:
Místo konání:

11. 02. 2015, 10:00
Asociace pracovníků univerzitní administrativy, Kounicova 67a,
602 00 Brno

Přítomni:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Ing. Vladimír Kotek, MBA

Vysoké učení technické v Brně

2

Ing. Stanislav Starý

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

3

Ing. Josef Mráz

Academy parners, s.r.o.

4

Ing. Jiří Macháček

Česká zemědělská univerzita v Praze

5

Ing. Vladimír Stach

Technická univerzita v Liberci

6

Bc. Barbora Vajglová, DiS.

Asociace pracovníků univerzitní administrativy

Omluveni:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Ing. Stanislav Klik, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

2

Ing. Iveta Nevludová

Ostravská univerzita v Ostravě

1. Připravované aktivity
25. 02. 2015

Autorské právo a licenční smlouva v NOZ pro právníky i neprávníky
lektor: Mgr. Martin Prokeš, JAMU
místo konání: APUA, Brno

11. - 12. 03. 2015

Setkání vedoucích personalistů vysokých škol
Česká zemědělská univerzita v Praze
1. den: Zaměstnávání zahraničních pracovníků a výjezdy
do zahraniční
lektorky: ??
2. den: Pracovní právo – souběh pracovních poměrů, atd.
lektor: JUDr. Miloš Hejmala
- z důvodu zranění lektorky řešíme náhradního lektora nebo přesun termínu

12. 03. 2015

Veřejná podpora
lektor: JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk
místo konání: Liberec

14. – 15. 04. 2015

Setkání interních auditorů veřejných vysokých škol
místo setkání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

16. 04. 2015

Veřejná podpora
lektor: JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk
místo konání: APUA, Brno

20. 04. 2015

Zaměstnávání zahraničních pracovníků a výjezdy do zahraniční
APUA, Kounicova 67a, Brno
lektorky: Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Ditta Hlaváčková

14. – 15. 05. 2015

Setkání oddělení veřejných zakázek VŠ
lektor: JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk
místo konání: Univerzita Karlova v Praze

2. Návrh dalších vzdělávacích aktivit
Zaměstnávání zahraničních pracovníků

- lektor: Mgr. Michal Koščík, Ph.D., Masarykova univerzita
- termín: červen 2015
- místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Setkání center podpory projektů VŠ
- zaměřeno na nové programovací období 2014 – 2020
- obsah: návrh obsahu zašle Ing. Iveta Nevludová, témata zjistit také od Ing. Dagmar Vávrové, VUT
v Brně.
- termín: duben/květen 2015
Oceňování nehmotného majetku, ochrana duševního vlastnictví, jejich dopady do účetnictví a tvorba
vzorové směrnice za účasti Ing. Čady (formou vzorových příkladů)
- účastníci: ředitelé ekonomických odborů VVŠ, auditoři VVŠ, vedoucí center inovací
- lektor: poslat dotaz na Ing. Libora Svobodu (VŠE)
- termín: duben/květen 2015
Setkání center transferu technologií VŠ
- právní úprava licenčních smluv, nabídka licencí, atd.
- lektor: JUDr. Petr Košík, okresní soudce
Odpovědnost pracovníků vysokých škol
- odpovědnost statutárních orgánů, odpovědnost fyzických osob, povinnost péče řádného hospodáře,
pravidlo podnikatelského úsudku, smlouvy o výkonu fce, testy insolvence statutárů, odpovědnost při
uplatňování výsledků VaV, odpovědnost ve vztahu ke komerčním subjektům, podnikatelským
inkubátorům, smlouvy s externími firmami, smlouvy se zahraničím, vyhledávání partnerských firem.
- návrhy lektorů: Czech Invest
Prof. JUDr. Jan Dědič
BOZP, revize, bezpečnost
- svolat setkání pracovníků bezpečnosti a revize vysokých škol
- zajistit odborného přednášejícího
Vnitřní kontrolní systém vysokých škol
- nastavení vnitřních předpisů VŠ
- termín. říjen 2015
- návrh lektora: MŠMT – vedoucí auditu – kontaktuje ji Ing. Vladimír Stach

3. Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy předsednictva
- v nejbližších dnech bude upraven návrh rozdělení kompetencí, všichni členové předsednictva se
k němu vyjádří na jednání bez zasedání.
4. Roční plán jednání asociace
- duben 2015: jednání bez zasedání - schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření asociace
- schválení Zprávy o činnosti kontrolní komise
- květen 2015: zasedání předsednictva + setkání na MŠMT
Cíl jednání: asociace bude fungovat jako platforma pro připomínkování chystaných programů, novel,

vyhlášek, atd. (zejména prostřednictvím účasti pracovníků MŠMT na setkání
profesních skupin),
asociace bude fungovat jako komunikační platforma,
asociace bude pracovníkům MŠMT nabízet rozvoj odborných kompetencí účastí
na vzdělávacích aktivitách APUA,
asociace bude působit jako konzultační a poradenské centrum (nabízí nezávislé odborné
lektory),
získat rozvojový projekt zaměřený na rozvoj odborných kompetencí zaměstnanců VŠ
a zaměstnanců MŠMT.
- listopad 2015: zasedání předsednictva + zasedání valné hromady asociace

5. Stanovení termínu konání valné hromady
11. 11. 2015, Univerzita Karlova v Praze
Návrh bodu jednání:
- zvýšení členských příspěvků - připravit přehled čerpání financí jednotlivých vysokých škol
6. Ostatní
- dojednat smlouvu o výkonu funkce pro členy předsednictva a poslat spolu se směrnicí stanovující
paušální náhrady za cestovné pro členy předsednictva a kontrolní komise,
- zkusit zajistit další setkání předsednictva prostřednictvím videokonference (skype),
- dát na webové stránky APUA informace o jednání u kulatého stolu (od Ing. Mráze)
- členové předsednictva schválili jednorázovou odměnu pro Barboru Vajglovou ve výši 5.000,- Kč.

V Brně dne 11.2.2015
Barbora Vajglová, kancelář asociace

