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

27. 05. 2015, 11:00
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, SÚZ,
Chemická 958, 148 00 Praha 4

Přítomni:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Ing. Josef Mráz

Academy parners, s.r.o.

2

Ing. Stanislav Starý

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

3

Ing. Vladimír Stach

Technická univerzita v Liberci

4

Ing. Stanislav Klik, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

5

Ing. Iveta Nevludová

Ostravská univerzita v Ostravě

6

Ing. Jiří Macháček

Česká zemědělská univerzita v Praze

7

Bc. Barbora Vajglová, DiS.

Asociace pracovníků univerzitní administrativy

Program:
1. Informace o činnosti asociace
2. Připravované aktivity asociace
3. Informace o činnosti kanceláře asociace, statut ředitele kanceláře
4. Příprava valné hromady, příprava setkání s náměstkem ministra MŠMT
5. Neformální diskuze – asociace nyní a poté, směřování asociace
6. Neformální diskuze – přijmutí osobní odpovědnosti za jednotlivé oblasti asociace
7. Doplnění předsednictva a kontrolní komise asociace
8. Různé

1. Informace o činnosti asociace
Přehled realizovaných aktivit za první pololetí 2015 - viz tabulku č. 1 Aktuální informace o činnosti
asociace
2. Připravované aktivity asociace
červen 2015

Setkání s náměstkem ministra MŠMT

13. 07. 2015

Zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání do zahraničí
Lektoři: Mgr. Tomáš Petyovský, Ing. Lucie Rytířová
Místo: Asociace pracovníků univerzitní administrativy, Brno

4. 11. 2015

Valná hromada Asociace pracovníků univerzitní administrativy
Místo: Brno/Praha

10. – 11. 11. 2015

Setkání oddělení veřejných zakázek vysokých škol
- vnitřní směrnice, dynamický nákupní systém

Lektoři: JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk
Místo: Asociace pracovníků univerzitní administrativy, Brno
podzim 2015

Setkání pracovníků bezpečnosti a revize vysokých škol
- program připravuje VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Návrh témat:

Trestní odpovědnost pracovníků vysokých škol
- cílová skupina: vedoucí pracovníci vysokých škol, pracovníci projektů
- návrh obsahu:
formy odpovědnosti, odpovědnost příkazce operace
stanovení míry odpovědnosti
sankce, které mohou být právnické osobě uloženy
jak řešit způsobenou škodu
konkrétní způsoby eliminace rizik
diskuze mezi školami, výměna zkušeností
- lektor: se znalostí prostředí VŠ, kontaktovat interní auditory VŠ, komoru
interních auditorů

3. Informace o činnosti kanceláře asociace, statut ředitele kanceláře
3.1.

Směrnice cestovních náhrad
- úprava předloženého znění směrnice ke stanovení cestovních náhrad – přepracovat z paušálu
na úhradu cestovních nákladu po předložení cestovního příkazu. Po úpravě bude směrnice
zaslána členům předsednictva k odsouhlasení.

3.2.

Popis činnosti ředitelky kanceláře naleznete v příloze, prosím o případné doplnění/úpravu
činnosti - Statut ředitele kanceláře.

4. Příprava valné hromady, příprava setkání s náměstkem ministra MŠMT
4.1.

Příprava valné hromady
- stanoven termín 4. 11. 2015, 10:00 hod, místo konání bude upřesněno
- návrh programu:
informace o realizovaných aktivitách asociace
informace o připravovaných aktivitách asociace
přehled hospodaření asociace
zvýšení členských příspěvků
volba nových členů předsednictva a kontrolní komise asociace
Návrh změny příspěvků komory kolektivních členů:
10 000 studentů a více
30 000,- Kč/rok ------ 60 000,- Kč/rok
5 000 - 10 000 studentů
22 500,- Kč/rok ------ 45 000,- Kč/rok
do 5 000 studentů
15 000,- Kč/rok ------ 30 000,- Kč/rok
- seznam veřejných vysokých škol, které nejsou kolektivními členy asociace:
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

- kancelář asociace připraví pro VŠ informaci se zdůvodněním navýšení členských příspěvků, Ing.
Stach a Ing. Klik poté proberou navýšení na klubu kvestorů.
Návrh změny příspěvků komory:
příspěvek ve výši 600,- Kč/rok
příspěvek ve výši 3 000,- Kč/rok
příspěvek ve výši 5 000,-Kč/rok
4.2

sleva 10% z vložného na jednotlivé semináře
sleva 50% z vložného na jednotlivé semináře
sleva 100% z vložného na jednotlivé semináře

Příprava setkání s náměstkem ministra MŠMT
- návrh termínu: třetí červnový týden, termín domluví předseda Ing. Josef Mráz
- téma jednání:
nabídka účasti pracovníků MŠMT na profesních setkáních asociace
prostor pro diskuzi s odbornými pracovníky vysokých škol
nabídka bezprostředního kontaktu s pracovníky, kteří po odborné stránce řeší
problémy vysokých škol
možnost získání grantu pro vzdělávání pracovníků univerzitní administrativy

5. Neformální diskuze, asociace nyní a poté, směřování asociace
- zvát na semináře asociace zástupce poskytovatelů (TAČR, ..), zástupce grantových agentur,
právních firem, atd.
- shánět lektory z komor interních auditorů, daňových poradců, komory účetních, komory
personalistů, inspektorátu práce, atd.
6. Neformální diskuze – přijmutí osobní odpovědnosti za jednotlivé oblasti asociace
Pracovní přiřazení odpovědnosti:
1) reprezentace asociace, zastupování asociace jako statutární orgán - Ing. Josef Mráz
2) financování činnosti, vedení rozpočtu, získávání finančních zdrojů a partnerů (mino granty) –
Ing. Stanislav Starý
3) spolupráce s profesními sdruženími, odbornými komorami a svazy, státními orgány, atd. – Ing.
Iveta Nevludová
4) komunikace se zahraničím – profesními mezinárodními organizacemi, evropskými institucemi,
zahraničními univerzitami, evropskou asociací univerzit, atd. – Ing. Stanislav Klik, Ph.D.
5) marketingová strategie, webové stránky, PR – Ing. Jiří Macháček
6) získávání grantů, projektů – Ing. Oliveriusová
7) společenské, kulturní a sportovní akce asociace – Ing. Josef Svoboda
8) materiálně technické zabezpečení činnosti asociace – Bc. Barbora Vajglová, DiS.
9) programová náplň – návrh seminářů, profesních setkání, konferencí – předsednictvo

- prosím předsednictvo o vyjádření k následujícímu členění, případné doplnění oblasti odpovědnosti.
7. Doplnění členů předsednictva a kontrolní komise asociace
Chybějící členové:
Předsednictvo – 2 členové za komoru individuálních členů
- návrhy: Ing. Oliveriusová za Univerzitu Karlovu
Ing. Janíček za Vysoké učení technické v Brně
- prosím pana předsedu Ing. Mráze o zahájení komunikace s uvedenými zástupci univerzit

- v případě souhlasu navržených členů dojde k přesunu členů předsednictva mezi komorami
Kontrolní komise – 1 člen za komoru kolektivních členů
- návrhy: Ing. Edita Krejčová, Univerzita Hradec Králové

8. Různé
27. 06. 2015 se ve spolupráci s Asociací pracovníků univerzitní administrativy uskuteční nultý
ročník Academy Golf tour.

V Brně dne 2.6.2015
Barbora Vajglová, kancelář asociace

	
  

