Výroční zpráva o činnosti Asociace pracovníků univerzit, z.s.
za rok 2020
1. Základní údaje
Název organizace:
Sídlo organizace:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Registrace:

Organizační struktura:

Asociace pracovníků univerzit, z.s.
(dále jen APUA)
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
zapsaný spolek
27016200
ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně zapsaná
v oddílu L, vložka 11451

Ing. Stanislav Starý, předseda předsednictva
Bc. Barbora Vajglová, DiS., ředitelka
Ing. Hana Balabánová, koordinátorka vzdělávacích aktivit
Bc. Michaela Šindelářová, DiS., koordinátorka vzdělávacích aktivit
Monika Červinková, mateřská dovolená

2. Charakteristika organizace
Asociace pracovníků univerzit je profesní, nezávislé a nepolitické sdružení odborníků působících
v prostředí vysokých škol ČR. Klade si za cíl vytvořit účinnou a efektivní profesní platformu
pro zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol.
Asociace se aktivně podílí na vytváření profesní základny pracovníků působících v prostředí vysokých
škol s cílem vytvořit jim adekvátní odborné podmínky pro výkon jejich funkcí.
Základním záměrem Asociace je formou vzájemné spolupráce všech členů a v souladu s cíli uvedenými
ve stanovách zajišťovat zejména následující činnosti.
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy a metodiky směřující do oblasti VŠ
Výměna teoretických poznatků a praktických zkušeností spojených s rozvojem VŠ
Aktivní účast při vytváření legislativních norem a opatření
Vytváření předpokladů pro vzdělávací, poradenskou a editační činnost členů
Soustřeďování informačních, studijních a statistických podkladů z oblasti správy a provozu VŠ,
včetně případových studií a smluv
6. Navazování kontaktů a výměna zkušeností se zahraničními organizacemi a institucemi
obdobného zaměření

2.1 Počet členů asociace APUA (platný k 31. 12. 2020)
- počet registrovaných individuálních členů:
- počet registrovaných kolektivních členů:

6
24

2.2 Seznam kolektivních členů asociace
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita obrany
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

2.3 Orgány asociace
Předsednictvo
Je statutárním orgánem asociace a je ze své činnosti odpovědné valné hromadě. Předsednictvo
rozhodnutím svolává valnou hromadu a připravuje pro ni podklady, rozhoduje o vyloučení člena
z asociace, usnesením stanovuje náležitosti členské přihlášky, koordinuje činnost asociace, usnesením
navrhuje výši a splatnost členského příspěvku valné hromadě, usnesením navrhuje jednací a volební
řád, řídí a zajišťuje provádění dalších činností asociace.
Složení předsednictva v roce 2020
Ing. Stanislav Starý
Ing. Miroslava Oliveriusová

předseda za Komoru kolektivních členů
místopředsedkyně za Komoru kolektivních členů
(členství v orgánu ukončeno dne 21. 5. 2020)

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Bc. Jana Immerová
Ing. Iveta Nevludová
Mgr. Martin Prokeš

místopředseda za Komoru kolektivních členů
(kooptován dne 17. 6. 2020)
členka předsednictva za Komoru kolektivních členů
členka předsednictva za Komoru kolektivních členů
člen předsednictva za Komoru individuálních členů

Zasedání předsednictva
17. 06. 2020: Informace o činnosti asociace 01-05/2020, doplnění člena předsednictva, doplnění
člena kontrolní komise, rámcový plán činnosti na II. pololetí 2020, návrhy financování asociace
v následujících letech.
Kontrolní komise
Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením asociace a upozorňuje předsednictvo
na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát
ročně. O výsledcích své činnosti podává zprávu valné hromadě asociace.
Složení kontrolní komise
Ing. Tomáš Zouhar
Ing. Ivana Pecková

předseda kontrolní komise
členka kontrolní komise

Zasedání kontrolní komise
Ke dni 23. 4. 2020 provedla byla provedena kontrola hospodaření asociace za rok 2019, výsledky
kontroly byly zveřejněny ve Zprávě o činnosti kontrolní komise za rok 2019.
17. 06. 2020:

Informace o činnosti asociace 01-05/2020, doplnění člena kontrolní komise, rámcový
plán činnosti na II. pololetí 2020, návrhy financování asociace v následujících letech.

Valná hromada
Valná hromada asociace je nejvyšším orgánem asociace a je tvořena všemi členy asociace. Valná
hromada se člení na dvě komory, a to Komoru individuálních členů, jejímiž členy jsou řádní, emeritní
a čestní členové asociace, kteří jsou fyzickými osobami, a dále na Komoru kolektivních členů, jejímiž
členy jsou řádní členové asociace, kteří jsou vysokými školami.
Zasedání valné hromady
S ohledem na šíření SARS-CoV-2 a protiepidemická opatření orgánů veřejné moci bylo svoláno podle
§ 19 zákona č. 191/2020 Sb. zasedání valné hromady na 24. 11. 2020, 13:30, online v prostředí MS
Teams.
Z důvodu nízkého počtu přihlášených členů na zasedání valné hromady Asociace pracovníků
univerzit, z.s., které bylo svoláno na 24. 11. 2020, 13:30 hod., toto zasedání bude odloženo.
O zasedání orgánu byli všichni členové řádně informování (dle článku 33, odst. 1).

Vzhledem k tomu, že na plánovaném zasedání 24. 11. se neměly schvalovat žádné dokumenty, které
by nesnesly odklad, přesuneme zasedání valné hromady na dobu, kdy bude možné svolat prezenční
formu zasedání.
2.4 Kancelář asociace

Stávající počet zaměstnanců:
Přepočtený počet zaměstnanců:

3
2,5

Kancelář asociace:

Areál NOSRETI, Křenová 409/52, 602 00 Brno,
1. patro, kancelář č. 117

3. Přehled činností asociace APUA
3.1 Činnost asociace

Činnost asociace byla v roce 2020 zaměřena na poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy a
metodiky směřující do oblasti VŠ a výměnu teoretických poznatků a praktických zkušeností spojených
s rozvojem VŠ.
Konkrétně asociace
- realizovala jednodenní semináře a webináře dle aktuálních potřeb VŠ,
- realizovala online setkávání stávajících profesních skupin prostřednictvím MS Teams,
- zahájila online setkávání nových profesních skupin – Alumni centra vysokých škol
- zahájila přípravu setkávání nových profesních skupin – IT oddělení, studijní
oddělení,
- rozšířila nabídku seminářů/webinářů zaměřených na IT, manažerské vzdělávání, softskills,
marketing.
- realizovala semináře/webináře na míru dle konkrétních potřeb VŠ.
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci asociace uspořádala více seminářů/webinářů než
v loňském roce, na kterých proškolila více účastníků.
Počet realizovaných seminářů/webinářů/setkání:
88
Počet proškolených účastníků:
1609

Vývoj počtu realizovaných aktivit:
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Hodnocení vzdělávacích aktivit na základě zpětné vazby:

4. Účetní závěrka ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl schválen valnou hromadou na zasedání dne 10. 10. 2019.
Spolek působí v odvětví, jež bylo částečně ovlivněno pandemií COVID-19, nicméně bez významného
negativního vlivu na nepřetržité pokračování ve své hlavní činnosti.
4.1 Použité obecné účetní zásady a účetní metody
Účetním obdobím spolku je kalendářní rok. Spolek vede účetnictví dle platného ustanovení Zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek, dále ustanovení a předpisů
platných pro účtování neziskových organizací.
Účetní jednotka používá k ocenění majetku pořizovací cenu.
K ocenění pohledávek a závazků používá nominální hodnotu.
4.2 Použité oceňovací modely
Způsob odpisování:
Účetní jednotka neeviduje majetek, tudíž ani neodepisuje.
Způsob stanovení opravných položek (pohledávky a zásoby): Účetní jednotka neshledala důvod pro
její tvorbu.
Účetní jednotka neuzavřela v daném účetním období žádné derivátové operace ani nepřeceňovala
podíly.
Účetní jednotka používá pro účely přepočtu cizí měny kurz ČNB.
4.3 Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 3
Pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 5 let: žádné
Závazky po lhůtě splatnosti více než 5 let:
žádné
Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky:
- spolek neeviduje žádné výše uvedené nedoplatky. K rozvahovému dni jsou v evidenci pouze řádné
odvody z mezd za měsíc prosinec 2020, splatné v lednu 2021 v celkové výši 61 976 Kč.
Zápůjčky a úvěry poskytnuté (výše úvěru k 31.12., sazba, dosud splacená částka):
- členům řídících orgánů:
žádné
- kontrolním a správním orgánům:
žádné
Mimořádné položky nákladů a výnosů co se objemu či původu týče: žádné.
Společnost neeviduje žádné podrozvahové závazky ani pohledávky.
Společnost neeviduje žádný dlouhodobý majetek.

4.4 Dotace, dary a jiné příjmy z jiných zdrojů
Spolek obdržel v roce 2020 dotace ve výši 29 144 Kč z programu Antivirus od Úřadu práce České
republiky.
Spolek v roce 2020 neobdržel žádné dary.
Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavením účetní závěrky:
Nenastaly.

Barbora Vajglová

Stanislav Starý

Zpracovala a za správnost

předseda předsednictva APUA

V Brně……………………….

V Praze …………………………………..

