Zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzit
a kontrolní komise Asociace pracovníků univerzit
Datum konání:
Místo konání:

16. 6. 2021, 11:00 hod
VŠCHT Praha - Správa účelových zařízení, Konferenční centrum Sázava

Zasedání bylo svoláno prostřednictvím e-mailové pozvánky.
Svolané zasedání bylo usnášeníschopné.
Zasedání předsedal Ing. Stanislav Starý.
Přítomni předsednictvo:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Bc. Jana Immerová

Česká zemědělská univerzita v Praze

2

Mgr. Martin Prokeš

individuální člen

3

Ing. Iveta Nevludová

Ostravská univerzita

4

Ing. Stanislav Starý

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Omluveni předsednictvo:

1

Jméno a příjmení

Instituce

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Univerzita Karlova

Přítomni kontrolní komise:

1

Jméno a příjmení

Instituce

Ing. Tomáš Zouhar

Vysoká škola ekonomická v Praze

Omluveni kontrolní komise:

1

Jméno a příjmení

Instituce

Ing. Ivana Pecková

Individuální člen

Přítomni za Asociaci pracovníků univerzit:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Mgr. Hana Balabánová

Asociace pracovníků univerzit, z.s.

2

Bc. Barbora Vajglová, DiS.

Asociace pracovníků univerzit, z.s.

Program :
1)
2)
3)
4)
5)

Úvodní slovo – předseda,
Schválení výroční zprávy
Program zasedání valné hromady
Náměty na další aktivity APUA
Různé, diskuse.

1. Úvodní slovo
1.1

Předseda zrekapituloval základní informace z činnosti APUA za období 1-5/2021. Předseda projevil
snahu zapojit do asociace VŠ, které nejsou kolektivními členy asociace. Ve spolupráci s kanceláří
a ostatními členy předsednictva bude kontaktovat vedení jednotlivých vysokých škol s nabídkou
spolupráce.
Kancelář řeší dotazy na zapojení veřejných výzkumných institucí do členství asociace, otázka
možností bude řešena se zástupci Akademie věd. Na základě výsledku jednání bude zváženo
upravení stanov zvláštním ustanovením tak, aby se mohly případně zapojit do Komory
kolektivních členů.

1.2

Organizace příštího roku: pokud dovolí epidemiologická situace, bude kancelář realizovat
prezenční semináře, dvoudenní setkání, nadále budou vzdělávací akce nabízeny i ve formě
webinářů.

1.3

Poplatky:
- členské poplatky budou zachovány ve stávající výši,
- účastnické poplatky budou zatím ponechány ve výši schválené na zasedání předsednictva
dne 17. 6. 2020.

2. Schválení výroční zprávy
2.1

2.2

Výroční zpráva byla schválena bez připomínek a může být předložena na zasedání valné
hromady.
V uplynulém období provedla kontrolní komise kompletní kontrolu hospodaření asociace za rok
2020, zpráva je zveřejněna na webových stránkách asociace.

3. Program zasedání valné hromady
3.1

Na zasedání valné hromady je třeba zvolit nové či staronové členy předsednictva za členy,
kterým končí funkční období, a zvolit člena kontrolní komise. Administrativní podklady potřebné
pro volbu členů zajistí kancelář asociace.

3.2

Na zasedání valné hromady předložit k diskusi návrh na úpravu stanov – ponechání možnost
individuálního členství s hlasovacím právem, orgány asociace ponechat ve stávajícím počtu
členů bez stanovení příslušnosti, zda se jedná o kolektivního či individuálního člena.
Zajistí:
Mgr. Martin Prokeš

3.2

Termín zasedání valné hromady: předběžně 22. 9. 2021, 11:00 (valné hromadě bude
předcházet zasedání předsednictva a kontrolní komise ve 10:30). Kancelář zajistí možnost
navazujícího semináře business etikety pro účastníky VH.

4. Náměty na další aktivity APUA
4.1

Ke dni 16. 6. 2021 proběhlo 70 webinářů, proškoleno bylo 1188 zaměstnanců vysokých škol.
Dle epidemiologické situace budou na podzim obnovena setkání profesních skupin. Kancelář
bude nadále pokračovat v realizaci webinářů.

4.2

V reakci na nárust činnosti plánuje kancelář navýšit ½ úvazek z důvodu zastupitelnosti.
Navýšení úvazku bude pokryto z příjmů za účastnické poplatky. Rezerva z předešlých let bude
použita na úpravu webových stránek, redakčního systému a na zapojení dražších lektorů do
portfolia asociace.

4.3

Operační program Jan Amos Komenský: kancelář asociace ve spolupráce s předsedou
předsednictva zjistí oprávněnost žadatele a zapojení asociace do operačního programu
(kontaktovat PhDr. Mgr. Velčovského). Téma bude předloženo na zasedání valné hromady.

5. Různé, diskuse
5.1
5.2
5.3

Předsednictvo schválilo nové individuální členy Asociace pracovníků univerzit, z.s.
Ředitelka kanceláře poděkovala zaměstnankyním kanceláře za pracovní nasazení v době trvání
epidemie Covid-19.
Po zasedání valné hromady zajistit nový zápis do spolkového rejstříku, včetně opravy názvu
Asociace pracovníků univerzit, z. s.

V Praze dne
Ing. Stanislav Starý, předseda
V Brně dne
Bc. Barbora Vajglová, DiS., kancelář asociace

