
Výroční zpráva o činnosti Asociace pracovníků univerzitní 

administrativy za rok 2013 

1. Počet členů asociace APUA 
- počet registrovaných individuálních členů: 12 

- počet registrovaných kolektivních členů: 18 

2. Orgány asociace 

Předsednictvo  
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. 
 
Ing. Vladimír Kotek, MBA předseda 
Ing. Stanislav Starý  místopředseda 
Ing. Josef Klein   člen předsednictva 
Ing. Josef Mráz   člen předsednictva 
Ing. Jiří Macháček  člen předsednictva 
Ing. Stanislav Klik, Ph.D.  člen předsednictva 
Ing. Iveta Nevludová  člen předsednictva 
Ing. Vladimír Stach  člen předsednictva 

Zasedání předsednictva: 
20. 09. 2013 Zasedání předsednictva asociace přítomno 6 členů předsednictva 
20. 11. 2013 Zasedání předsednictva asociace přítomno 6 členů předsednictva 
 
Revizní komise 
Revizní 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. 

Ing. Daniela Němcová  člen za komoru kolektivních členů 
Ing. Milena Úradníčková člen za komoru kolektivních členů 
Ing. Petr Urbanec  člen za komoru individuálních členů 
Iva Fučíková   člen za komoru individuálních členů 

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: 
20. 11. 2013 Zasedání valné hromady přítomni 3 individuální a 13 kolektivních členů 



3. Přehled činností asociace APUA 
 
3.1 Vzdělávací aktivity   

během roku 2013 se seminářů zúčastnilo 906 účastníků ze všech vysokých škol ČR: 

 

 

 

 

3.2 Partnerství v projektech: 

Projekt GO_NET.cz 

Název projektu: Grant Office Network Czech Republic 

Období realizace: 01. 05. 2011 – 30. 04. 2014 



V červnu 2010 byla podána projektová žádost do oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Asociace pracovníků univerzitní 

administrativy je partnerem projektu bez finančního plnění. 

Asociace APUA inicializovala vznik projektu, podílela se na jeho přípravě a identifikovala 

vzdělávací potřeby pro cílové skupiny projektu.  

Projekt Popularizace 

Název projektu: Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se 

      studenty 

Období realizace: 01. 06. 2012 – 31. 05. 2014 

Asociace pracovníků univerzitní administrativy je partnerem projektu bez finančního plnění. 

Asociace APUA inicializovala vznik projektu, podílela se na jeho přípravě a identifikovala 

vzdělávací potřeby pro cílové skupiny projektu.  

Kolektivní a individuální členové asociace se mohu účastnit vzdělávacích aktivit zaměřených 

na marketing, mediální aktivity, vědeckovýzkumnou činnost, atd. 

 

 

 

 



Výroční zpráva o hospodaření Asociace pracovníků univerzitní 

administrativy za rok 2013 

Příjmy:     448.541,62 Kč   

Výdaje:     296.171,00 Kč 

Zisk:     152.370,62 Kč 

 

Příjmy od daně osvobozené:      442.200,00 Kč 

Příjmy, které nejsou předmětem daně:                  41,62 Kč 

Příjmy daňové               6.300,00 Kč 

Výdaje společné       230.518,00 Kč 

Výdaje související s příjmy, které nejsou předmětem daně   65.653,00 Kč 

Z výdajů společných připadající na příjmy daňové       3.284,18 Kč 

Z výdajů společných připadající na příjmy osvobozené   227.233,82 Kč 

Celkem nedaňové náklady      292.886,82 Kč 

Základ daně            3.015,82 Kč 

 

 

 

 


