
                                                                                                                                   
 

Zápis ze zasedání valné hromady Asociace pracovníků univerzit, z. s. 

 

Datum konání:  09.11.2022 

Místo konání:  Online v prostředí MS Teams             

Čas zahájení:  11:19 

 

Počet přítomných z komory kolektivních členů:  12 (z 25) 

Mgr. Martin Prokeš (JAMU), Ing. Jana Ludačková (JU), Ing. Martin Veselý (MENDELU), Ing. Vladimír 

Stach (TUL), Mgr. Martin Maňásek (UK), Ing. Jitka Kubáčková (UPOL), Ing. Petr Gabriel (UPa), Ing. Bc. 

Radko Bébar (VETUNI), Ing. Gabriela Mechelová (VŠB-TUO), Ing. Tomáš Zouhar (VŠE), Ing. Stanislav 

Starý (VŠCHT), Ing. Štěpánka Pirnosová (ZČU)  

Počet přítomných z komory individuálních členů: 0 (z 4) 

 

Zpravodaj:  Bc. Barbora Vajglová 

Zapisovatel:  Monika Červinková 

Sčitatel hlasů: Monika Červinková 

Volební komise: Ing. Stanislav Starý 

    Monika Červinková 

 

Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň třetina všech kolektivních členů. 

K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu většiny účastných kolektivních členů.  

 

Program jednání: 

 

1) Úvodní slovo – předseda 

2) Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za r. 2021 

3) Informace o činnosti a hospodaření v r. 2022 (k 31.10.2022) 

4) Volba členů předsednictva a kontrolní komise 

5) Rámcový plán činnosti na r. 2023 

6) Návrh úprav stanov Asociace pracovníků univerzit 

7) Různé 

 

 

1. Úvodní slovo – předseda 
 

1.1 Předseda předsednictva nechal schválit program.  

Schválení programu:  pro: 9 

     proti: 0 

      zdržel se: 0 

Program byl schválen v předložené podobě. 

 

 

2. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za r. 2021 
 

2.1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 byla předložena předsednictvu  

  na zasedání dne 01.06.2022. Ve schválené podobě účastníci valné hromady obdrželi výroční 

          zprávu e-mailem. 

  Schválení výroční zprávy komorou kolektivních členů pro: 10 

           proti:   0 

          zdržel se: 0 

  Výroční zpráva za rok 2021 byla schválena bez připomínek. 

 

 

3. Informace o činnosti a hospodaření v r. 2022 (k 31.10.2022) 

 
3.1 Realizované aktivity v roce 2021 (stav k 31.10.2021) 



                                                                                                                                   
 

- počet vzdělávacích aktivit:  93     

- počet proškolených účastníků:  1650 

V roce 2022 se podařilo připravit a realizovat první setkání profesní skupiny studijních oddělení, 

druhé se uskuteční 7.-8.12. v Praze na VŠCHT. Rozšířili jsme aktivity i na skupinu asistentek 

vysokých škol, první semináře proběhly v Brně, v průběhu prosince se stejné téma uskuteční v 

Praze na VŠE, ve vzdělávání asistentek budeme pokračovat i v dalších letech. 

Znovuobnovili jsme setkávání profesní skupiny BOZP a PO. Dne 16.11. zahajujeme jednodenním 

seminářem setkávání profesní skupiny pracovníků zaměřených na problematiku zaměstnávání 

zahraničních pracovníků a vysílání do zahraničí. 

 

3.2 Výsledek hospodaření v roce 2022 (stav k 31.10.2022) 

Příjmy generujeme z členských příspěvků a účastnických poplatků za jednotlivé aktivity, výdaje 

jsou spojeny s realizací vzdělávání a s činností kanceláře. 

příjmy:  3 383 570 Kč 

výdaje:  3 015 773 Kč 

Předpokládané příjmy a výdaje do konce 2022 

předpokládané příjmy: 580 000 Kč 

předpokládané výdaje: 865 000 Kč 

I přes zvyšování cen pronájmů, některých lektorů, a především nákladů spojených s 

občerstvením bude i letos rozpočet vyrovnaný, především díky navýšení členských příspěvků 

pro rok 2022, schválených loňskou valnou hromadou. 

Předpokládaný zisk za rok 2022: 82 797 Kč. 

 

3.3 Činnost předsednictva v roce 2022 

Dle platných stanov asociace splnilo předsednictvo zasedání nejméně dvakrát za kalendářní rok. 

- 01.06.2022 Zasedání předsednictva – řešení spolupráce asociace s AV ČR a související změny 

  stanov, schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2021, schválení členů 

  asociace, příprava činnosti na 7-12/2022, plánování valné hromady. 

  - 09.11.2022 Zasedání předsednictva – příprava zasedání valné hromady příprava činnosti  

     na 1-6/2023. 

 

3.4 Činnost kontrolní komise v roce 2022 

Kontrolní komise zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní rok. 

- 01.06.2022 Zasedání kontrolní komise – spolupráce na přípravě činnosti asociace, kooptace 

člena kontrolní komise, schválení Zprávy o činnosti kontrolní komise v roce 2021. 

- 09.11.2022 Zasedání kontrolní komise – příprava valné hromady. 

Kontrolní komise provedla kompletní kontrolu účetnictví asociace za rok 2021. Veškeré 

připomínky a dotazy k hospodaření byly vypořádány. Celé znění Zprávy o činnosti kontrolní 

komise naleznete na webu asociace. 

 

 

4. Volba členů předsednictva a kontrolní komise 
 

4.1 Vzhledem ke konání zasedání valné hromady v online podobě bylo přistoupeno ke způsobu 

volby aklamací. 

 

4.2 Návrhy kandidátů byly podány předsedajícímu. Každý navržený člen vyjádřil souhlas se zápisem 

na kandidátní listinu a čestně prohlásil, že je bezúhonný. 

Kandidát do předsednictva:  Mgr. Martin Maňásek – kvestor Univerzity Karlovy 

Hlasování:     pro: 9  proti: 0 zdržel se: 1 

Kandidát do kontrolní komise: Ing. Jana Ludačková – vedoucí ekonomického odboru JU 

Hlasování:     pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

Funkční období člena orgánu je čtyřleté a počíná dnem účinnosti volby. Volba nabývá účinnosti  

v den, kdy k ní došlo, není-li ve volbě určeno jinak. 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
 

5. Rámcový plán činnosti na rok 2023 
 

5.1 Výše členských příspěvků na rok 2023 

Na základě hospodářského výsledku za rok 2021 a předpokládaného výsledku v roce 2022 bude 

ponechána výše členských příspěvků v roce 2023 ve stávající výši. 

Stávající výše kolektivního členského příspěvku 

kategorie do 5 000 studentů:  24 000 Kč/rok 

kategorie 5 000 – 10 000 studentů: 36 000 Kč/rok 

kategorie 10 000 studentů a více:  48 000 Kč/rok 

Hlasování o ponechání členských příspěvky ve stávající výši, se splatností 31.1.2023 pro 

komoru kolektivních členů a 28.2.2023 pro komoru individuálních členů, úhrada proběhne 

převodem na účet asociace:  pro: 11 

      proti:  0 

      zdržel se: 0 

Komora kolektivních členů rozhodla o výši, splatnosti a způsobu placení členských příspěvků  

pro rok 2023. 

V nezměněné výši budou ponechány i účastnické poplatky za prezenční vzdělávací aktivity, tak, 

jak je uvedeno u podmínek členství na webových stránkách APUA. 

 

5.2 Příprava činnosti na rok 2023 

V roce 2023 nepředpokládáme výrazně jiné zaměření činnosti. Stávajícími kolektivními členy  

je 25 vysokých škol. Ostatní školy jako Akademie výtvarných umění, Vysoká škola 

polytechnická Jihlava a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se zapojují do aktivit 

asociace za podmínek platných pro ostatní zájemce o služby asociace. 

Prioritní činností bude příprava a realizace setkání stávajících profesních skupin, zvyšování 

kvality realizovaných akcí, zvýšení povědomí o činnosti asociace na jednotlivých univerzitách, 

realizace stávajících profesních skupin (personální, tajemníci, ekonomové, VZ, studijní, BOZP, 

marketing a vnější vztahy, Alumni, realizace webinářů, seminářů a individuálních kurzy na 

témata směřující do prostředí vysokých škol (příprava akcí reagujících na aktuální legislativu  

– novela ZVZ, novela zákoníku práce, novela vysokoškolského zákona, a náměty přicházející   

z jednotlivých vysokých škol. 

 

5.3 Návrh rozpočtu na rok 2023 

Odhad příjmů:   4 020 000 Kč 

 - z toho členské příspěvky        920 000 Kč 

- z toho účastnické poplatky 3 100 000 Kč                  

Odhad výdajů:   3 964 400 Kč 

- mzdové náklady   1 820 000 Kč 

- lektorská činnost   1 130 000 Kč 

- pronájem prostor         170 000 Kč 

- občerstvení            600 000 Kč 

- exkurze               50 000 Kč 

- cestovné               65 000 Kč 

- služby (účetní, web)                43 000 Kč 

- náklady na kancelář        45 000 Kč 

- ostatní (daň, majetek, propagace)    41 400 Kč  

 

Hlasování o schválení návrhu rozpočtu pro rok 2023: pro: 10  

          proti: 0   

          zdržel se: 0 

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl schválen. 

 

  



                                                                                                                                   
 

6. Návrh úprav stanov Asociace pracovníků univerzit 
 

 

6.1 Návrh úpravy byl diskutován předsednictvem za účelem umožnit vstup Akademii věd – jako 

celku nebo jednotlivých ústavů a veřejných výzkumných institucí do kolektivního členství 

asociace. Zapojení AV je zvažováno na základě dlouhodobé účasti některých ústavů na 

vzdělávacích aktivitách asociace a jejich požadavku na umožnění vstupu do asociace za 

podmínek kolektivního členství. V dubnu proběhlo jednání předsednictva zástupců AV ČR (za AV 

Středisko společných činností-SSČ, Tomáš Wencel, Kateřina Sobotková) za účelem vzájemného 

seznámení s organizační strukturou, rozsahem a obsahem činnosti AV projevila zájem o 

spolupráci, nyní AV vyhodnocuje zájem o zapojení, s výsledkem budou kontaktovat kancelář 

asociace. 

Doplnění návrhu: rozšířit jednání s AV ČR za účelem partnerství v oblasti výzkumu a vývoje, 

jednotného vystupování vůči poskytovatelům dotací, společná řešení specifických témat (DPH 

ve vědě a výzkumu, atd.). 

Návrh v tomto znění bude předsednictvem prodiskutován, zpracován a předložen na příští 

řádné valné hromadě. 

Hlasování pro změnu stanov umožňující vstup AV ČR a veřejných výzkumných institucí do 

kolektivního členství asociace:   pro:   5 

      proti: 0 

      zdržel se: 1 

 

7. Různé 
 

7.1 Jednotlivé profesní skupiny uvítají účast kvestorů na setkání skupin za účelem sdílení informací 

a zkušeností. 

 

7.2 Poděkování předsednictvu a kontrolní komisi za jejich činnost a především Haně Balabánové a 

Monice Červinkové za jejich nasazení a profesionální přístup k účastníků aktivit. 

 

 

 

Závěr 

Usnesení: Valná hromada schválila program zasedání.    

Usnesení: Kolektivní členové schválili výroční zprávu za rok 2021. 

Usnesení: Kolektivní členové schválili činnost a výsledek hospodaření za rok 2022. 

Usnesení: Valná hromada zvolila Mgr. Martina Maňáska členem předsednictva a Ing. Janu Ludačkovou 

       členkou kontrolní komise. 

Usnesení: Kolektivní členové schválili výši, splatnost a způsob placení členských příspěvků  

               pro rok 2023. 

Usnesení: Kolektivní členové schválili rámcový plán činnosti na rok 2023. 

Usnesení: Kolektivní členové schválili návrh rozpočtu na rok 2023. 

 

Valná hromada byla ukončena ve 12.25 hodin. 
 

 

V Praze dne ………………..      V Brně dne  ……………….. 

 

 

Ing. Stanislav Starý – předseda předsednictva   Bc. Barbora Vajglová, DiS. – zapisovatel 

 

 

………………………………………      ……………………………………… 

  



                                                                                                                                   
 
Příloha č. 1 Prezenční listina z MS Teams 

 

1. Souhrn    

Název schůzky Valná hromada Asociace pracovníků univerzit, z. s. 

Zúčastnění účastníci 16   

Čas zahájení 09.11.2022 10:48   

Čas ukončení 09.11.2022 12:25   

Trvání schůzky 1 h 37 min 4 s   

Průměrná doba docházky 1 h 19 min 2 s   

    

2. Účastníci    

Jméno První připojení Poslední odchod Doba strávená na schůzce 

Monika Červinková 09.11.2022 10:48 09.11.2022 12:25 1 h 36 min 23 s 

Barbora Vajglová 09.11.2022 10:49 09.11.2022 12:25 1 h 35 min 21 s 

Urbanec Petr 09.11.2022 10:50 09.11.2022 12:22 1 h 31 min 42 s 

Stary Stanislav 09.11.2022 10:53 09.11.2022 12:22 1 h 28 min 57 s 

Štěpánka Pirnosová (ZČU) (Host) 09.11.2022 10:56 09.11.2022 12:21 1 h 25 min 4 s 

Jitka Kubáčková (Host) 09.11.2022 10:57 09.11.2022 12:22 1 h 24 min 39 s 

Mechelova Gabriela 09.11.2022 10:57 09.11.2022 12:25 1 h 27 min 19 s 

Martin Veselý 09.11.2022 10:59 09.11.2022 12:21 1 h 2 min 11 s 

Martin Maňásek 09.11.2022 11:01 09.11.2022 12:22 1 h 20 min 48 s 

Gabriel Petr 09.11.2022 11:02 09.11.2022 12:21 1 h 19 min 38 s 

Tomáš Zouhar 09.11.2022 11:03 09.11.2022 12:22 1 h 19 min 1 s 

Vladimír Stach 09.11.2022 11:04 09.11.2022 12:21 1 h 17 min 17 s 

Nevludova Iveta 09.11.2022 11:05 09.11.2022 12:22 1 h 16 min 35 s 

Martin Prokeš 09.11.2022 11:09 09.11.2022 12:23 1 h 14 min 6 s 

Radko Bébar 09.11.2022 11:20 09.11.2022 12:21 1 h 1 min 45 s 

Ludačková Jana Ing. 09.11.2022 11:38 09.11.2022 12:22 43 min 46 s 

    

3. Aktivity na schůzkách    

Jméno Čas připojení Čas odchodu Doba trvání 

Monika Červinková 09.11.2022 10:48 09.11.2022 12:25 1 h 36 min 23 s 

Barbora Vajglová 09.11.2022 10:49 09.11.2022 12:25 1 h 35 min 21 s 

Urbanec Petr 09.11.2022 10:50 09.11.2022 12:22 1 h 31 min 42 s 

Stary Stanislav 09.11.2022 10:53 09.11.2022 12:22 1 h 28 min 57 s 

Štěpánka Pirnosová (ZČU) (Host) 09.11.2022 10:56 09.11.2022 12:21 1 h 25 min 4 s 

Jitka Kubáčková (Host) 09.11.2022 10:57 09.11.2022 12:22 1 h 24 min 39 s 

Mechelova Gabriela 09.11.2022 10:57 09.11.2022 12:25 1 h 27 min 19 s 

Martin Veselý 09.11.2022 10:59 09.11.2022 11:05 5 min 48 s 

Martin Veselý 09.11.2022 11:25 09.11.2022 12:21 56 min 23 s 

Martin Maňásek 09.11.2022 11:01 09.11.2022 12:22 1 h 20 min 48 s 

Gabriel Petr 09.11.2022 11:02 09.11.2022 12:21 1 h 19 min 38 s 

Tomáš Zouhar 09.11.2022 11:03 09.11.2022 12:22 1 h 19 min 1 s 

Vladimír Stach 09.11.2022 11:04 09.11.2022 12:21 1 h 17 min 17 s 

Nevludova Iveta 09.11.2022 11:05 09.11.2022 12:22 1 h 16 min 35 s 

Martin Prokeš 09.11.2022 11:09 09.11.2022 12:23 1 h 14 min 6 s 

Radko Bébar 09.11.2022 11:20 09.11.2022 12:21 1 h 1 min 45 s 

Ludačková Jana Ing. 09.11.2022 11:38 09.11.2022 12:22 43 min 46 s 
 


