Zápis ze zasedání Výboru Spolku
j. č.1/2008, 14.1.2008

Přítomni:

Mgr. Radim Petratur

Nepřítomni:

doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
PhDr. Jan Pavlík

Mgr. Vladimír Tůma

JUDr. Danuše Spáčilová

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D.

Mgr. Jiří Nantl

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Mgr. Marie Jílková
Mgr. Tomáš Mozga

Zapsala:

Schválila:

Lenka Petraturová
Mgr. Kamila Kvapilová

Neomluveni:

Další přísedící:

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Ing. Markéta Tikalová
Mgr. Kamila Kvapilová
Lenka Petraturová

Obsah jednání
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Prezentace (L. Petraturová, Mgr. Kvapilová)
shrnutí činnosti Spolku za uplynulý rok
plánované aktivity v r. 2008
absolventské aktivity OVM
Otázka sídla Spolku v r. 2008
Přístup k interním informacím Spolku
Potřebná úprava stanov
Program Valného shromáždění
Změny v organizaci Spolku v r. 2008

1. Prezentace
•
•

prezentace L. Petraturové a Mgr. Kvapilové, tyto jsou další částí tohoto zápisu (příp. další přílohou, pokud je zápis posílán
e-mailem),

námět k zamyšlení: OVM uvažuje o oficiálním dopisu pana rektora distribuovaného čerstvým absolventům – blahopřání k ukončení
studia, vyjádření záměru univerzity udržovat kontakt se svými absolventy (nejde o nábor do Spolku ani výčet služeb). Je vhodné
vložit tento dopis, např. v obálce, do desek s diplomem? – prosba o vyjádření členů Výboru e-mailem na
vybor@absolventi.muni.cz.
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2. Otázka sídla Spolku v roce 2008
•

Závěr:
Spolek bude mít v roce 2008 na RMU sídlo pouze jako místo pro doručování pošty.
K 31. 1. 2008 bude vypovězena nájemní smlouva mezi MU a Spolkem, poté již nebude Spolek platit měsíční nájem ve výši
3020 Kč.

3. Přístup k interním informacím Spolku
•

Závěr:
Tato otázka bude řešena spolu s návrhy možných změn stanov Spolku ve čtvrtek 17. 1. 2008 (více viz bod č. 4).

4. Potřebná úprava stanov
•
•
•
•
•

úprava stanov je možná schválením všech přítomných členů na Valném shromáždění Spolku, které se koná 15. 2. 2008,

neefektivním se jeví počet členů Výboru Spolku (dále jen VS), námitka absence výkonu a aktivit tohoto Výboru,

návrhem je tato struktura výkonného orgánu: výkonná složka (například 4 - 5 členů) a reprezentativní složka (např. 10 členů),

činnost výkonné složky: stanovení cílů a plánů pro určité období, následuje operativní řešení a aktivita, tato je prezentována části
reprezentativní na společném zasedání, funkce efektivního orgánu, setkávání minimálně 1x měsíčně (popř. dle potřeby),
povinnost kdykoliv poskytnout žádané informace reprezentativní složce,
činnost reprezentativní složky: dohled nad složkou výkonnou v průběhu roku, kontrola její činnosti, předkládání návrhů a
připomínek, schůze 2x do roka (připomínka k tomuto tématu sdělená později – tato složka by se měla scházet častěji), může se
kdykoliv účastnit jednání výkonné složky,

•

ve stanovách by měly být určeny pravomoci obou složek, jejich spolupráce, vzájemný dohled nad plněním úkolů, způsob
komunikace a předávání informací mezi nimi v záležitostech týkajících se Spolku,

•

poznámka k výše uvedenému: reprezentativní složka by měla schvalovat rozpočet, během roku kontrolovat finanční výdaje nebo
případné překročení těchto finančních prostředků – tímto je odstraněno případné soustředění moci pouze v rukou výkonné složky;
tuto záležitost ošetří stanovy (forma nepřímé kontroly finančního hospodaření),

•

je nutné připravit konkrétní změnu stanov, jedná se o terminologickou otázku,

•

výkonná složka si bude volit svého místopředsedu ze svých členů,

•

volební období tohoto Výboru Spolku je dvouleté, proto postačí projednat změnu stanov a poté ji dát ke schválení Valnému
shromáždění, v tomto roce nejsou voleny orgány Spolku.

•

Závěr:

•

Skupina ve složení RNDr. Janouškovcová, Mgr. Tůma, RNDr. Šmíd, Ing. Tikalová, Mgr. Jílková, Mgr. Kvapilová se sejdou
ve čtvrtek 17. 1. 2008 v 15 hodin a projednají možnou úpravu stanov, tyto změny dají na vědomí zbylým členům VS.
JUDr. Spáčilová zkontroluje změny ve finální fázi a ty budou předloženy na Valném shromáždění.
Návrh změny stanov bude zaslán ostatním členům VS e-mailem, bude dána následná možnost se vyjádřit nebo
připomínkovat tyto změny jejich uvedením v režimu úprav dokumentu (aby bylo zřejmé, kdo provedl změnu a co bylo
změněno).
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5. Program Valného shromáždění
•
•
•
•
•

tato akce se pořádá ve velké zasedací místnosti RMU (kapacita asi 60 lidí),

řešení rozpočtu – nájem na MU odpadá (viz bod č. 2), tajemnice je financována z absolventské zakázky OVM RMU, je potřeba
zaplatit účetní Spolku (asi 400 Kč měsíčně),
úkolem je promyslet možné finanční prostředky na plánované aktivity Spolku v roce 2008,

na tomto shromáždění se nebude řešit výše členského příspěvku,

nutné zdůraznit členům Spolku jejich aktivní účast na tomto sdružení,

•

základními body programu jsou:
rekapitulace roku 2007
plán činnosti pro rok 2008
návrh rozpočtu pro rok 2008
změna stanov a s tím související kroky.

•

Závěr:
Mgr. Petratur rozešle plán činnosti Spolku pro rok 2008 členům Výboru Spolku, a to ještě před Valným shromážděním.

6. Změny v organizaci Spolku v roce 2008
•
•

•
•

je nutné přečíst stanovy a zamyslet se nad možnou úpravou činností Spolku, jeho možným směřováním a cíli v následujícím roce,
dát mu jasnou režii,
vyhranění spolupráce s univerzitou: MU bude oslovovat absolventy jako individua (podsunovat jim informace pomocí nástrojů),
Spolek bude spolupracovat na aktivitách pro své členy masově, např. formou absolventských setkávání (což je doménou Spolku)
a způsobem zprostředkované komunikace, MU se zajímá o absolventy z hlediska marketingu spočívajícího v oslovování
jednotlivců,
je potřeba změnit výši členského příspěvku?, v této věci různé názory členů VS, dohoda o tom, že v současné době není potřeba
tuto výši nijak měnit či upravovat,

Mgr. Jílková navrhla realizaci smlouvy mezi MU a Spolkem, jejím obsahem jsou vzájemné povinnosti mezi subjekty této smlouvy –
např. způsob poskytování vzájemných služeb, podpora a kontrola Spolku ze strany MU, námitka Mgr. Petratura: Spolek univerzitu
využívá a spolupracuje s ní, proto v této fázi není nutné řešit tuto spolupráci smluvně, bude to potřeba až ve chvíli, kdy nebudou
ujasněny práva a povinnosti obou stran smlouvy, tedy v případě sporu, popř. v neupravené oblasti vzájemných vztahů mezi nimi,

•

smlouvy o spolupráci Spolku a MU již existují, byly uzavřeny na dobu určitou, je možné je pozměnit a opět uzavřít,

•

rolí Spolku má být sdružování lidí z důvodu realizace aktivit společného zájmu – plnění tzv. sociální funkce,

•

poznámka Mgr. Mozgy: je zájem o přednášky v klubu Academia – jsou pravidelné, lidé se naučili jich účastnit a ovlivňují je, je zde
iniciativa z jejich strany, z toho plyne možná inspirace pro Spolek

•

je potřebné získat údaje nejen z databáze členů, ale také získávat členy nové a zjišťovat jejich potřeby a zájmy,

•

Spolek může např. zaštítit setkání konkrétního absolventského ročníku za organizační poplatek,

•

v budoucí celouniverzitní databázi musí absolvent souhlasit s poskytováním údajů nejen k využívání univerzitou, ale i Spolkem,

•

vyjádření Mgr. Petratura ke své rezignaci: postaví se k této otázce až ve fázi změny stanov, chtěl by být zapojen alespoň do jedné
agendy a snažit se plnit úkoly s ní spojené.

•

Závěr:
Po schůzce konkrétních členů VS, která je zmiňována v bodě č. 4 tohoto zápisu, bude zaslán návrh stanov. Dále se
k němu mohou vyjádřit ostatní členové VS prostřednictvím e-mailu. V této věci není nutné dosáhnout úplného souhlasu
všech zainteresovaných, ale rozvinout diskusi a hledat různá řešení.

Zapsala: Lenka Petraturová

Schválila: Mgr. Kamila Kvapilová
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