
 

 

 

 

Zápis z 

členského shromáždění SAPMU dne 11. 12. 2018 

Vinařství Bukovský, Úvoz 4, Brno 

Jednání řídila D. Spáčilová  

Prezence 

Členové: řádní 73, čestní 42. 

• Přítomni: Martin Glogar, Bronislava Milinková, Zdeněk Moravec, Jolana Navrátilová, 
Danuše Spáčilová, Ondřej Zahradníček 

• Omluveni: Jan Slovák, Don Sparling, Jiří Vorlíček, Kateřina Janků, Markéta Pitrová, 
Eva Janouškovcová, Simona Škarabelová  

Hosté: omluvena A. Hájková 

Informace o usnášeníschopnosti 

Členské shromáždění SAPMU je usnášeníschopné při účasti minimálně jedné čtvrtiny řádných 
členů tj.19. Jednání členského shromáždění může probíhat i v případě, že není usnášeníschopné 
s tím, že závěry musí být následně do 10 dnů schváleny alespoň jednou čtvrtinou všech členů v 
elektronickém hlasování. Přítomní budou tedy brát většinu informací pouze na vědomí. Zápis 
z jednání a výroční zpráva budou předloženy k elektronickému hlasování. Pokud nedojde do pátku 
dne 21. 12. 2018 ke schválení alespoň 29 členy, svolá předsedkyně náhradní zasedání, které 
bude jednat za účasti libovolného počtu členů a rozhodovat nadpoloviční většinou přítomných.  

Program jednání (viz pozvánka) 

1. Shrnutí aktivit – roční účetní závěrka a výroční zpráva spolku za rok 2018. 
2. Informace o stavu členské základny, opatřeních k realizaci nařízení GDPR, návrh na 

schválení čestných členů, karta absolventa. 
3. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019. 



4. Diskuse k předloženým dokumentům a návrhy na jejich schválení, návrh výše členských 
příspěvků na rok 2019. 

5. Různé: 

• Konvalinka 
• Oslavy 100 let MU, spolupráce MU, PrF, PřF… 

S programem dle předloženého návrh všichni přítomní souhlasí. 

Ad 1) 

Výroční zpráva je součástí samostatného materiálu.  

Pro lepší porozumění předkládáme výsledky hospodaření v zobrazení podle rozpočtu, ke dni 
31. 12. 2018 lze očekávat ještě některé platby členských příspěvků. 

Ad 2)  

Stav členské základny – viz výroční zpráva (73 řádných členů, 42 čestných, 32 
s pozastaveným členstvím) 

Dle Stanov SAPMU „Seznam řádných i čestných členů v abecedním pořadí je veden veřejně 
pro každý kalendářní rok na webové stránce SAPMU. Nový člen je zapsán po zaplacení členského 
příspěvku. Členové s pozastaveným členstvím jsou uvedeni ve druhé části seznamu. Na konec 
seznamu jsou zařazeni členové, jejichž členství v průběhu roku zaniklo.“ 

K 1. 1. 2019 upraví Z. Moravec webové stránky dle výše uvedeného textu. 

Karta absolventa MU – výhody viz http://absolventi.muni.cz/karta-absolventa 

Již více než rok jednáme o možnosti vydat členům SAPMU-absolventům MU-kartu absolventa na 
základě uhrazení členského příspěvku. D. Spáčilová informovala o nutných krocích, které umožní 
předat MU potřebné údaje o členech-absolventech MU-v souladu s nařízením GDPR. Podrobnější 
informace bude umístěna na webové stránky.  

E-mail stávajícím členům s novými podmínkami uchovávání a předávání dat a s výzvou 
k zapojení do absolventské sítě MU bude rozeslán do cca 10. 1. 2019 (připomenutí 20. 
1. 2019) 

Ke dni 31. 1. 2019 bude předán rektorátu MU aktuální seznam členů (pouze absolventů), který 
bude nahrán do skupiny připojené ke skrytému (neveřejnému) balení v Obchodním centru. 
Další aktualizace tohoto seznamu bude plně v rukou výboru SAPMU. Ten také bude rozesílat 
zájemcům o kartu absolventa odkaz, přes který bude možná konkrétní objednávka karty. To 
bude vyžadovat přihlášení absolventa do ISu, takže je třeba, aby zájemci o kartu aktualizovali 
své údaje z doby studia (změny příjmení např.)  

K zajištění vydávání karet členům SAPMU, absolventům MU, bude tedy třeba:  

a. Získat nový souhlas členů se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR. Čestné 
členy oslovovat individuálně. 
b. Zpracovat podrobnou informaci na web 
c. Předat RMU k 31. 1. 2019 aktualizovaný seznam těch, kteří potvrdili svůj souhlas 
d. Rozeslat zájemcům o kartu odkaz a vyřešit platbu poštovného v případě odeslání karty 
poštou 

Vše potřebné k realizaci tohoto procesu zajistí Z. Moravec, D. Spáčilová a J. Navrátilová  

Návrh na čestné členy 

M. Glogar přednesl návrh na JUDr. Josefa Čermáka (1924), který má hlavní podíl na smlouvě 
MU s Torontskou univerzitou, v jejímž rámci se organizuje celá řada aktivit, na kterých se dále 
i podílí. Je potřeba zdůraznit zejména výměnu studentů mezi oběma institucemi a v neposlední 

http://www.spolek.muni.cz/uploads/2019/01/2018-vyrocni_zprava.pdf
http://www.spolek.muni.cz/uploads/2019/01/2018-vyrocni_zprava.pdf
http://absolventi.muni.cz/karta-absolventa


řadě také fundraising pro Česká studia na Torontské univerzitě, do něhož nemalou měrou 
přispěl i svými vlastními prostředky. 

Ad 3) 

Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019. 

Leden/únor 
• Společná prohlídka Kampusu v Bohunicích (Z. Moravec)   

Březen/duben 
• Káznice na Cejlu – komentovaná prohlídka (Don Sparling) 

Květen/červen 
• Návštěva Archivu bezpečnostních složek v Kanicích (v lesích mezi Líšní, 

Bílovicemi a Ochozem spojená s procházkou do Bílovic „lesnickým Slavínem“ (O. 
Zahradníček, M. Glogar, přelom května-června) 

• Hodnocení grantových projektů (M. Glogar) 
 

Leden-červen aktivní účast na oslavách 100. výročí založení MU s vrcholem dne 15. 6. 2019- 
Festival MUNI 100 v pavilonu A na brněnském výstavišti, stánek SAPMU (výbor), setkání 
absolventů na fakultách 

 

 
Září/říjen 

• Výlet do kláštera a památníku písemnictví v Rajhradě spojený s návštěvou 
Rajhradského klášterního (M. Glogar) 

• Návštěva Ústavního soudu nebo Nejvyššího správního soudu (D. Spáčilová) 
Listopad/prosinec 

• Členské shromáždění spojené s návštěvou koncertu 
• Beseda s K. Tučkovou nebo jinou známou osobností (J. Navrátilová) 

  
Z diskuse vzešel návrh na vytvoření cyklů, které by zastřešovaly jednotlivé akce i nad rámec 
jednoho roku. Doporučeny byly tři: 
„Naše univerzita“  
„Naše osobnosti“ 
„Naše Brněnsko“ 
  

Rozpočet 2019 

Stav k 11.12. 
2018 

       Příjmy 2019 Částka  Výdaje 2019  Částka 
Stav k 31.12. 
2019 

          45 166,00   21 000   42 000         24 166 

  Konvalinka   1 000 Granty  25 000   

  Příspěvky 80 členů*     20 000 Propagace, rollup 10 000   

     Provoz   2 000   

      Nákup majetku   2 000   

      Setkání, besedy   3 000   
* v minimální výši 200,-, průměrně 250,- 
  
Ad 4) 

Členské shromáždění bere na vědomí výsledky hospodaření SAPMU od 1. 1. do 9. 12. 2018 
s tím, že výbor zpracuje účetní závěrku k 31. 12. 2018 a zveřejní ji do 31. 1. 2019 na webu. 
Členské shromáždění bere na vědomí předloženou zprávu o dalších aktivitách v roce 2018, 

https://ticbrno.cz/kaznice
https://www.abscr.cz/nabizime/exkurze-v-archivu/
https://www.abscr.cz/nabizime/exkurze-v-archivu/
http://www.rajhradskeklasterni.cz/


s několika doplněními (např. počty účastníků) a ukládá výboru dopracovat ji pro elektronické 
hlasování a publikaci na webu SAPMU. 

Členské shromáždění doporučuje čestné členství JUDr. Josefa Čermáka 

Členské shromáždění doporučuje ke schválení plán činnosti a rozpočet na rok 2019 s tím, že 
minimální výše členského příspěvku zůstává 200,- Kč 

Ad 5) 

D. Spáčilová informovala o stavu prodeje knihy Konvalinka. Z počtu 765 bylo v rámci 
nakladatelství Doplněk prodáno jen několik desítek, k 1. 1. 2018 pak byla cena snížena na 99,- 
Kč. Smlouva končí k 31. 12. 2018 a v lednu požádáme o předání zbylých publikací, které 
uskladníme ve spolkové místnosti. O jejich dalším využití bude výbor jednat na začátku roku-
prodej, nabídka lékařské fakultě (O. Zahradníček předá výtisk na ukázku děkanovi LF), využití 
k propagaci v rámci oslav 100 let MU s letákem SAPMU a výzvou ke členství apod.  

Oslav 100 let MU se SAPMU zúčastní minimálně stánkem v pavilonu A. Garancí přípravy 
materiálů pověřil výbor J. Navrátilovou. Podrobnosti k akci probere výbor v březnu 2019, výběr 
materiálů a fotek z archivu zajistí D. Spáčilová. J. Navrátilová zjistí informace o zapojení 
katedry mediálních studií do oslav 100. výročí MU (dokument o absolventech?) a o případné 
možnosti spolupráce se SAPMU. 

Propagace – dne 24. 1. 2019 se bude výbor zabývat všemi aspekty zlepšení propagace 
spolku a jeho aktivit. Všichni členové si připraví kontakty, tipy a nápady na téma grafické 
zpracování banneru a webových stránek, spolupráce s tiskovým oddělením MU, publikace 
informací o SAPMU v časopisu Absolventu, v dalších periodikách MU, koexistence loga MU a 
spolku apod. Za každou akci odpovídá pověřený člen výboru od propagace až po zveřejnění 
fotodokumentace, ostatní se zapojují na jeho vyzvání.   

Spolupráce s dalšími spolky a Spolkovna 

D. Spáčilová informovala o nových kontaktech z Jarmarku spolků a naší nabídce k využití 
spolkové místnost na RMU. Do konce ledna bude třeba místnost vyklidit od zbytečných věcí a 
upřesnit seznam těch, kteří budou mít do místnosti přístup. Odpovídají D. Spáčilová a M. 
Glogar. 

Vzájemná spolupráce s dalšími spolky se zaměří na následující okruhy 

• Využívání spolkové místnosti 
• Propagace grantů 
• Vzájemné pozvánky na akce 
• Vytváření atmosféry pro přechod členů spolků po absolvování MU do řad SAPMU 

Sekce 
Podle nového znění stanov se členové spolku mohou sdružit v sekcích podle společných zájmů, 
fakultní příslušnosti nebo na územním základě. S touto možností je třeba seznámit odpovědné 
pracovníky na fakultách a oslovit přímo konkrétní členy SAPMU. Oslavy výročí jsou příležitostí, jak 
zvýšit zájem absolventů o setkávání a spolkovou činnost. 
  
Zapsala: D. Spáčilová 
Zkontrolovala: J. Navrátilová 
  

  

 


