Zápis ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR
Datum: 12.11. 2015
Místo: Hotel Modrá Růže, Praha
Přítomní: viz. prezenční listina
Jednání řídil: P. Široký
Zapisovatel: E. Konupčíková
Přítomni:
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): Jana Brabcová, Tomáš Langer, Pavel Široký, František Janeba,
Bohumír Fiala, Robert Gamba, Ilona Štorová, Leopold Podmolík, Marie Jírů, Pavla Čmuchová, Erika
Konupčíková
Kontrolní komise (KK): Miroslav Maťátková, Petr Kaplan
Hosté: --Nepřítomni – omluveni:
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): Petr Kazík, Jaroslav Bezchleba, Dušan Bellovič
Kontrolní komise (KK): Markéta Šupplerová
Nepřítomni – neomluveni:
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV):
Kontrolní komise (KK):
Přítomní členové VV a KK potvrzují, že zasedání bylo svoláno v souladu s § 2 Organizačního a volebního
řádu. Zasedání se zúčastnilo celkem 10 ze 13 členů VV, hlas delegoval Mgr. Bellovič. Zasedání je
usnášeníschopné.
Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezence účastníků
Procedurální úkony
Kontrola úkolů z minulého jednání VV a KK
Zhodnocení aktivit 2015
Příprava plánu aktivit na rok 2016
Reakce AIVD na aktuální situaci na trhu vzdělávání dospělých
Diskuse
Závěr

Navržené úpravy programu: nebyly navrženy

3. Kontrola úkolů z minulého jednání VV a KK
Číslo úkolu

Odpovědná
osoba

Popis úkolu

Strana 1 (celkem 4)

Termín splnění

V2409201501

Vytvořit Etický kodex experta AIVD ČR

V2409201502

Definovat produkty pro členy

V2409201503

Vložit na web AIVD – Ověření členové AIVD ČR –
odkazy na finalisty a vítěze soutěží roku
Vytvoření ankety pro členy: Jaké vzdělávání má
AIVD ČR poskytovat?
Proškolení koordinátorů s prací na stránce FB
(stránky TVD na FB)

V2409201504
V2409201505

J. Brabcová
P. Široký
E.
Konupčíková
E.
Konupčíková
E.
Konupčíková

12.11.2015
(ANO)
12.11.2015
(ANO)
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

Usnesení:
Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 3.

4. Zhodnocení aktivit 2015
4.1.

Členům VV a KK byl předán přehled realizovaných aktivit v roce 2015. Vzdělávací akce AIVD ČR
jsou pozitivně vnímány, evaluace je uložena v kanceláři a je přístupná. K výčtu aktivit nejsou
připomínky.
Usnesení:
Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 4. VV ukládá splnění níže uvedených
úkolů pověřeným osobám ve stanovených termínech:

Číslo úkolu

Popis úkolu

Odpovědná osoba

Termín splnění

VV1211201501

Připravit finanční analýzu akcí konaných v roce
2015 (součástí Výroční zprávy). V analýze
uvést zejména počet účastníků a finanční efekt.

E. Konupčíková

31.01.2015

5. Příprava plánu aktivit na rok 2016
5.1.

Členům VV a KK byl předán přehled plánovaných aktivit v roce 2016. Členové VV a KK, kteří
mají vhodné návrhy na další akce, mohou navrhnut realizaci dalších aktivit dle usnesení.

Usnesení:
Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 5. VV ukládá splnění níže uvedených
úkolů pověřeným osobám ve stanovených termínech:
Číslo úkolu

Popis úkolu

Odpovědná osoba

Termín splnění

VV1211201502

Dodat návrhy na akce v roce 2016, které
v seznamu chybí.
Řešit autorizaci AIVD v oborových kvalifikacích
(zahájit autorizační proces na MŠMT)
Návrh aktualizace kurzu Profesionální lektor
(změny vyznačit a okomentovat)
Oponentura aktualizace kurzu Profesionální
lektor
dle
návrhu
T.
Langera
(úkol
VV1211201504)

Všichni členové
VV

30.11.2015

E.Konupčíková

30.11.2015

T. Langer

31.12. 2015

B. Fiala

15.01. 2015

VV1211201503
VV1211201504
VV1211201505

6. Reakce AIVD na aktuální situaci na trhu vzdělávání dospělých
6.1.
Členové VV byli seznámeni s dopisem od GŘ ÚP, který odpovídal na stížnost AIVD k nerovným
podmínkám u veřejné zakázky na rekvalifikace v Královehradeckém kraji. VV vyzývá všechny členy, aby
při zjištění nerovných skutečností na jakékoli VŘ v krajích, aby neprodleně připravili podklad pro AIVD
ještě v době trvání veřejného výběrového řízení, ten bude ihned odeslán zadavateli VŘ (viz. úkoly
k bodu 6).
6.2.
HK Liberec, která v minulosti požádala AIVD o expertizu ve svém sporu s řídícím orgánem OP,
bude požádána o zaslání dopisu, který obdrželi od MPSV, AIVD by na něj bude reagovat.
6.3.
J. Brabcová informovala o jednání s ředitelkou GŘ ÚP.
Body jednání:
 Veřejné zakázky – problém aplikace „nejnižší nabídková cena ve VŘ“. GŘ připravuje novou metodiku VŘ,
která AIVD nemůže být poskytnuta k připomínkování. Generální ředitelka ovšem navrhla, že budou
přihlížet k návrhům, které jim od AIVD přijdou. AIVD ČR zašle podněty.
 POVEZ – pravděpodobný začátek projektů v 1. čtvrtletí 2016
 Pozitivně je vnímán rating VI, ale GŘ má informaci, že UOHS vydal nesouhlasné stanovisko k aplikaci
kvalitativních kritérií ve veřejných zakázkách. AIVD ČR zašle judikáty k tématu.
6.4.
AIVD ČR by měla připomenout krajským úřadům, že by se zástupci v krajích měli stát součástí
Paktů zaměstnanosti.
Usnesení:
Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 6. VV ukládá splnění níže uvedených
úkolů pověřeným osobám ve stanovených termínech:
Číslo úkolu

Popis úkolu

VV1211201506

Poslat připomínky k VŘ pro GŘ UP
R.Gambovi (nejlépe s konkrétní vazbou na
ZVZ)
Upravit připomínky členů k VŘ na GŘ (R.
Gamba). Zaslat finalizované připomínky na
GŘ (adresát dr. Sadílková).
Zaslat žádost o přijetí AIVD mezi členy Paktů
zaměstnanosti (nejlépe do VV PZ).
Připomínkovat dopis AMSP ke zpoždění
projektů POVEZ

VV1211201507

VV1211201508
VV1211201509

Odpovědná osoba

Termín splnění

Členové VV

18.11.2015

R.Gamba
J. Brabcová

30.11.2015

P.Čmuchová
E. Konupčíková
J. Brabcová, M.
Jírů

30.11.2015
30.11.2015

7. Diskuse
7.1.

R. Gamba informoval o případných změnách v Kariérním systému, které plánuje MŠMT, nejsou
však zatím jasně artikulované a AIVD bude informována. AIVD dobře spolupracuje se sektorem Ped.F.
VŠ
7.2.
PS Q se tento rok prakticky nesešla, s předsedou PS je již zahájeno jednání ke stanovení
termínu.
7.3.
Jednání s MŠMT – MŠMT podalo návrh na podepsání memoranda mezi AIVD a MŠMT, budou ji
formulovat s právníky a bude obsahovat podporu TVD a ratingu VI.
7.4.
Rating VI – VV zadává PS Q vytvoření kritérií hodnocení v Ratingu AIVD ČR.

7.5.

Členové VV volají po aktivním náboru nových členů, cílem je nábor nejméně 20 členů do konce

2015.

7.6.

Vzhledem k tomu, že řada aktivních členů VV a KK přináší na zasedání VV a KK návrhy, které
jsou svou podstatou strategické pro další fungování AIVD, a jejich projednání je při jednání věnována
nedostatečná pozornost (případně jsou řešeny ad-hoc z důvodu nedostatku času), navrhuje P. Široký
následující změny v jednání VV a KK:
- program zasedání VV/KK by měl být více konkrétní, tj. jednotlivé body programu zasedání
by měly přímo obsahovat předmět jednání (např. „aplikace ratingu VI v rámci VZ“).
- K těmto bodům jednání by měl každý člen VV/KK dostat v dostatečném předstihu
informace (např. znění výzvy, seznamy, dopisy apod.), aby mohl před vlastním zasedáním
VV/KK přijmout vlastní názor na danou věc.
- Pro každý takovýto bod jednání VV/KK by měl být určen tzv. „zpravodaj“, tj. osoba, která na
zasedání VV/KK daný bod přednese a bude zodpovídat za to, že všichni členové VV/KK měli
dostatek informací k posouzení předmětu jednání a vytvoření si vlastního názoru (tj. zajistí
sběr informací pro dané téma, předá podklady pro dané téma na sekretariát AIVD
v dostatečném předstihu před zasedáním).
- Zpravodaj následně zajišťuje (i delegací na sekretariát AIVD) aplikaci závěrů VV/KK ke
svěřenému tématu.

Usnesení:
Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 7. VV ukládá splnění níže uvedených
úkolů pověřeným osobám ve stanovených termínech:
Číslo úkolu

Popis úkolu

VV1211201510

Zvýšit počet členů AIVD – vytipovat významné
VI a oslovit je
Oslovení významných inzerentů EDUMENU s
nabídkou členství a výhod AIVD ČR
Vyřešení současné situace u PS pro Q (jednání
s předsedou skupiny o další práci PS)
Prezentovat vývoj ve věci memoranda MŠMTAIVD ČR

VV1211201511
VV1211201512
VV1211201513
VV1211201514
VV1211201515

Rozhodnout, zda vytvořit vlastní rating VI nebo
zda použít a upravit stávající, již vytvořený
Oslovení významných a relevantních
vzdělávacích organizací v regionech s návrhem
členství v AIVD (min. 15 organizací osloveno,
min. 3 organizace získány)

Odpovědná osoba

Termín splnění

Kancelář AIVD

31.12.2015

T. Langer

30.11.2015

J. Brabcová

30.11.2015

E. Konupčíková

09.12.2015

pracovní
skupina pro Q

31.12.2015

Zástupci
krajských
koordinátorů
AIVD

31.12.2015

8. Závěr
Další jednání VV a KK je plánováno na 9. 12. 2015 Místo jednání bude Karlovo nám. 14/292, 120 00
Praha 2. Termín jednání: 10:00 – 12:00 hod.

