
 

 

 

 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 

ŘÍJEN/LISTOPAD 2021 
 
NÁZEV  Pravidelné zasedání předsednictva - období říjen/listopad 2021 

DATUM, ČAS, MÍSTO  1. 11. 2021, 19:00, Microsoft Teams 

 

Tento zápis je publikován na základě platných stanov Spolku, čl. 14, bodu 7, který ukládá předsednictvu 

povinnost alespoň jednou za dva měsíce zveřejnit zápis ze svého jednání. 

ÚČASTNÍCI 
Martin Šimáček - předseda 

Adam Palivec - místopředseda pro projekty 

David Čapek - místopředseda pro finance 

Quynh Ang Nguyen - členka předsednictva odpovědná za fundraising 

Jakub Rech - člen předsednictva odpovědný za lidské zdroje 

Daniel Dvořáček - člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

• Závěrečné finanční vypořádání členské akce Letkání 

• Interní vyúčtování RVK21 LIB21, nezaplacené závazky 

• RVK TREB21 - epidemiologická situace, potenciální změna formátu na hybridní 

• RVK21 TREB21 - účast členů předsednictva na zasedání a org. víkendu 

• RVK21 TREB21 - logistické zajištění, dostupná vozidla 

• RVK21 TREB21 - finanční situace, rozpočet 

• RVK21 - Administrace a vyúčtování grantů 

• RVK21 - Merchandise 

• RVK21 - Diseminace 

• RVK21 - Opatření v souvislosti s COVID-19, komunikace s KHS 

• Erasmus+ update, komunikace s Domem zahraniční spolupráce 

• Přípravy akce Soft Skills Weekend - ubytování, prostory, experti, PR, rozpočet 

• Soft Skills Weekend - potenciální přesenutí akce na leden kvůli COVID-19 

• Spolupráce s Kanceláři Evropského parlamentu 
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• Účast EYP CZ na BNC, mezinárodní zapojení, mezinárodní delegáti 

• Fundraising update  

• Příprava fundraisingového plánu pro rok 2022 

• NVK22 - setkání předsednictva s prezidentkou 

• NVK22 - update od místopředsedy pro projekty 

• Update - vývoj nových webových stránek Spolku 

• PR - komunikace nadcházejících událostí, potřebné grafické práce 

• Dny EPM v ČR 2021 - reflexe 

• Zajištění nového skladu 

• Dosavadní výsledku v oblasti Alumni Network 

• Tvorba metodiky Podpůrného fondu EPM v ČR 

• RVK22 - příprava výběrového řízení na Hlavní organizátory 

• Nadcházející členské akce 

 

Obsah zápisu byl dne 2. 11. 2021 schválen všemi účastníky zasedání. 
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