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Zápis z 85. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 13. června 2018 

 

Přítomni: Bc. Tomáš Ausberger, Mgr. Anna Ponížilová, RNDr. Miroslav Randa, 

Ph.D., Ing. Petr Řezáček, Ph.D.  

Omluven:  Zdeněk Rod  

Hosté:    Silvija Piterková 

Grantová komise pro podporu aktivit studentů byla po celou dobu jednání 

usnášeníschopná.  

Předsedkyně komise, Mgr. Ponížilová, zahájila jednání s následujícím programem:  

1) Různé 

a. Zhodnocení prvního půlroku 

b. Návrh nového člena komise  

 

V úvodu administrátorka GRAS, S. Piterková, seznámila komisaře s aktuálním 

přehledem finančních prostředků. Na podporu studentských projektů zbývá rozdělit 257.327,- 

Kč z rozpočtové rezervy dle směrnice rektora 32R/2016 GRAS (dále jen „směrnice“) čl. 1, 

odst. 2, bodu a). Prostředky na osobní náklady (stipendia) dle čl. 1, odst. 2, bodu b) směrnice 

byly na minulém jednání již vyčerpány. Administrátorka také podala komisařům přehled o 

aktuálně probíhajících a ukončených projektech a konstatovala, že v současné době nenachází 

u žádného z projektů zásadní překážky pro jeho řešení či ukončení. 

Na základě podnětu vedoucí Kanceláře rektora, Mgr. Kollerové, komisaři diskutovali 

možnost čerpat osobní odměny i z 1.000.000,- Kč z rozpočtové rezervy – tedy z prostředků 

dle čl. 1, odst. 2, bod a). Z hlediska komise by v tomto postupu nebyl problém, záleží na 

rozhodnutí pana prorektora. Pokud tuto cestu umožní, budou další podané projekty GRAS 

posuzovány včetně požadavků na stipendia. 

Vzhledem k odchodu Mgr. Ponížilové na mateřskou dovolenou byla navržena 

předsedovi Akademického senátu jako další možný člen komise GRAS, Bc. Eva Krauzová, 

která již dříve v komisi působila jako student a musela svoji činnost v komisi opustit kvůli 

ukončení studia. Nyní by nastoupila v pozici zaměstnance ZČU. 

V závěru jednání se komisaři dohodli, že o příštím termínu jednání rozhodnou 

prostřednictvím e-mailu. Komise bude zasedat nejspíš v posledním týdnu v září či prvním 
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týdnu v říjnu 2018. Uzávěrka pro podávání návrhů projektů bude stanovena s ohledem na 

vybraný termín s dostatečným předstihem. 

Poté předsedkyně Mgr. Ponížilová jednání komise ukončila. 

 

V Plzni 13. června 2018 

zapsala Silvija Piterková 

 

 

Mgr. Anna Ponížilová 

předsedkyně komise  


