
 

 

Zápis z 86. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 10. října 2018 

 

 

Hlasovali: Ing. Tomáš Ausberger, Bc. Eva Krauzová, RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Bc. Zdeněk Rod, Ing. Petr 

Řezáček, Ph.D.  

Všichni členové komise poskytli pro toto jednání svá stanoviska pomocí prostředků umožňujících komunikaci na 

dálku. 

Grantová komise pro podporu aktivit studentů byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

 Vzhledem k vytíženosti členů komise začátkem října 2018 nebylo možné najít společný termín, který by 

všem vyhovoval tak, aby žádosti o podporu byly projednány včas. Z tohoto důvodů se komisaři dohodli, že za-

šlou svá stanoviska pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku.  

Hlasování zahájila administrátorka Silvija Piterková dne 2. října 2018.  

 

Následně byl schválen tento program:  

 

1) Žádosti o projekt GRAS: 

a. 23. semestrník - Univerzitní upír 

b. Dioné - podzim 2018 

2) Různé 

a. Finanční prostředky GRAS 

b. Volba nového předsedy/předsedkyně grantové komise 

c. Závěrečná zpráva k projektu Fort Boryart 

  

Hlasování bylo ukončeno dne 10. října 2018.  

 

1) Různé 

 

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

prostředků. Na podporu studentských projektů zbývá rozdělit 272.940,- 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 lze rozdělit ve výši 3.742,- Kč. Po konzultaci s právním oddělením i s panem 

prorektorem Čepičkou administrátorka informovala, že tyto náklady lze hradit i z rozpočtové rezervy – tedy 

z prostředků dle čl. 1, odst. 2, bod a). 

 Administrátorka informovala komisaře, že Akademický senát ZČU schválil novou členku komise 

GRAS, Bc. Evu Krauzovou. Dále upozornila, že je nutné zvolit nového předsedu nebo předsedkyni komise 

a vyzvala komisaře, aby se k této skutečnosti vyjádřili. Členové komise shodně navrhli Bc. Evu Krauzovou jako 

novou předsedkyni a zároveň pro ni hlasovali s počtem 4 hlasů (1 člen komise se zdržel hlasování). Bc. Eva 

Krauzová s návrhem souhlasí. 

 Administrátorka informovala komisaře o projektu Fort Boryart, který dosud nebyl řádně ukončen. Jedná 

se o to, že řešitel měl ukončit projekt do poloviny července. Administrátorka několikrát upozornila řešitele na 

termín ukončení projektu a na pravidla soutěže GRAS. Řešitel doplnil téměř vše kromě čerpané částky rozpočtu. 



 

I přes snahu administrátorky se s řešitelem spojit, nedošlo k řádnému ukončení projektu. Komisaři konstatovali, 

že řešitel úspěšně splnil všechny slíbené cíle a výstupy projektu, proto doporučují projekt ukončit jako úspěšný 

s tím, že řešiteli bude nabídnut náhradní termín, aby mohl doplnit čerpané částky v rozpočtu.   

 Dále komise posoudila podané projekty. 

1a) 23. semestrník - Univerzitní upír 

Univerzitní upír je již tradiční akcí, která podporuje dárcovství krve mezi studenty a zaměstnanci ZČU 

a na druhou stranu tím propaguje ZČU jako patrona takových snah. Požadované finanční prostředky jsou logické 

a adekvátní. V projektu se objevují drobné formální nedostatky, na které upozornila administrátorka soutěže. 

Termín zahájení harmonogramu není v souladu s termínem zahájení projektu. V tomto bodě je naplánován tisk, 

vylepování plakátů, propagace na monitorech ZČU a rozdávání letáků v centru Plzně. Tyto náklady jsou rovněž 

naplánovány v rozpočtu projektu. Administrátorka vysvětlila, že nelze hradit náklady spojené s projektem 

zpětně. Komisaři projekt podpoří v případě, že budou odstraněny formální nedostatky. Administrátorka vyzve 

žadatele k opravě před vydáním Rozhodnutí o projektu. Komisaři rovněž doporučuji využít k tisku služby ZČU 

s ohledem na termín zahájení projektu. Zároveň je nutné všechny propagační materiály viditelně označit logem 

ZČU.  

Komisaři se rovněž pozastavili nad stanovenými cíli a výstupy v projektu. Konstatovali, že v žádosti 

jsou cíle naplánované spíše pro potřeby FN. Proto doporučují, aby v budoucnu žadatel koncipoval projekt 

z pohledu přínosu pro ZČU nikoliv pro FN. 

Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „23. semestrník - Univerzitní upír“ ke schválení a realizaci. 

Řešitel opraví formální nedostatky před vydáním Rozhodnutí o projektu. Plánované náklady jsou rozumné a 

adekvátní. Univerzitní upír má na ZČU již bohatou tradici a přispívá k propagaci ZČU. 

1b) Dioné - podzím 2018 

Jedná se o tradiční projekt. Dioné funguje jako celouniverzitní informační zdroj. Nespornou výhodou je, 

že systém odměňování autorů za články umožňuje poskytnout stipendium nejen redakci, ale i dalším studentům, 

kteří Dioné poskytnou článek. Požadované finanční prostředky jsou jasné, přehledné a adekvátní. Komise 

jednomyslně podpořila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt „Dioné - podzim 2018“ ke schválení. Plánované náklady 

jsou rozumné a adekvátní. Dioné má na ZČU již tradici a přispívá k rozvoji studentského života a k propagaci 

ZČU. 

V závěru jednání se komisaři dohodli, že o příštím termínu jednání rozhodnou prostřednictvím e-mailu. 

Uzávěrka pro podávání návrhů projektů bude stanovena na 31.10.2018. 

Poté administrátorka Silvija Piterková jednání komise ukončila. 

 

 

V Plzni 10. října 2018  

zapsala Silvija Piterková  

 

 

Bc. Eva Krauzová 

předsedkyně komise  

 

 


