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Zápis ze 74. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 3. února 2017 

 

Přítomni: Bc. Tomáš Ausberger, Bc. Eva Krauzová, Mgr. Anna Ponížilová, 

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Petr Řezáček, Ph.D. 

Hosté:    Silvija Simeonova 

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

 

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

1) Různé  

a. Řešení projektů v roce 2016 (shrnutí), 

b. Rozpočet GRAS 2017. 

2) Žádosti o projekt GRAS: 

a.  Akademici Plzeň 2017, 

b.  Univerzitní upír - 21. a 22. semestrník, 

c.  Výlety pro zahraniční studenty v letním semestru akademického roku 2016/2017, 

d. Studentský ples ZČU 2017, 

e.  Buddy trička - Don't just study be a Buddy, 

f. Buddy víkend, 

g. Správa a činnost studentského informačního serveru Dioné - 2. semestr akademického 

roku 2016/2017, 

h. Účast studentů ZČU na Veletrhu vědy pořádaném Akademií věd, 

i. Technické vybavení ESN Pilsen, z.s., 

j. Festival arabské kultury 2017, 

k. Erasmus ECO-walk 2017, 

l. Podpora aktivit v projektu Exchange ability ESN Pilsen v roce 2017,  

m. Culture evenings (CE) ESN Pilsen pro české a zahraniční studenty na ZČU v roce 

2017, 

n.  Plzeňská Noc 2017. 

    

Administrátorka GRAS, S. Simeonova, pomocí mailové komunikace informovala komisaře 

ohledně řešených projektů v roce 2016 a čerpání finančních prostředků GRAS za rok 2016. V loňském 

roce bylo schváleno celkem 20 projektů, z nichž byl projekt s názvem Smrt a pohřbívání v barokním 

Manětíně předčasně ukončen na základě žádosti řešitelky a projekt s názvem Hudební aktivity studentů 
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KHK byl ukončen jako neúspěšný, neboť nebyla dodržena pravidla GRAS. Ostatní projekty byly 

úspěšně realizovány a ukončeny. 

Začátkem jednání administrátorka, S. Simeonova, seznámila komisaře s financováním GRAS 

2017. Z roku 2016 se převedla nevyčerpaná částka ve výši 30.282,34 Kč. Prostřednictvím pana 

prorektora Čepičky byl požádán AS ZČU o schválení zbývající částky do výše 1 mil. Kč, která činí 

969.717,66 Kč. Dle informací od pana kvestora a pana prorektora Čepičky lze nové projekty v roce 

2017 realizovat ještě před schválením výše uvedené částky z rozpočtu s tím, že mínusové hodnoty 

budou dorovnány po přidělení finanční podpory dle směrnice rektora č. 32R/2016 (dále jen 

„směrnice“) článek 1 odst. 2a). Ze stipendijního fondu dle článku 1 odst. 2b) směrnice bude uvolněno 

200 tis. Kč. Tyto finanční prostředky lze použít výhradně k úhradě stipendií. Financování projektů 

studentských organizací dle článku 1 odst. 2c) směrnice není v současné době možné.  

V druhé části jednání komisaři projednali podané projekty. 

a)  Akademici Plzeň 2017 

Hlavním cílem projektu je reprezentace Západočeské univerzity na evropském a regionálním 

poli. Administrátorka informovala komisaře, že po formální stránce je projekt v pořádku, mj. i proto, 

že řešitel projektu návrh konzultoval před jeho podáním a všechny nedostatky formálního charakteru 

odstranil. Komisaři projekt ideově podpořili a shodli se na tom, že propagace ZČU touto cestou je 

velmi významná. Pan děkan Randa upozornil na rozpočtovou položku tisk. Administrátorka vysvětlila, 

že řešitel je informován ohledně této položky a je dohodnuto, že tisk bude realizován v rámci ZČU – 

tak jak to vyhovuje interním pravidlům. Předsedkyně komise podotkla, že Akademici Plzeň jsou 

týmem složeným ze studentů Západočeské univerzity v Plzni a zároveň ocenila úzkou spolupráci se 

středními školami, ze kterých se podařilo získat několik nových studentů ZČU. Požadované finanční 

prostředky jsou jasné, přehledné a adekvátní. Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení a 

realizaci. 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt Akademici Plzeň 2017 ke schválení. Plánované 

náklady jsou rozumné a adekvátní. Tento projekt přispívá k rozvoji studentského života a propagaci 

ZČU. 

b) Univerzitní upír - 21. a 22. Semestrník 

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

a zaměstnanci ZČU a zároveň tím propaguje ZČU jako patrona takových snah. Předsedkyně 

upozornila, že se jedná o projekt na oba dva semestry, přičemž na každý z nich je naplánována jedna 

akce. Administrátorka upozornila na chybně uvedený termín pro ukončení projektu. Dle nové 

směrnice (článek 6, odst. 1b) doba řešení projektu nesmí překročit 1. prosince roku, ve kterém je návrh 

podáván. Dále upozornila, že v rozpočtové položce stipendia není zcela jasné, pro kolik osob je tato 

položka naplánována, a zároveň stipendia nelze vyplatit dvakrát do roka, vždy po každé ukončené 

akci, jak plánuje řešitel projektu. Dle článku 7, odst. 4 směrnice se stipendium vyplácí po úspěšném 

ukončení projektu. Dr. Řezáček podotkl, že stipendia jsou vhodným „donucovacím prostředkem“ pro 

úspěšné ukončení projektu, proto doporučuje stipendia ponechat.  

Předsedkyně konstatovala, že z rozpočtu lze vyvodit, že náklady na jednoho „Upíra“ 

odpovídají polovině celkových nákladů. Komisaři proto doporučují projekt „rozdělit“ na dva projekty 

– respektive podpořit prozatím pouze prvního „Upíra“ roku 2017 a doporučit žadatelům podat druhý 

projekt na druhého „Upíra“ roku 2017. Pak bude možné stipendium vyplatit ihned po skončení akce, 

nikoliv na konci roku, po skončení celého projektu. Pan děkan Randa také podotkl, že se jedná o 

spolupráci Fakulty pedagogické a Fakulty zdravotnických studií, což je velkým přínosem jak pro 

samotnou akci, tak i pro ZČU.  
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Předsedkyně pro další projekty tohoto typu doporučuje definovat do výstupů a cílů projektu 

explicitně souvislost ze ZČU (propagace, šíření dobrého jména, vzdělávání studentů apod.), která je 

v projektu vyjádřena na jiných místech.    

Komisaři se shodli na tom, že podpoří pouze první část projektu, a to akci konanou v březnu. 

Všechny položky v rozpočtu budou pokráceny přesně na polovinu. Komise doporučuje řešiteli na 

zimní semestr podat nový, aktualizovaný projekt, kde budou opraveny jednotlivé výstupy projektu, 

podrobněji zdůvodněna stipendia a doplněn řešitelský tým. Komise jednomyslně podpořila žádost ke 

schválení. 

Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt Univerzitní upír - 21. a 22. semestrník ke schválení, 

celkovou podporu projektu ovšem doporučuje snížit na 41 tis. Kč, tj. polovinu požadované částky za 

souměrného krácení jednotlivých položek rozpočtu na polovinu. Plánované náklady jsou logické 

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

stanovit následující podmínky: opravit termín pro ukončení projektu.  

c) Výlety pro zahraniční studenty v letním semestru akademického roku 2016/2017 

Projekt je zaměřen na podporu aktivit, a to konkrétně výletů pořádaných studentskou 

organizací ESN Pilsen, z.s. Administrátorka upozornila na nesoulad termínů jednotlivých měřitelných 

výstupů s harmonogramem projektu. Komisaři se pozastavili nad tím, že v návrhu se uvádí, že 

organizátoři jsou dobrovolnici, přičemž jedinou položkou v rozpočtu jsou stipendia. Stipendia jsou 

definována převážně jako náhrada za účastnické poplatky, ovšem vstupné pro účastníky lze na ZČU 

hradit na základě předložených dokladů, není tedy nutné náhradu služeb „schovávat“ do stipendií. Je 

potřeba také dodat, že ZČU má svého dopravce a je nutné využívat služby pouze tohoto dopravce.  

Komisaři se shodli, že tímto způsob je účetnictví neprůhledné. Dále konstatovali, že v žádosti 

není jasně uvedeno, jaká účast se očekává od českých a jaká od zahraničních studentů (poměr). 

Komise předpokládá, že jde o účast zahraničních studentů plus doprovod studenta ZČU, ovšem 

v měřitelných výstupech nelze informaci o počtu zahraničních studentů vyčíst.  

Komisaři dále konstatovali, že obdobné problémy se objevují pravidelně ve všech projektech 

stejného řešitele, přičemž výtky komise nejsou reflektovány. Z těchto důvodů komise jednomyslně 

nedoporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 3: Komise nedoporučuje projekt Výlety pro zahraniční studenty v letním semestru 

akademického roku 2016/2017 ke schválení a realizaci. Nekorespondují termíny jednotlivých 

měřitelných výstupů s termíny harmonogramu projektu. Pro úhradu nákladů a služeb slouží položka 

2.2 Náklady nebo výdaje na služby. Není uveden poměr účasti českých a zahraničních studentů 

jednotlivých výletů.  

d) Studentský ples ZČU 2017 

Studentský ples ZČU 2017 je tradiční akcí, jež je silně spjatá se Západočeskou univerzitou. 

Požadované finanční prostředky jsou logické a adekvátní. V návrhu je potřeba upravit termín projektu 

a bodu harmonogramu tak, aby nekolidovaly s datem zahájení realizace projektu, jímž se stane datum 

jeho schválení (tj. tyto termíny nesmí předcházet datu vydání rozhodnutí o schválení projektu). 

Předsedkyně konstatovala, že se jedná o prodej vstupenek, které jsou zdrojem příjmu této akce, 

přičemž tato položka nefiguruje v rozpočtu pro GRAS. Proto se komisaři domnívají, že aktivita, která 

projektem nemá být podpořena, do harmonogramu projektu nepatří (není samozřejmě problém 

informaci o prodeji vstupenek stručně poskytnout v charakteristice).  

Administrátorka konstatovala, že nachází odlišnosti v organizačním zajištění projektu a 

řešitelským týmem. Zároveň upozornila na to, že není zcela jasné, pro kolik osob jsou stipendia 

určena. Z projektu čteme informaci o 20 či 25 organizátorech, čili jde o poměrně velký tým. Komisaři 

proto chápou, že stipendia budou rozdělena „po zásluze“ – až se po uskutečnění akce ukáže, kdo a 

jakou měrou skutečně přispěl k organizaci plesu. Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení 

a realizaci 
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Usnesení č. 4: Komise doporučuje projekt Studentský ples ZČU 2017 ke schválení. Plánované 

náklady jsou logické a adekvátní. Studentský ples má na ZČU již bohatou tradici a přispívá 

k propagaci ZČU. Komise doporučuje stanovit následující podmínky: odstranit prodej vstupenek 

z harmonogramu a informaci uvést v charakteristice projektu. 

e) Buddy trička - Don't just study be a Buddy 

Projekt se zaměřuje na propagaci a mobility ZČU formou potištěných triček. Administrátorka 

poukázala na měřitelné výstupy, neboť nejsou zcela relevantní vůči projektu. Jedná se spíše 

o dlouhodobé cíle, než měřitelné hodnoty. Komise nicméně zhodnotila, že tyto cíle a hodnoty mají pro 

ZČU přínos. Dále upozornila na to, že výroba triček spadá do DNS a je nutné vysoutěžit dodavatele 

dle zákona o veřejných zakázkách. Předsedkyně doplnila, že tento proces může trvat mnohem déle, 

než je naplánováno v harmonogramu projektu. Komisaři se domnívají, že nebude možné dodržet 

harmonogram projektu z výše uvedených důvodů, ale je reálné proces stihnout do konce projektu (31. 

10.).  

Komisaři se rovněž se pozastavili nad opodstatněním stipendií v projektu. Předsedkyně 

konstatovala, že činnosti spojené s nákupem triček (tedy aktivity nesprávně uvedené v projektu) 

nebude provádět řešitel, nýbrž administrátorka ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek. Řešitel 

je povinen zajistit registraci Buddy studentů, jednání s novými členy organizace a rozdání triček, což 

spadá do běžné náplně práce zmíněné studentské organizace. Komise jednomyslně doporučila projekt 

ke schválení a realizaci s tím, že z projektu budou uhrazeny pouze náklady na výrobu triček, nikoli 

stipendia. 

Usnesení č. 5: Komise doporučuje projekt Buddy trička - Don't just study be a Buddy ke 

schválení a realizaci s tím, že z projektu budou uhrazeny pouze náklady na výrobu triček, nikoli 

stipendia.  

f) Buddy víkend 

Administrátorka upozornila na to, že navrhovatelka v loňském roce řešila dva projekty. Téměř 

nekomunikovala a projekty za ní řešila její kolegyně ze studentské organizace ESN Pilsen, 

Ing. Turjanicová. Díky této spolupráci byly nakonec oba projekty úspěšně ukončeny. Komisaři 

upozornili na nejasnosti v rozpočtu. Rozpočet je netransparentní, neboť na různých místech se objevují 

rozdílné částky (21 840 Kč, 24840 Kč, 23 840 Kč). Komise jednomyslně nedoporučila projekt ke 

schválení a realizaci. 

Usnesení č. 6: Komise nedoporučuje projekt Buddy víkend ke schválení a realizaci. Rozpočet 

projektu je netransparentní. 

g)  Správa a činnost studentského informačního serveru Dioné - 2. semestr akademického 

roku 2016/2017 

Dioné funguje jako celouniverzitní informační zdroj. Komisaři ocenili detailně zpracovaný 

rozpočet a podrobně rozepsanou položku stipendií. Komise jednomyslně podpořila projekt ke 

schválení. 

Usnesení č. 7: Komise doporučuje projekt Správa a činnost studentského informačního 

serveru Dioné - 2. semestr akademického roku 2016/2017 ke schválení. Plánované náklady jsou 

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

h) Účast studentů ZČU na Veletrhu vědy pořádaném Akademií věd 

Cílem expozice FPE ZČU je prezentovat ZČU, studentský život na ZČU, projekty a také 

aktivity samotné fakulty pedagogické. Komisaři ocenili propagaci vědy a shodli se na tom, že tato 

akce vhodným způsobem reprezentuje ZČU v jiné než kulturní oblasti. Zároveň konstatovali, že se 

v návrhu objevují drobné nedostatky, které je nutné opravit. Chybí zde informace, zda je akce 

financována pouze z GRAS nebo i z jiných zdrojů. V popisu rozpočtu komisaři postrádali podrobnější 

popis stipendií, jakým způsobem je řešena doprava (chybí v rozpočtu), zda budou předváděné 

exponáty rovněž hrazeny z projektu. Ideu projektu komisaři podpořili, současný projekt však kvůli 

výše zmíněným nejasnostem prozatím podpořit nemohou. Komise jednomyslně nedoporučila projekt 
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ke schválení a realizaci, s tím, že řešitel má možnost podat nový (opravený) projekt dle výše 

uvedených požadavků. 

Usnesení č. 8: Komise nedoporučuje projekt Účast studentů ZČU na Veletrhu vědy 

pořádaném Akademií věd ke schválení. Rozpočet je nejasný a není náležitě odůvodněn. Chybí 

informace ohledně financování této akce.  

i) Technické vybavení ESN Pilsen, z.s. 

Administrátorka upozornila na problém s pořizováním blesku k fotoaparátu, neboť se jedná 

o majetek, který je nutné evidovat. Vzhledem k tomu, že majetek může být evidován pouze na 

konkrétního zaměstnance, který za něj odpovídá a zároveň provádí inventarizaci, je velmi 

problematické takovou kontrolu provádět.  

Komisaři nenašli v návrhu projektu informaci, zda se jedná o blesk k fotoaparátu 

univerzitnímu či fotoaparátu ve vlastnictví studentů. Rovněž se pozastavili nad výstupem projektu, 

kterým má být kvalitní fotografie. Předsedkyně komise poznamenala, že organizace úzce spolupracuje 

s oddělením Vnějších vztahů a nakládání s majetkem organizace by mělo možná spíše spadat pod 

jejich kompetenci. Komise jednomyslně nedoporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 9: Komise nedoporučuje projekt Technické vybavení ESN Pilsen, z.s. ke 

schválení. Projekt neodpovídá tematickým okruhům GRAS.  

j) Festival arabské kultury 2017 

Festival arabské kultury již tradičně patří k životu ZČU. Jde o velice bohatou akci, která nabízí 

intenzivní propagaci ZČU prostřednictvím programu dostupného nejen pro studenty a zaměstnance 

ZČU, ale i pro veřejnost v centru Plzně. Komisaři ocenili pěkně vypracovaný projekt a zhodnocení 

růstu návštěvnosti z minulých let. Komise jednomyslně doporučila tzv. Arabfest ke schválení.  

Administrátorka informovala komisaře, že zvýšení rozpočtu odráží zdražení některých služeb 

(pronájem reklamních ploch a nájem prostor). Pan děkan Randa se pozastavil nad položkou „dárky pro 

účinkující“. Administrátorka vysvětlila, že na této akci jsou pozvaní velvyslanci a přednášející z 

různých zemí a pro ně se nakoupí drobné dárky a květiny. Řešiteli bylo doporučeno nakoupit 

propagační předměty ZČU, čímž bude propagovat ZČU. Komise jednomyslně doporučila projekt ke 

schválení a realizaci. 

Usnesení č. 10: Komise doporučuje projekt Festival arabské kultury 2016 ke schválení. 

Plánované náklady jsou transparentní, tzv. Arabfest má na ZČU již bohatou tradici a přispívá 

k propagaci ZČU. 

k) Erasmus ECO-walk 2017 

Hlavním cílem projektu je zapojení studentů nejen zahraničních, ale i českých do 

problematiky životního prostředí a znečišťování měst. Komisaři se pozastavili nad tím, že Erasmus 

ECO-walk 2017 se koná v rámci akce „Ukliďme Česko“. Z projektu totiž není jasné, zda se jedná o 

finanční zaštítění nebo ideologickou podporu. Komisaři by uvítali jasnější popis této spolupráce.  

V projektu se opět objevují formální nedostatky. V rozpočtu je nejspíš chybně uvedena 

definice položky 2.2 Náklady nebo výdaje na služby – zajištění občerstvení (nákup občerstvení) pro 

zapojené dobrovolníky patří do položky 2.1 Materiální náklady. Pouze v případě, že bude zajištěn 

catering ze strany organizátorů, se jedná o službu. Komisaři podotkli, že catering v případě podobné 

akce není vhodný (je-li „občerstvením“ myšleno zmíněné „posezení v restaurantu“, pak je v případě 

akce tohoto charakteru určitě nevhodné jej podpořit). Pro dobrovolníky má možná smysl pořídit vodu, 

3 hodiny dobrovolné práce na zkrášlení břehu řeky ale patrně zvládnou přežít i bez bohatšího 

občerstvení. Komisaři se rovněž pozastavili nad položkou stipendií, ze které není zcela jasné, za jakou 

práci by měli být organizátoři oceněni (jedná se o „dozor“ nad dobrovolnickým úklidem v rámci 

jednoho odpoledne?). Komise jednomyslně nedoporučila projekt ke schválení a realizaci.  

Usnesení č. 11: Komise nedoporučuje projekt Erasmus ECO-walk 2017 ke schválení. 

Rozpočtové položky nejsou dostatečně vysvětleny a není zcela jasná souvislost s akcí „Ukliďme 

Česko“.  
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l) Podpora aktivit v projektu Exchange ability ESN Pilsen v roce 2017 

Mezinárodní projekt Exchange Ability se zaměřuje na zapojení handicapovaných studentů do 

běžného života. Co se této základní ideje týče, je určitě hodná podpory. Předsedkyně nicméně 

konstatovala, že v předloženém projektu není specifikovaný přínos pro ZČU. Jádrem projektu má na 

jednu stranu být rozšířit povědomí handicapovaných studentů o možnostech výjezdu do zahraničí, 

ovšem plánované akce mají za cíl přiblížit studentům ZČU život s handicapem. Komisaři se shodují na 

tom, že není zcela jasné, čeho vlastně a jakými prostředky chce projekt dosáhnout. Rovněž podotkli, 

že s handicapovanými studenty spolupracuje oddělení Vnějších vztahů a Informační a poradenské 

centrum, které má tyto studenty evidované – je tedy plánována nějaká spolupráce s těmito institucemi? 

Komisaři se domnívají, že je návrh velmi roztříštěný a věnuje se několika oblastem, které 

spolu nesouvisí, byť pomoc handicapovaným studentům rozhodně má na ZČU své místo. Komise 

jednomyslně nedoporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 12: Komise nedoporučuje projekt Podpora aktivit v projektu Exchange ability 

ESN Pilsen v roce 2017 ke schválení. Projekt je nejasný.  

m) Culture evenings (CE) ESN Pilsen pro české a zahraniční studenty na ZČU v roce 2017 

Projekt kulturní večery ESN Pilsen se zaměřuje na podporu a zkvalitnění studentského života 

jak studentů ZČU, tak i zahraničních studentů přijíždějících na ZČU převážně přes program 

Erasmus+. Komise v něm spatřuje potenciální přínos, neboť kulturní a informační výměna „napřímo“ 

(možnosti studia v zahraničí, ohlas ZČU v zahraničí) má pro studenty význam a může být mnohem 

efektivnější nežli oficiální informační kanály.  

Administrátorka upozornila na to, že některé položky rozpočtu již byly nakoupeny 

v předchozím projektu – jedná se o balonky s logem ESN Pilsen, laserové ukazovátko a jídelní 

potřeby, přičemž nedošlo k úplnému vyčerpání těchto zásob. Projekt by to měl reflektovat a v případě, 

že jsou to zásoby nedostatečné, uvést na pravou míru, jaký je stav. Komisaři se pozastavili nad 

položkou „zařízení na prezentování prezentací“ – co to je? U stipendií konstatovali, že ve všech 

projektech ESN Pilsen se objevují stipendia, ale chybí jejich kalkulace (co se bude dělat, jaká je 

předpokládaná hodinová sazba apod.). Komise jednomyslně nedoporučila projekt ke schválení a 

realizaci. 

Usnesení č. 13: Komise nedoporučuje projekt Culture evenings (CE) ESN Pilsen pro české a 

zahraniční studenty na ZČU v roce 2017 ke schválení. Rozpočet je netransparentní.  

n) Plzeňská Noc 2017 

Plzeňská Noc je multižánrový klubový festival fungující od roku 2015 za organizace studentů 

a bývalých studentů ZČU. Administrátorka upozornila na formální nedostatky, které se objevují 

v projektu. Termíny projektu a harmonogramu nejsou v souladu, přičemž termíny harmonogramu jsou 

plánované po dobu celého roku. Není zcela jasné, pro kolik osob jsou naplánovaná stipendia – v 

řešitelském týmu je pouze uvedena hlavní řešitelka a v organizačním týmu projektu je uveden spolek 

Plzeňská noc z.s. Komisaři by uvítali, kdyby se na projektu zapojilo více současných studentů.  

Z projektu zcela jasně nevyplývá, jakým způsobem probíhá propagace ZČU. Komisaři by 

ocenili, aby bylo viditelné logo ZČU v každém klubu a na všech propagačních materiálech (letáky, 

grafika online apod.). Zároveň podotkli, že chybí detailní popis jednotlivých položek rozpočtu. Je 

nutné uvést podrobnou kalkulaci a rovněž uvést příjmy (prodej vstupenek) a financování z jiných 

zdrojů. Komisaři ideově projekt podporují, ale pouze za předpokladu, že řešitelka odstraní nedostatky, 

doplní detailní popis rozpočtu projektu a přesněji potvrdí, jakým způsobem bude ZČU propagována. 

Komise poměrem 4 ku 1 (jeden člen komise nehlasoval) nedoporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 14: Komise nedoporučuje projekt Plzeňská noc 2017 ke schválení. V projektu se 

objevuje velké množství nedostatků. Chybí detailní popis rozpočtu a upřesnění způsobu propagace 

ZČU. 

V závěru jednání se přítomní členové komise dohodli, že termín příštího zasedání komise bude 

upřesněn prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku.  
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Poté předsedkyně Mgr. Ponížilová jednání komise ukončila. 

 

 

V Plzni 3. února 2017 

zapsala Silvija Simeonova  

 

 

 

 

Mgr. Anna Ponížilová 

předsedkyně komise  


