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Zápis ze 75. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 2. března 2017 

 

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

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

Hosté:    doc. Ladislav Čepička, Ph.D., Silvija Simeonova 

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

 

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

1) Rozpočet GRAS 2017. 

2) Žádosti o projekt GRAS: 

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

b. Prvákoviny ZČU 2017. 

    

Administrátorka GRAS, S. Simeonova informovala komisaře, že se v rozpočtu GRAS 2017 

zatím nic nezměnilo a zatím nedošlo k čerpání v projektech. 

V druhé části jednání komisaři projednali podané projekty. 

a) Účast studentů ZČU na Veletrhu vědy pořádaném Akademií věd 2 

Projekt byl projednáván na předchozím zasedání komise (únor 2017) a byl zamítnut kvůli 

nedostatkům ve zdůvodnění rozpočtu, především, zda je akce financována pouze z GRAS nebo i z 

jiných zdrojů. V popisu rozpočtu komisaři rovněž postrádali podrobnější popis stipendií, jakým 

způsobem je řešena doprava a zda budou předváděné exponáty rovněž hrazeny z projektu. Řešitelka 

vypořádala všechny připomínky, chybějící informace do projektu doplnila a podrobněji zdůvodnila 

rozpočet. Komisaři se pozastavili nad tím, že převoz exponátů a členů týmu budou řešit studenti 

vlastními vozidly na vlastní náklady. Předsedkyně komise podotkla, že z projektu vyplývá, že 

Pedagogická fakulta se na projektu finančně nepodílí, proto cestovní náklady padají na studenty, kteří 

se projektu účastní (nikoli, jak by se mohlo předpokládat, na zaměstnance fakulty). Komise 

jednomyslně doporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt Účast studentů ZČU na Veletrhu vědy pořádaném 

Akademií věd 2 ke schválení. Plánované náklady jsou transparentní a adekvátní. Tento projekt přispívá 

k propagaci ZČU.  

b) Prvákoviny ZČU 2017 

Prvákoviny jsou vzdělávací a seznamovací kurz, pořádaný studentskou organizací AIESEC, 

pro studenty prvních ročníků Západočeské univerzity v Plzni. Předsedkyně konstatovala, že řešitel 

žádá o maximální povolenou částku dle směrnice rektora č. 32R/2016 článek 7 věta 1. Komisaři se 

shodli, že tato částka je příliš vysoká a zdůvodnění rozpočtu je nejasné a nesrozumitelné.  

Konstatovali, že stejný projekt byl realizován i v předchozích letech a bylo vyžadováno, aby celková 

částka odpovídala skutečnému počtu účastníků dle statistiky z předchozích ročníků. Administrátorka, 
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S. Simeonova, informovala komisaře ohledně finanční podpory Prvákovin řešených v předchozích 

letech:  

rok žádaná částka počet prváků (předpoklad účasti resp. minimální účast) 

2011 112 900 Kč 110 prváků – podpořeno 70 tis. Kč 

2012 141 500 Kč 150 prváků 

2013 79 000 Kč 120 prváků 

2014 79 000 Kč 120 prváků 

2015 89 000 Kč 70 prváků – podpořeno 68 tis. Kč 

2016 117 000 Kč 100 prváků 

2017 200 000 Kč 95 prváků 

Komisaři konstatovali, že se v projektu objevují nesrovnalosti v rozpočtu. Celkové náklady 

na projekt jsou naplánované na 324 tis. Kč, přitom „Celkové výnosy z účastnických poplatků bez 

grantu – 327 300 Kč“. Z GRAS ovšem řešitel žádá o podporu ve výši 200 tis. Kč – nač, jsou-li výnosy 

bez grantu vyšší než náklady? Dále čteme „Celkové výnosy z účastnických poplatků s grantem – 

149 900 Kč“. Kromě nejasnosti, jaké jsou vlastně příjmy, vymezuje řešitel v rozpočtu částku ve výši 

25 900 Kč, která by měla sloužit jako zisk organizace AIESEC, a zdůvodňuje to tím, že organizátoři 

akci pořádají ve svém volném čase a přitom se nemohou věnovat své běžné činnosti pro organizaci. 

Komisaři se domnívají, že není vhodné podpořit projekt, který generuje zisk, zvláště když zisk je pro 

organizaci AIESEC, ta se na projektu finančně nepodílí, zatímco ZČU má projektu poskytnout 

nadpoloviční podporu. Komisaři se shodli na tom, že některé položky v rozpočtu jsou 

naddimenzované (např. cestovní náhrady z Plas do Plzně jsou naplánovány na 20 tis. Kč), rozpočet je 

nejasný a zdůvodnění nesrozumitelné.  

Pan prorektor Čepička připomněl, že se jedná o velmi důležitou akci, která je určená nově 

přijatým studentům z celé Západočeské univerzity. Komisaři s ním souhlasí a ideu projektu podporují, 

ale pouze za předpokladu, že řešitel odstraní nedostatky, doplní detailní a přehlednější popis rozpočtu 

projektu, podrobně popíše požadované položky a lépe zdůvodní výši částky, kterou požaduje.  

Usnesení č. 2: Komise nedoporučuje projekt Prvákoviny ZČU 2017 ke schválení. Rozpočet 

akce je naddimenzovaný, jednotlivé položky nejsou dostatečně vysvětleny. Projekt generuje zisk. 

V závěru jednání se komisaři dohodli na příštím termínu zasedání komise, které se bude konat 

dne 3. dubna 2017 od 10 hod. S ohledem na to je uzávěrka pro podání nových návrhů stanovena na 

26. března 2017. 

Poté předsedkyně Mgr. Ponížilová jednání komise ukončila. 

 

 

V Plzni 2. března 2017 

zapsala Silvija Simeonova  

 

 

 

 

Mgr. Anna Ponížilová 

předsedkyně komise  


