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Zápis z 81. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 7. února 2018 

 

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

Zdeněk Rod, Ing. Petr Řezáček, Ph.D.   

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

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

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

1) Žádosti o projekt GRAS:  

a. Studentský ples ZČU 2018   

b. Studenti a Jaderné dny 2018  

c.  Festival arabské kultury 2018  

d. Zachraň život na ZČU II  

2) Různé: 

a. Projekty řešené v roce 2017 

Začátkem jednání předsedkyně komise, Mgr. Ponížilová, představila nového člena komise 

zastupující studenty, pana Zdeňka Roda.  

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

finančních prostředků. Z roku 2017 se převedla nevyčerpaná částka ve výši 368.421,46 Kč, která 

výhradně slouží na úhradu věcných nákladů. Prostřednictvím pana prorektora Čepičky byl požádán 

AS ZČU o schválení zbývající částky do výše 1 mil. Kč, která činí 631.578,54 Kč. Dle informací od 

pana prorektora Čepičky lze nové projekty v roce 2018 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 bylo 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. Pan prorektor Čepička informoval, že proběhne speciální jednání kolegia 

kvestora ohledně rozpočtu ZČU, čímž dojde k jeho schválení s velkou pravděpodobností již koncem 

února.  

V druhé části jednání komisaři projednali podané projekty. 

a) Studentský ples ZČU 2018 

Studentský ples ZČU 2018 je tradiční akcí, jež je silně spjatá se Západočeskou univerzitou. 

Požadované finanční prostředky jsou logické a adekvátní. Projekt je po formální stránce v pořádku. 

Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení a realizaci.  
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Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Studentský ples ZČU 2018“ ke schválení 

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

k propagaci ZČU. 

b) Studenti a Jaderné dny 2018 

Ve dnech 19. dubna až 23. května 2018 se na ZČU konají tradiční Jaderné dny, které pořádá 

Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se ŠKODA JS a.s. a CENEN (Czech Nuclear Education 

Network). Studenti Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické a Fakulty aplikovaných věd se podílejí na 

spoluorganizování Jaderných dnů a během těchto dnů povedou komentované prohlídky tematických 

expozic, jež jsou věnovány jaderné energetice. Projekt samotný i zapojení studentů na takové akci 

hodnotí komise kladně. Studenti budou poskytovat odborné konzultace pro návštěvníky Jaderných dnů 

a v neposlední řadě se budou podílet na koordinování odborných seminářů a přednášek pro střední 

školy. Komisaři konstatovali, že největší položkou jsou stipendia, akce je nicméně časově náročná 

a odměna za práci dává smysl. V rozpočtu projektu je ovšem navíc žádáno ještě o občerstvení pro 

studenty, kteří zajišťují odborné konzultace pro návštěvníky Jaderných dnů. Předpokládaná částka 

vychází na 320 Kč/den, kalkuluje se občerstvení pro 4 studenty denně, přičemž v kalkulaci stipendií se 

hovoří o zapojení 2 studentů denně, což vyvolává pochybnosti. Komisaři konstatovali, že položka 

občerstvení je neopodstatněná, neboť studenti mají dotované obědy v Menze. Pokud nicméně 

upřednostňují zakoupit uváděné bagety (např. z důvodu časové efektivity), pak komise navrhuje snížit 

stipendijní dotaci o cenu občerstvení, tedy o 9.600,- Kč. Uváděná hodinová sazba za práci je 

kalkulována ve výši 110, ev. 100 Kč/hodinu, což komise – i s ohledem na fakt, že stipendium 

nepodléhá dani ani odvodům, považuje za dostatečnou dotaci z GRAS. Pokud zapojené fakulty budou 

mít zájem ohodnotit práci studentů vyšší sazbou, mohou využít prostředky z vlastních stipendijních 

fondů. Položku stipendia tedy komise navrhuje snížit na 56.550,- Kč.  

Předsedkyně dále upozornila na měřitelné výstupy v projektu a podotkla, že zde chybí 

měřitelné hodnoty. Měřitelným výstupem má být např. počet návštěvníků, ale není stanovena 

měřitelná hodnota – tedy kolik návštěvníků je předpokládáno, při jaké návštěvnosti je akce 

považována za úspěšnou (podobně u počtu publikovaných článků o akci apod.).  

Komise projekt jednomyslně podpoří, pokud budou doplněny měřitelné hodnoty 

u měřitelných výstupů v projektu. Administrátorka vyzve žadatele k doplnění před vydáním 

Rozhodnutí o projektu. 

Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt „Studenti a Jaderné dny 2018“ ke schválení, 

pokud žadatel doplní měřitelné výstupy projektu. Celkovou podporu akce ovšem doporučuje komise 

snížit na 89.030,- Kč. Věcné náklady zůstávají beze změny a stipendia budou snížena na 56.550,- Kč. 

Tento projekt přispívá k obohacení studentského života a k propagaci ZČU. 

c) Festival arabské kultury 2018 

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. Předsedkyně A. Ponížilová upozornila na 

navýšení rozpočtu a zároveň dodala, že řešitel navýšení zdůvodnil tím, že se festivalu zúčastní 

90 hostů, čímž dojde k navýšení částky za ubytování. Dále se jedná o navýšení poplatků za promítací 

práva a náklady za inzerci. Komisaři ocenili přehledně zpracovaný rozpočet a jeho zdůvodnění, jeho 

navýšení považují za opodstatněné. Komise jednomyslně doporučila tzv. Arabfest ke schválení a 

realizaci. 
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Usnesení č. 3: Komise doporučuje projekt „Festival arabské kultury 2018“ ke schválení. 

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

propagaci ZČU. 

d) Zachraň život na ZČU II 

Administrátorka informovala komisaře, že projekt je po formální stránce v pořádku.  

Upozornila pouze na to, že v loňském roce byl schválen téměř stejný projekt, který byl z velké části 

řešen Dr. Štichem – akademickým pracovníkem katedry ošetřovatelství a porodní asistence (dále jen 

„KOS“). Komisaři mají z toho důvodu pochybnosti, zda projekt neslouží k materiálovému vybavení 

KOS a financování akce katedry bez skutečně aktivního zapojení studentů, což by neodpovídalo 

smyslu soutěže GRAS, tedy naučit studenty psát, podávat a řešit kvalitní projekty. Již v minulém 

projektu byly zakoupeny materiální pomůcky k zajištění seminářů a z textu projektu není zjevné, zda 

budou využity opětovně (případně proč nikoliv), ani akutní potřebnost pořídit pomůcky nové. 

Komisaři rovněž diskutovali nad požadovanou výší stipendií v rozpočtu. Na základě 

uvedených údajů v projektu byl proveden výpočet odměny pro jednoho studenta ve výši 300 Kč/hod. 

Komisaři konstatovali, že tato částka je naddimenzována. Dohodli se, že odměna by měla být 

adekvátní a stanovili 110 Kč/hod., tedy při 125 hodinách práce bude stipendium kráceno na 13.750 

Kč. Pokud fakulta uzná za vhodné ocenit práci svých studentů jinou sazbou, může využít vlastních 

zdrojů k dofinancování.  

Komise došla k závěru, že projekt doporučí ke schválení bez materiálních nákladů 

a stipendia budou krácena na 13.750,- Kč. Administrátorka bude v souvislosti s projektem 

komunikovat výhradně s řešitelkou projektu.  

Usnesení č. 4: Komise doporučuje projekt „Zachraň život na ZČU II“ ke schválení, 

celkovou podporu akce ovšem doporučuje snížit na 13.750,- Kč. Tato částka slouží výhradně k úhradě 

stipendií a bude studentům uhrazena až po úspěšném skončení projektu. Částka určená na materiální 

náklady hrazena z projektu nebude. Tato akce přispívá k propagaci ZČU. 

2) Různé 

Administrátorka poté informovala komisaře ohledně průběhu soutěže GRAS v roce 2017. V 

loňském roce bylo celkem podáno 35 projektů, z nichž bylo zamítnuto 14 a podpořeno 20, z nichž 

byly 2 projekty ukončeny předčasně a 18 jich bylo ukončeno úspěšně.  

Administrátorka rovněž informovala o problémech, se kterými se setkává v průběhu 

podávání závěrečných zpráv. Upozornila na to, že dost často řešitelé nestihnou utratit přidělené 

prostředky, které slouží na úhradu materiálu, služeb a cestovného, neboť žádosti podávají pozdě 

(obzvlášť u položek, které je nutné soutěžit dle zákona). Tyto prostředky se uvolní až v okamžiku, kdy 

je projekt řádně ukončen. Některé projekty trvají do konce roku, proto volné prostředky nelze přidělit 

jiným projektům a následně jsou převedeny do dalšího období. Komisaři konstatovali, že k této 

skutečnosti bude přihlédnuto u projektů, s nimiž vznikly špatné zkušenosti z předchozích let. 

Dále se diskutovalo o dokládání prezenčních listin k projektům, kde je hrazeno ubytování, 

cestovné náklady, stravné apod. Problém s dokládáním se vyskytuje nejčastěji u projektů řešených 

zástupci organizace ESN Pilsen. Přítomní se dohodli, že prezenční listina se bude odevzdávat společně 

s doklady pro vyúčtování výše uvedených nákladů. Bez prezenční listiny nebudou tyto náklady 

uhrazeny. Na prezenční listině se musí objevit tyto údaje: Název a číslo projektu, název akce, pro 

kterou je listina vytvořena, datum, jméno a příjmení studenta, studentské číslo a podpis studenta. 

Komisaři rovněž podotkli, že do účetnictví se budou dokládat pouze originály účtenek nebo faktur. 

Bude-li z projektu hrazeno jízdné, student doloží jízdenky na autobus, vlak atd. Za ubytování je nutné 
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doložit fakturu od ubytovacího zařízení, případně vnitrofakturu, pokud akce probíhá v prostorách ZČU 

(např. Nečtiny).  

Ačkoli řešitel dostává v průběhu řešení projektu metodickou pomoc od administrátorky, 

která řešiteli sděluje, jaké doklady jsou dostatečné pro kontrolu řešení projektu, kterou je 

administrátorka povinna provádět, někteří řešitelé nepovažují instrukce od administrátorky za závazné. 

To ústí ve vleklé diskuze a omezuje to schopnost efektivně kontrolovat průběh projektu. Součástí 

zkušeností s řešením projektů musí být i fakt, že poskytovatel dotace (v tomto případě ZČU) má 

oprávnění vyžadovat doklady za účelem kontroly správného vynaložení finančních prostředků – 

především že poskytnuté peníze byly čerpány v souladu s návrhem projektu, a to zcela transparentně, 

bez pochybností. Zvláště u projektů, s jejichž řešiteli vznikly v tomto ohledu špatné zkušenosti, bude 

komise dbát na upozornění na dodání dokladů již v zápise a Rozhodnutí o projektu. Pokud řešitel 

neposkytne administrátorce požadované doklady nebo budou doklady neúplné, nebudou náklady 

proplaceny. V případě jakýchkoli pochybností je zodpovědností řešitele administrátorku kontaktovat 

a s předstihem si ujasnit tyto formální náležitosti. 

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

dne 7. března 2018 od 8:00 hod. S ohledem na to je uzávěrka pro podání nových návrhů stanovena na 

28. února 2018. 

Poté předsedkyně Mgr. Ponížilová jednání komise ukončila. 

 

 

V Plzni 7. února 2018 

zapsala Silvija Piterková 

 

 

Mgr. Anna Ponížilová 

předsedkyně komise  


