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Zápis z 82. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 7. března 2018 

 

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

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

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) Žádosti o projekt GRAS:  

a. Dioné - Jaro 2018 

b. Prkna Neprkna 

c.  Akademici Plzeň 2018 

d. Zachraň život na ZČU II 

e. Mezinárodní festival road movies 

f. Formula Student 2018 - Racing Team Pilsen 

2) Různé: 

a. Podpora finančně náročných projektů 

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

finančních prostředků. Na podporu studentských projektů zbývá rozdělit 690.520,- Kč na věcné části dle 

směrnice rektora 32R/2016 GRAS (dále jen „směrnice“) čl. 1, odst. 2, bodu a). Na osobní náklady 

(stipendia) lze rozdělit částku ve výši 113.450,- Kč dle čl. 1, odst. 2, bodu b) směrnice. 

 V první části jednání komise posoudila podané projekty. 

a) Dioné - Jaro 2018 

Jedná se o tradiční projekt. Požadované finanční prostředky jsou jasné, přehledné a adekvátní. 

Dioné funguje jako celouniverzitní informační zdroj. Projekt je po formální stránce v pořádku. Komise 

jednomyslně podpořila projekt ke schválení a realizaci.  

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Dioné - Jaro 2018“ ke schválení. Plánované náklady 

jsou transparentní, Dioné má na ZČU již tradici a přispívá k rozvoji studentského života. 

b) Prkna Neprkna  

Jedná se o jednodenní tradiční multikulturní festival, který umožňuje studentům, absolventům a 

zájemcům o studiu na ZČU předvést svůj talent veřejnosti.  

Administrátorka informovala, že ze statistiky z předchozích let vyplývá, že jsou využíváni stále 

stejní dodavatelé. Na tuto skutečnost byla rovněž upozorněna Ing. Šimkovou z oddělení Nákupu a 

veřejných zakázek. Proto je nutné doložit 3 poptávky na nákup služeb s tím, že navrhovatelka využije 

nejvýhodnější nabídku. Komisaři konstatovali, že v případě spolehlivých dodavatelů a dobré spolupráce je 
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pochopitelné využívat jejích služeb opakovaně, ale zároveň dodali, že souhlasí s návrhem administrátorky. 

Zároveň je nutné všechny propagační materiály viditelně označit logem ZČU. Komise jednomyslně 

podpořila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt „Prkna Neprkna“ ke schválení a realizaci. Tato akce 

má na ZČU již bohatou tradici a přispívá k propagaci ZČU a rozvoji studentského života na ZČU. Komise 

doporučuje stanovit následující podmínky: navrhovatelka doloží k jednotlivým nákupům služeb tři 

poptávky od různých dodavatelů a využije služeb nejvýhodnějšího z nich. Všechny propagační materiály 

budou viditelně označeny logem ZČU. 

c) Akademici Plzeň 2018 

Hlavním cílem projektu je reprezentace Západočeské univerzity na evropském a regionálním 

poli. Projekt vyvolal dlouhou diskusi, neboť studenti žádají o maximální povolenou výši. Komisaři 

konstatovali, že se jedná o tradiční a přínosný projekt, důležitý pro ZČU, ale zároveň se domnívají, že by 

měl být financován z jiných zdrojů, nikoliv z GRAS s ohledem na výši rozpočtu této soutěže.  

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

Termín zahájení harmonogramu není v souladu s termínem zahájení projektu. Předsedkyně konstatovala, že 

se jedná o drobný nedostatek, který lze opravit, a podotkla, že projekt je velmi pěkně napsaný. 

Přesto však se komise nakonec jednomyslně usnesla projekt nepodpořit s tím, že je nutné ho 

podpořit z jiných zdrojů – jednak s ohledem na finanční limit soutěže GRAS, dále také pro jeho značný 

význam pro ZČU, který přesahuje běžné studentské projekty.  

Usnesení č. 3: Komise nedoporučuje projekt „Akademici Plzeň 2018“ ke schválení. Projekt by 

měl být dlouhodobě zaštítěn Západočeskou univerzitou mimo soutěž studentských projektů GRAS. 

d) Zachraň život na ZČU II 

Administrátorka informovala komisaře, že podobný projekt byl schválen na předchozím jednání 

komise s tím, že došlo ke snížení požadované částky určené na úhradu stipendií a zamítnutí nákupu 

materiálních nákladů.  Předsedkyně informovala, že Dr. Štich, o němž se na posledním jednání komise 

hovořilo v souvislosti s působením na jedné z kateder Fakulty zdravotnických studií (dále jen „FZS“), 

dodatečně vysvětlil, že nejednal při řešení projektu jménem katedry,  ale za Projektové oddělení FZS. Dr. 

Štich rovněž sdělil, že všechny projekty musí projít Projektovým oddělením FZS. Administrátorka uvedla, 

že navrhovatelka nebyla spokojená s rozhodnutím pana prorektora pro studijní a pedagogickou činnost 

(dále jen „PR-P“) a požádala o předčasné ukončení projektu. Ve své žádosti navrhovatelka uvedla, že 

materiál, o který v projektu žádá, není možné si na fakultě zapůjčit z důvodu potřeby při výuce studentů 

FZS. Zároveň dodává, že částka určená na stipendia není dostatečná s ohledem na rozšíření nabídky kurzů. 

Žádosti pan prorektor Čepička vyhověl a projekt byl předčasně ukončen. 

Před komisi je proto předložen nový, opravený projekt. V úvodu diskuze se všichni komisaři 

shodli, že tematika první pomoci je důležitá a myšlenku kurzů rozhodně podporují.  

Předsedkyně konstatovala, že v novém projektu je nákup materiálních nákladů mnohem lépe 

vysvětlen, ale i přesto zůstává problém, že majetek ZČU musí být někde inventarizován – pravděpodobně 

tedy na jedné z kateder FZS. Z projektu nevyplývá, kde bude vybavení uskladněno a především kdo ho 

bude dále využívat, kdo ho bude spravovat a pečovat o něj. Standardní materiální náklady projektů GRAS 

tvoří např. kancelářské potřeby, drobné propagační předměty, ev. jiný spotřební materiál. Ve výjimečných 

případech je ku prospěchu projektu možno pořídit i dlouhodobější vybavení, jak se tomu stalo např. u 

loňského projektu s podobnou tematikou. Pokud je pořízené vybavení funkční dlouhodobě, kloní se komise 

k tomu, aby bylo využito i pro další ročníky projektu. Není smyslem soutěže, aby bylo pro každý ročník 

pořizováno stále nové vybavení. Z toho důvodu komise opakuje své stanovisko z minulého jednání, tedy 

nepodpořit materiální náklady projektu. 
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Komisaři se pozastavili u cílů projektů, např. „Vytvořit vhodné podmínky pro výuku“ – je tím 

myšlena výuka fakulty/katedry všeobecně (tedy i nad rámec projektu) či specificky kurzy v rámci projektu? 

Rovněž byla diskutována otázka financování v případě kurzů pořádaných pro Univerzitu třetího věku – 

kurzy z projektu GRAS by neměly být omezeny na jednu součást ZČU (pokud by U3V stála o kurz 

speciálně pro své posluchače, neměl by takový kurz být financován z GRASu. 

Předsedkyně upozornila na formální nedostatky v projektu. Termín zahájení projektu není 

v souladu s termínem rozhodnutí PR-P. V případě schválení projektu bude nutné tento termín opravit. 

V měřitelných výstupech se objevuje výstup s názvem „Nákup pomůcek“, nákup pomůcek by byl jen 

nástrojem, jak dosáhnout výstupů projektu, nikoli výstupem samotným. Předsedkyně nicméně 

konstatovala, že jsou zde uvedeny i další výstupy, které jsou mnohem důležitější, např. propagace projektu 

a realizace kurzů, kde je předpoklad 100 proškolených účastníků.  

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

údajů v projektu byl proveden výpočet odměny pro jednoho studenta ve výši 150 Kč/hod. Komisaři 

konstatovali, že ohodnocení stipendiem by v rámci soutěže GRAS nemělo mezi projekty vytvářet výrazné 

rozdíly, a proto, stejně jako na minulém jednání, kalkulovali s částkou 110 Kč/hod., tedy při 275 + 30 

hodinách práce bude stipendium kráceno na 30.250 Kč + 3.300 Kč (celkem 33.550 Kč). Pokud fakulta uzná 

za vhodné ocenit práci svých studentů jinou sazbou, může využít vlastních zdrojů k dofinancování. 

Podmínkou pro výplatu stipendií je doložení presenční listiny s podpisy účastníků ke každému kurzu, kde 

bude uvedeno, o jaký kurz se jedná a dobu jeho trvání – z projektu totiž není jasná doba trvání kurzu (uvádí 

se „1–4 hodiny“). Zároveň je nutné, aby informace o konání kurzů byla rozeslána/předána všem studentům 

a zaměstnancům ZČU.  

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

a stipendia budou krácena na 33.550,- Kč. Administrátorka bude v souvislosti s projektem komunikovat 

s navrhovatelkou projektu (navrhovatelce samozřejmě může poskytnout podporu i Projektové oddělení 

FZS, nicméně řešení projektu GRAS musí být v její režii).  

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

podporu akce ovšem doporučuje snížit na 33.550,- 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. Komise doporučuje stanovit následující podmínky: 

navrhovatelka doloží ke každému kurzu presenční listinu s podpisy všech zúčastněných. Zároveň zde bude 

uveden název kurzu a doba jeho trvání. Informace o konání kurzů bude přístupná všem studentům a 

zaměstnancům ZČU.  

e) Mezinárodní festival road movies 

Cílem Mezinárodního festivalu road movies je prezentovat celovečerní a dokumentární filmy a 

doprovodné akce (panely, přednášky a workshopy), které oslavují lidskou rozmanitost a rozšiřují naše 

poznání a pochopení odlišných kultur. Dalším cílem je propagovat související aktivity studentů a 

akademiků ZČU, šířit dobré jméno univerzity (nejen v ČR ale také v zahraničí) a podpořit její třetí roli. 

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

Komisaři se pozastavili nad požadovanými částkami v položce stipendií. Diskutovali ohledně 

grafického návrhu, zda je požadována částka adekvátní či nikoliv. Dále se pozastavili nad tím, že 

navrhovatel zároveň žádá o nákup licence českého písma pro vytvoření grafiky ve výši 2.200,- Kč. 

Komisaři se domnívají, že tyto náklady by měly být součástí grafického návrhu. Při nákupu písma by opět 

vyvstala otázka, kdo bude s písmem dále nakládat atd. Při orientačním výpočtu kalkulovala komise opět se 

sazbou 110,- Kč/ hod. a doporučila stipendia krátit na částku 7.200,- Kč s tím, že odměna za grafický návrh 

je stanovena na 6.200,- Kč a propagace a marketing na 1.000,- Kč. Položku materiální náklady navrhuje 

komise nepodpořit. 
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Usnesení č. 5: Komise doporučuje projekt „Mezinárodní festival road movies“ ke schválení, 

celkovou podporu akce ovšem doporučuje snížit na 44.970,- Kč. Náklady nebo výdaje na služby budou 

uhrazeny ve výši 37.770,- Kč a stipendia budou snížena na 7.200,- Kč. Tento projekt přispívá k obohacení 

studentského života a k propagaci ZČU. 

f) Formula Student 2018 - Racing Team Pilsen 

Předsedkyně informovala, že se v projektu neobjevují žádné formální nedostatky. Komisaři se 

shodli, že se jedná o velmi kvalitní projekt, který rovněž vyvolal dlouhou diskusi, neboť studenti žádají o 

maximální povolenou výši. Komisaři konstatovali, že se jedná o tradiční a přínosný projekt, důležitý pro 

ZČU, ale zároveň se domnívají, že by měl být financován z jiných zdrojů, nikoliv z GRAS s ohledem na 

výši rozpočtu této soutěže a pro jeho značný význam pro ZČU, který přesahuje běžné studentské projekty 

(podobně jako v bodu c). Komisaři se z těchto důvodů dohodli projekt nepodpořit. 

Usnesení č. 6: Komise nedoporučuje projekt „Formula Student 2018 - Racing Team Pilsen“ ke 

schválení. Projekt by měl být dlouhodobě zaštítěn Západočeskou univerzitou mimo soutěž studentských 

projektů GRAS. 

V druhé části jednání předsedkyně vyzvala všechny členy komise k diskusi.  

2) Různé 

Komisaři dlouze diskutovali ohledně schvalování projektů, které jsou přínosné pro ZČU, ale 

zároveň potřebují velkou dotaci. Navrhovatelé žádají o nejvyšší možnou částku, která je pro GRAS 

povolená, a to 200.000,- Kč. Komisaři konstatovali, že se jedná o kvalitní a důležité projekty pro ZČU, ale 

zároveň dodali, že vzhledem k omezenému rozpočtu GRAS je náročné tyto projekty opakovaně finančně 

podporovat tímto způsobem. Zároveň se shodli na tom, že krácení finanční podpory by studentům 

nepomohlo, neboť dle přiložených dokumentů z žádosti vyplývá, že náklady na jeden projekt přesahuji 

milion korun. Administrátorka navrhla, že vytvoří celkovou statistiku z předchozích let, která bude 

rozdělena na věcné náklady a na stipendia, neboť se jedná o dva různé zdroje financování, a to vždy za 

příslušný kalendářní rok. Komisaři doporučují navrhovatelům těchto projektů kontaktovat pana rektora a 

požádat o kontinuální finanční podporu těchto projektů z jiných zdrojů.  

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

4. dubna 2018 od 8:00 hod. S ohledem na to je uzávěrka pro podání nových návrhů stanovena na 27. března 

2018. 

Poté předsedkyně Mgr. Ponížilová jednání komise ukončila. 

 

V Plzni 7. března 2018 

zapsala Silvija Piterková 

 

 

Mgr. Anna Ponížilová 

předsedkyně komise  


