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Zápis z 83. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 4. dubna 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. Kapeláž X. 

b.  Fort Boryard 

c. Přednáškový klub 

d. Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - jaro 2018 

2) Různé: 

a. Změna směrnice 

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

finančních prostředků. Na podporu studentských projektů zbývá rozdělit 589.350,- 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 48.400,- Kč dle čl. 1, odst. 2, bodu b) směrnice. 

 V první části jednání komise posoudila podané projekty. 

a) Kapeláž X. 

Jedná se o tradiční jednodenní hudební festival. Požadované finanční prostředky jsou jasné, 

přehledné a adekvátní. Administrátorka informovala  komisaře, že obdobně jako v projektu  „Prkna 

Neprkna“ je nutné doložit 3 poptávky na nákup služeb s tím, že navrhovatelka využije nejvýhodnější 

nabídku. Zároveň je potřeba doplnit do závěrečné zprávy studenty podílející se na projektu s ohledem na 

požadovaná stipendia a předpokládaný počet osob pro organizaci.  

Komisaři dále diskutovali o tom, zda se návrh neodklání od svého původního záměru  – 

studentská akce úzce spojená se ZČU s výhradně studentskými kapelami. Nyní se akce již nekoná v areálu 

kampusu ZČU na Borech, ale v prostorách Plzeňského Prazdroje, Plzeňský Prazdroj se stal hlavním 

sponzorem… Zároveň se pozastavili nad účastí kapel, kde členem kapely má být student ZČU, absolvent 

ZČU nebo i „zájemce o studium“, čímž se rozplývá definice „studentské kapely“.  

Komisaři se nicméně shodli na tom, že se jedná o tradiční a úspěšnou akci, která by měla být 

podpořena, pokud budou (jak je plánováno) všechny propagační materiály viditelně označeny logem ZČU. 

Komise jednomyslně doporučila projekt ke schválení a realizaci.  

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Kapeláž X.“ ke schválení. Tato akce má na ZČU již 

bohatou tradici a přispívá k propagaci ZČU a rozvoji studentského života na ZČU. Komise doporučuje 
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stanovit následující podmínky: navrhovatelka doloží k jednotlivým nákupům služeb alespoň tři poptávky 

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

viditelně označeny logem ZČU. 

b) Fort Boryard 

Druhý ročník atraktivní únikové hry pro studenty ZČU, odehrávající se v prostorách FST. 

Administrátorka informovala, že návrh je po formální stránce v pořádku. Upozornila na organizační 

zajištění projektu, kde je předpoklad účasti 15 studentů, přičemž v řešitelském týmu se objevují pouze 2 

osoby. Je nutné doplnit do závěrečné zprávy studenty podílející se na projektu s ohledem na požadovaná 

stipendia a předpokládaný počet osob pro organizaci.  Zároveň připomněla, že nákup kancelářských potřeb 

probíhá pouze přes výběrové řízení stejně tak i tiskové služby. S ohledem na termín ukončení projektu 

doporučuje řešiteli nakoupit kancelářské potřeby ze skladu ZČU a tisk provést v kopírovacím centru ZČU, 

neboť za tak krátkou dobu není možné vysoutěžit dodavatele. Zároveň je nutné všechny propagační 

materiály viditelně označit logem ZČU. Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení a realizaci. 

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

přispívá k propagaci ZČU a rozvoji studentského života na ZČU. Komise doporučuje stanovit následující 

podmínku: Všechny propagační materiály budou viditelně označeny logem ZČU. 

c) Přednáškový klub 

Jedná se o společenské diskusní přednášky s úspěšnými, slavnými, známými a velmi zajímavými 

hosty mnoha oborů a profesí. Hlavním cílem projektu je propojit praxi se studiem na Západočeské 

univerzitě k obohacení studentského života a zvýšit dobré jméno univerzity v České republice. Projekt 

vyvolal dlouhou diskusi, neboť se komisaři domnívají, že svým charakterem nespadá do GRAS. Komisaři 

se shodli, že se jedná o zajímavý a přínosný projekt, důležitý pro ZČU, ale zároveň se domnívají, že by měl 

být financován z jiných zdrojů (jedná se o významnou propagaci univerzity), nikoliv z GRAS, neboť 

potenciál Přednáškového klubu přesahuje standardní studentské projekty, pro něž je GRAS určen.  

Komisaři se pozastavili nad rozpočtem tohoto projektu. Pozastavili se nad položkami natáčení 

a střih videa. Za každou službu zvlášť řešitel kalkuluje 500 Kč/hod., s předpokladem natáčení na 2 hod. pro 

10 přednášek a střih na 6 hod. pro 10 přednášek – v součtu tedy 40.000,- Kč. Tato částka je dle komisařů 

nadhodnocená. Rovněž položka cestovní náklady pro hosty je velmi nejasná, neboť z poslední akce je 

patrné, že většina hostů pochází z Plzně nebo z Prahy, a proto není nutné požadovat tak vysoké cestovní 

náhrady. Dále není jasné, z jakého důvodu řešitel požaduje dvojnásobný počet pozvánek oproti počtu hostů, 

jaký účel mají klubové košile atp. Položky jako je prezentér, roll-up, fotobanka není možné z projektu 

hradit, neboť se jedná o majetek. Není jasné, kde bude vybavení po akci uskladněno, kdo ho bude dále 

využívat, kdo ho bude spravovat a pečovat o něj.  

Komise se nakonec jednomyslně usnesla projekt nepodpořit s tím, že je nutné ho podpořit 

z jiných zdrojů – především pro jeho značný význam pro ZČU, který přesahuje běžné studentské projekty.  

Usnesení č. 3: Komise nedoporučuje projekt „Přednáškový klub“ ke schválení. Projekt by měl 

být zaštítěn Západočeskou univerzitou mimo soutěž studentských projektů GRAS. 

d) Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - jaro 2018 

Exodus je celouniverzitní pochod určený studentům, zaměstnancům i absolventům ZČU, který 

má již zaběhlou tradici. Administrátorka informovala, že tisk a nákup propagačních předmětů je vhodné 

provést v rámci ZČU, neboť pro tyto položky je nutné vyhlásit výběrové řízení. Zároveň podotkla, že je 

nutné upřesnit počet osob v řešitelském týmu především pro výplatu stipendií. Komisaři se pozastavili nad 

položkou „pronájem prostor“, ale zároveň konstatovali, že tato položka je dostatečně vysvětlena a měla by 

být uhrazena pouze v případě nepříznivého počasí. Komise jednomyslně doporučila projekt ke schválení a 

realizaci.  
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Usnesení č. 4: Komise doporučuje projekt „Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - jaro 2018“ 

ke schválení a realizaci. Plánované náklady jsou transparentní a adekvátní. Tato akce přispívá 

k propagaci ZČU a rozvoji studentského života na ZČU.  

 

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

2) Různé 

Dr. Řezáček vysvětlil, že GRAS je financován z rozpočtové rezervy rektora, která slouží pro 

neočekávané situace. Vzhledem k tomu, že GRAS není neočekávaná situace, Dr. Řezáček navrhuje požádat 

rozpočtovou komisi o zachování částky 1 mil. Kč s tím, že o tuto částku bude ponížená rezerva rektora – 

tak, aby nebylo dotčeno financování fakult. Přítomní s návrhem souhlasili. 

Administrátorka dále informovala ohledně změny směrnice rektora 32R/2016 Grantová podpora 

aktivit studentů (dále jen „směrnice“) a probíhajícího připomínkového řízení. Informovala, že došlo k 

odstranění odst. 2c) čl. 1 směrnice, ve kterém se jedná o financování studentských organizací z vlastních 

příjmů ZČU do výše 200.000,- Kč. Rovněž byla odstraněna smlouva, která se uzavírala mezi studentskou 

organizací a ZČU v případě výše uvedeného financování.  

Byla rovněž zkrácena lhůta pro podání závěrečné zprávy (čl. 14 odst. 1 směrnice) z původně 

14 dnů na 10 dnů. Děkan Randa upozornil na to, že není zde specifikováno, zda se jedná o kalendářní nebo 

pracovní dny. Administrátorka doporučila tuto specifikaci (kalendářní dny) zaslat do připomínkového 

řízení. V této souvislosti byl vznesen dotaz ohledně vyúčtování projektů. Administrátorka vysvětlila, že 

vyúčtování probíhá v průběhu projektu. V čl. 14 bylo původně specifikováno vyúčtování projektu hlavně 

pro financování přes studentské organizace, neboť veškeré doklady v tomto případě byly fyzicky předávány 

až po ukončení projektu. U projektů, které řeší studenti (nikoli studentské organizace), veškeré finanční 

operace probíhají přes administrátorku soutěže během realizace projektu. Na základě této skutečnosti byl 

vznesen požadavek o zkrácení lhůty pro podávání závěrečné zprávy a zároveň o doložení všech dokladů do 

termínu ukončení projektu. Dále komisaři vznesli dotaz ohledně jednodenních akcí, kde je ukončení 

projektu zároveň termínem akce – aby termíny nebyly v těchto případech nastaveny nereálně. 

Administrátorka vysvětlila, že řešitel může nastavit termíny projektu tak, aby měl rezervu na přípravu 

projektu a na jeho ukončení. Záleží pouze na řešiteli, jakým způsobem tyto termíny nastaví. Ze zaběhnuté 

praxe skutečně není při rozhodování o (ne)podpoře projektu rozumný čas na přípravu a dokončení 

v harmonogramu problémem. V případě jednodenních akcí administrátorka řešitelům přímo doporučuje si 

nastavit časovou rezervu před i po akci, a tím stanovit adekvátní lhůtu pro vyúčtování projektu.  

Ve směrnici byly rovněž přidány způsoby hodnocení projektů GRAS.  

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

16. května 2018 od 8:00 hod. S ohledem na to je uzávěrka pro podání nových návrhů stanovena na 8. 

května 2018. 

Poté předsedkyně Mgr. Ponížilová jednání komise ukončila. 

 

V Plzni 4. dubna 2018 

zapsala Silvija Piterková 

 

 

Mgr. Anna Ponížilová 

předsedkyně komise  


