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Zápis z 60. jednání  

Grantové komise pro podporu aktivit studentů  

konaného dne 9. března 2015 

 

Přítomni:  Bc. Kratochvíl, Mgr. Lukešová, RNDr. Randa 

Omluveni: BcA. Pekárek, Ing. Řezáček 

Host:  Silvia Simeonová 

 

Nepřítomní členové komise poskytli pro toto jednání svá stanoviska pomocí 
prostředků umožňujících komunikaci na dálku. Grantová komise pro podporu 
aktivit studentů byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

 
Mgr. Lukešová zahájila jednání s následujícím programem:  
 

1) Různé  
a. Informace administrátorky S. Simeonové k rozpočtu GRAS 2015  

 
2) Žádosti o projekt GRAS 

 
a. Podpora kulturních aktivit ESN Pilsen (Bc. Jakub Nedvěd), 

b. Správa a činnost studentského informačního serveru Dioné - 2. semestr 

akademického roku 2014/2015 (Lada Zadranská), 

c. Studentský ples ZČU 2015 (Bc. Jakub Nedvěd), 

d. Průvodce prváka 2015/2016 (Pavlíková Šárka), 

e. Licence vysílání Rádia Bomba (Ing. Jan Šimota), 

f. Kapeláž VII - festival studentských kapel (Petr Bohuslav), 

g. Prkna Neprkna (Anna Bauerová), 

h. Ski Trip 2015 (Ing. Jana Turjanicová). 

V úvodu jednání administrátorka S. Simeonová informovala komisi 

o rozpočtu roku 2015. Finanční prostředky, které byly převedeny z roku 2014, již byly 

rozděleny mezi projekty v celkové výši 286 tis. Kč. Částka, která je navržená ke 

schválení AS ZČU, činí 695.278,11 Kč.  Vzhledem k tomu, že tato částka bude 

projednávaná koncem měsíce března, bylo dohodnuto s ekonomickým oddělením, že 

je možné čerpat i do záporných hodnot. Komise se usnesla, že předběžně bude s touto 

částkou počítat a projekty projedná. 
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V druhé části jednání komise posoudila podané projekty. 

 

2a) Podpora kulturních aktivit ESN Pilsen (Bc. Jakub Nedvěd) 

Projekt je zaměřen na podporu aktivit pořádaných studentskou organizací 

ESN Pilsen. Komisaři velmi ocenili činnost této organizace, v žádosti však 

identifikovali několik problémů. Z žádosti není zcela patrné, v jaké výši se pohybuje 

finanční spoluúčast studentů na akcích. Projekt nicméně žádá odměny pro 

organizátory, materiál a služby, nikoli podporu nákladů účastníkům, proto komisaři 

ponechali nakonec tuto otázku stranou s tím, že rozpočet projektu je adekvátní 

množství plánovaných akcí.  

Je však potřeba napravit formální nedostatky v projektu: 1) Měřitelné výstupy 

nejsou jasně stanoveny. Návštěvnost aktivit a spokojenost studentů je potřeba 

vyjádřit číselnou, resp. měřitelnou hodnotou, tj. třeba škálou dotazníkového šetření 

spokojenosti (např. „nejméně x % účastníků/nadpoloviční většina účastníků bude 

spokojeno s akcemi v hodnotě 5 na škále od 1-5, kde 5 je nejvyšší spokojenost“ apod.) 

a odhadovaným počtem účastníků akcí (tento údaj se střípkovitě nachází na jiných 

místech projektu, musí být ale konkrétně specifikován za celý projekt právě na tomto 

místě).  

2) Dále byla diskutována položka rozpočtu 1.5 Stipendia. Stipendium je 

osobní náklad, proto nelze říci, že stipendiem bude hrazena: „autobusová doprava, 

ubytování i vstupy“. Zdůvodnění stipendií je třeba přeformulovat tak, že náklady na 

výlety, které vzniknou jednotlivým organizátorům, jim budou „kompenzovány 

formou stipendií“. Kalkulace odhadu těchto nákladů je nicméně na místě.  

3) Začátek projektu je plánován na 7. 3., což neodpovídá lhůtám pro proces 

projednání a schválení projektu. Projekt může být realizován až po jeho schválení, 

bude proto potřeba opravit dobu trvání a harmonogram projektu. 

Komisaři v této souvislosti připomenuli, že z logiky grantové soutěže, v níž 

žadatelé podávají projekty, na základě nichž žádají o finanční podporu, vyplývá, že 

projekt může být řešen až po svém schválení. Neschválený projekt nezískal finanční 

podporu, tudíž nemůže být v rámci GRAS řešen. Podobně je tomu s projektem, který 

dosud nebyl schválen, a tedy dosud nezískal finanční podporu. Pokud jsou v období 

před schválením projektu přesto zahájeny přípravné práce k řešení projektu, 

nemohou být z grantu financovány, a tudíž ani vykazovány jako část harmonogramu 

a doby řešení projektu. Datem schválení projektu je datum rozhodnutí PR-V, komise 

vydává pouze doporučení pro přijetí/nepřijetí projektů.  

Komise poměrem 4 ku 1 hlasu doporučila projekt ke schválení a realizaci, 

ovšem s podmínkou, že budou obratem opraveny výše uvedené formální nedostatky. 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Podpora kulturních aktivit ESN 

Pilsen“ ke schválení. Plánované náklady jsou adekvátní a rozumné. Tato akce přispívá 

k rozvoji studentského života a propagaci ZČU. Komise doporučuje stanovit 

následující podmínky: definovat měřitelné výstupy měřitelnou hodnotou, upravit 
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zdůvodnění stipendií tak, aby bylo v souladu s definicí stipendia coby osobního 

nákladu, a opravit počátek řešení projektu a harmonogram dle data schválení 

projektu.  

 

2b) Správa a činnost studentského informačního serveru Dioné - 

2. semestr akademického roku 2014/2015 (Lada Zadranská)  

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

přehledné a adekvátní. Dioné funguje jako celouniverzitní informační zdroj. Dle 

komisařů chybí v žádosti informace ohledně návštěvnosti webových stránek, požadují 

proto údaj uvést v závěrečné zprávě a v případných následujících žádostech již 

v návrhu projektu. Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení. 

Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt „Správa a činnost studentského 

informačního serveru Dioné - 2. semestr akademického roku 2014/2015“ ke 

schválení. Plánované náklady jsou rozumné a adekvátní. Dioné má na ZČU již tradici 

a přispívá k rozvoji studentského života a k propagaci ZČU. V závěrečné zprávě řešitel 

uvede statistiku návštěvnosti serveru Dioné. 

 

2c) Studentský ples ZČU 2015 (Bc. Jakub Nedvěd) 

Studentský ples je tradiční akcí, jež je silně spjatá se Západočeskou 

univerzitou. Požadované finanční prostředky jsou logické a adekvátní. V návrhu je 

potřeba upravit termín zahájení projektu a bodu harmonogramu č. 6 tak, aby 

nekolidovaly s datem schválení projektu.  

V projektu nejsou jasně definované měřitelné výstupy. Opět je potřeba uvést 

měřitelnou hodnotu (tj. číslo, statistiku apod.). U měřitelného výstupu č. 1 se přímo 

nabízí uvést údaj o počtu článků, které se chystají řešitelé zveřejnit, u měřitelného 

výstupu č. 2 je třeba uvést předpokládaný počet účastníků.  

Jelikož informace o počtu návštěvníků se opět v žádosti již objevuje na jiném 

místě, komise považuje doplnění měřitelných výstupů za formální opravu 

a jednomyslně doporučuje projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 3: Komise doporučuje projekt „Studentský ples ZČU 2015“ ke 

schválení. Plánované náklady jsou logické a adekvátní. Studentský ples má na ZČU již 

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

Komise doporučuje stanovit následující podmínky: definovat měřitelné výstupy 

měřitelnou hodnotou a upravit počátek řešení projektu a harmonogram dle data 

schválení projektu.  

 

2d) Průvodce prváka 2015/2016 (Pavlíková Šárka) 

Průvodce prváka 2015/2016 již patří k tradičním projektům ZČU. Jedná se 

o barevně tištěnou brožuru, která slouží začínajícím studentům na ZČU, aby se lépe 
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zorientovali v novém akademickém prostředí. Komisaři hodnotí pozitivně 

vícezdrojové financování, ale zároveň upozornili na některé chyby a neúplnost 

v návrhu projektu.  

Jelikož klesá počet studentů na ZČU, ale v návrhu projektu se tato statistika 

nijak nepromítá, je otázkou, zda počet výtisků není naddimenzovaný – zdůvodnění 

počtu kusů, propočty, statistky z minulých let v projektu chybí (v roce 2009 projekt 

navazoval na čtyřletou tradici, nyní jsme tedy za 10. ročníkem – data o odběru 

a využití brožury musí být dostupná). Od roku 2011 navíc brožura existuje 

i v elektronické podobě, což v době čteček, chytrých telefonů a tabletů vede 

k zamyšlení, zda si ji mnozí odběratelé nepořídí raději touto cestou. Jelikož je brožura 

každý rok aktualizována, využití přebytků v následujících letech je bezpředmětné, 

proto by počet tištěných kusů měl co nejblíže odpovídat poptávce.  

Z vlastní zkušenosti komisaři konstatovali, že v brožurách se objevují 

i neaktuální či chybné informace. V rozpočtu projektu nejsou vyhrazeny prostředky 

na samotné sestavení brožury a kontrolu správnosti (pouze „grafická příprava, sazba 

textů“). Bylo by proto vhodné doplnit informaci, jak je zajištěna správnost 

a aktuálnost tištěných údajů – být praktickým průvodcem je koneckonců hlavním 

účelem brožury a bez správných údajů brožura dobrým průvodcem nebude. 

Měřitelný výstup opět není jasně definován, chybí měřitelná hodnota, v tomto 

případě např. počet výtisků, které budou rozdány mezi studenty.  

V kolonce „Tematický okruh“ je potřeba uvést „tematický okruh podle čl. 5 

odst. 1,“ jak stanovuje směrnice rektora č. 15R/2013. 

Jelikož se projekt potýká s problémy, které nemají pouze formální ráz, ale 

vyžadují serióznější dopracování projektu, komise poměrem 3 ku 2 hlasům 

nedoporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 4: Komise nedoporučuje projekt „Průvodce prváka 2015/2016“ 

ke schválení. Měřitelné výstupy nejsou jasně specifikované. Chybí reflexe klesajícího 

počtu studentů na ZČU v porovnání s plánovaným počtem výtisků, chybí také 

kontrola správnosti tištěných údajů. 

 

2e) Licence vysílání Rádia Bomba (Ing. Jan Šimota) 

 Jedná se o nezávislé studentské rádio, které vysílá nejen pro studenty 

a zaměstnance ZČU. Projekt by měl podpořit legální vysílání rádia na internetu.  

Komisaři měli výhrady opět k měřitelným výstupům, kde chybí odhadovaný 

počet posluchačů a předpokládaný počet jednotlivých aktivit spojených se ZČU, které 

rádio plánuje propagovat. Řešitel bude vyzván, aby tyto nedostatky neprodleně 

odstranil.  

Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení. 

Usnesení č. 5: Komise doporučuje projekt „Licence vysílání Rádia Bomba“ 

ke schválení. Rozpočet je transparentní a adekvátní. Rádio Bomba má na ZČU již 
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bohatou tradici a přispívá k propagaci ZČU. Komise doporučuje stanovit následující 

podmínky: definovat měřitelné výstupy měřitelnou hodnotou. 

 

2f) Kapeláž VII - festival studentských kapel (Petr Bohuslav) 

Jedná se o soutěžní přehlídku studentských kapel, tvořenou především 

hudebníky z řad studentů ZČU či jiných univerzit. Komisaři upozornili na 

nedostatečně vypracovaný rozpočet, kde chybí pádné důvody pro značné navýšení 

celkové částky oproti předchozím ročníkům, kdy byl projekt podpořen ve výši 

75 000 Kč (2014), 72 180 Kč (2013), 75 020 Kč (2012). Letos je žádáno téměř 

100 tis. Kč. Je možné, že jde o navýšení vzniklé vyššími cenami za pronájmy a služby, 

které nemohou řešitelé ovlivnit, plánují také skákací atrakce. Vzhledem k tomu, že 

GRAS disponuje částkou 1 mil. Kč pro celý akademický rok, je však potřeba hledat 

cesty, kde ušetřit, nikoli kde náklady navyšovat.  

Žadatel sice uvádí, které položky rozpočtu mají být placeny z GRAS (celkový 

rozpočet akce je vyšší než požadavek na finanční příspěvek GRAS), při sečtení 

položek z přílohy projektu, kde je rozpočet sestaven v přehledné tabulce, se ovšem 

v položce 2.2 náklady na výdaje nebo služby dostáváme na 129 083 Kč, zatímco pole 

rozpočtu 2.2 v samotné žádosti uvádí 82 080 Kč. Tento rozpor vede k pochybnostem, 

jak bude řešitel s rozpočtem hospodařit, a takové pochybnosti jsou nepřípustné. 

Mezi měřitelnými výstupy není uveden jediný měřitelný údaj. V žádosti pouze 

čteme, že organizátoři očekávají „větší návštěvnost“. Vzhledem k tomu, že jde 

o 7. ročník (a nikoli pilotní projekt) by se ovšem slušelo dodat, co je to návštěvnost 

v minulých ročnících a co je to „větší návštěvnost“ letos.  

Termínem akce je středeční odpoledne, proto by bylo rovněž vhodné uvést, jak 

akce ovlivní běžný chod univerzity, zda se budou prodávat alkoholické nápoje a jak 

bude zajištěn dohled, aby rozjařilí účastníci neničili vybavení areálu apod. Komise 

věří, že všechny tyto náležitosti organizátoři zvážili, a proto by mělo v projektu zaznít, 

jak budou chráněni studenti ZČU, kteří se v době Kapeláže chtějí soustředit na výuku 

a studium, a zaměstnanci, kteří se potřebují soustředit na práci a výzkum. 

V položce rozpočtu 1.5 Stipendia by se kromě odměn za práce na přípravě 

festivalu mělo namísto „cestovného“ a „hovorného“ opět objevit spíše zdůvodnění 

v tom smyslu, že další náklady, které vzniknou organizátorům při telefonickém 

vyjednávání a převozu materiálů, jim budou „kompenzovány formou stipendií“ 

(cestovné jako takové by muselo spadnout pod položku 2.3, hovorné do 2.2 služeb, 

jejich vyúčtování by pak ovšem bylo značně problematické).  

V kolonce „Tematický okruh“ je potřeba uvést „tematický okruh podle čl. 5 

odst. 1,“ jak stanovuje směrnice rektora č. 15R/2013. 

S ohledem na výše zmíněné nedostatky komise doporučuje projekt 

přepracovat, a to především ve smyslu zaujetí střídmějšího postoje k rozpočtu akce 

a uvádění konkrétních čísel, dle nichž lze projekt hodnotit. Údaje o zajištění akce 

s ohledem na provoz univerzitního kampusu rovněž přispějí ke kladnému hodnocení 
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projektu. Komise poměrem 3 ku 1 hlasu odmítá projekt v této podobě doporučit ke 

schválení (1 člen komise se zdržel hlasování).  

Usnesení č. 6: Komise nedoporučuje projekt „Kapeláž VII - festival 

studentských kapel“ ke schválení. Rozpočet akce je naddimenzovaný. Měřitelné 

výstupy nejsou jasně specifikované.  

 

2g) Prkna Neprkna (Anna Bauerová) 

Jedná se o akci, která si klade za cíl poskytnout prostor umělcům-studentům 

ZČU (divadlo, folk, tanec atd.), a má tak být alternativou k hudebním událostem na 

ZČU. Zpracování návrhu projektu opět obsahuje nejasnosti. Žadatelka neuvádí, které 

položky rozpočtu mají být placeny z GRAS (celkový rozpočet akce je vyšší než 

požadavek na finanční příspěvek GRAS, což je v pořádku, co má být placeno z grantu, 

je však vyjádřeno jen částečně a zakončeno „atd. viz popsané v příloze“, kde žádné 

rozdělení není). Znovu nejsou jasně definované měřitelné výstupy (chybí číselný údaj 

o návštěvnosti, o počtu účinkujících, dobrovolníků). Jelikož – opět – nejde o pilotní 

projekt, bylo by vhodné uvést statistiky návštěvnosti atd. z minulých let. Náklady na 

akci jsou celkově vysoké a o téměř 50 % vyšší než loni.  

Dalším zásadním problémem je samotná souvislost akce se ZČU. V přiložené 

fotodokumentaci z loňského roku, kde jsou vidět minimálně tři oblasti/stanoviště 

festivalu, není ani jednou vidět logo ZČU.  

V kolonce „Tematický okruh“ je potřeba uvést „tematický okruh podle čl. 5 

odst. 1,“ jak stanovuje směrnice rektora č. 15R/2013. 

Z těchto důvodů komise 3 hlasy (2 členové komise se zdrželi hlasování) 

nedoporučuje projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 7: Komise nedoporučuje projekt „Prkna Neprkna“ ke schválení. 

Rozpočet je naddimenzovaný. Měřitelné výstupy nejsou jasně definované. Příspěvek 

projektu k reprezentaci a propagaci ZČU je nejasný. 

 

2h) Ski Trip 2015 (Ing. Jana Turjanicová) 

Projekt je zaměřen na uspořádání lyžařského víkendu v Železné Rudě pro 

české a zahraniční studenty Západočeské univerzity. Komisaři se pozastavili nad tím, 

že se jedná o projekt, který připravuje organizace ESN. Stejná organizace podala 

projekt na podporu kulturních aktivit v LS 2015, proto se objevila otázka, zda nejde 

o duplicitu financování. Vyjasnili si nicméně, že projekt podává jiný řešitel, který tak 

na sebe bere zodpovědnost za tuto sportovní akci, zatímco kulturní akce jsou 

evidentně zodpovědností jiného člena organizace.  

Komise pozitivně hodnotí účastnické poplatky, opět je potřeba ve zdůvodnění 

stipendií opravit, že stipendia poslouží jako „kompenzace nákladů“ vzniklých 

organizátorům při zajištění akce. Požadované finanční prostředky jsou logické 

a adekvátní. 
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Opět vyvstaly výhrady k měřitelným výstupům v projektu, kde chybí měřitelné 

hodnoty (škála dotazníků ke zjištění spokojenosti, počet účastníků apod.).  A opět je 

třeba ohlídat termín zahájení řešení projektu (v žádosti uvedeno 9. 3.). 

Komise jednomyslně doporučuje projekt podpořit, ovšem s podmínkou, že 

čerpání finančních prostředků bude adekvátní reálnému počtu účastníků. Ty 

prostředky, které mají dotovat vlakovou dopravu (položka 2.3 rozpočtu), budou 

čerpány úměrně k počtu účastníků (tj. zúčastní-li se akce pouze 50 % 

předpokládaných účastníků, mělo by v této položce být čerpáno 50 % přidělených 

prostředků). V případě potřeby je možné ve prospěch akce rovnoměrně snížit počty 

zástupců organizace apod., ovšem při zachování kvality akce.  

Usnesení č. 8: Komise doporučuje projekt „Ski Trip 2015“ ke schválení 

a realizaci. Tento projekt přispívá k rozvoji studentského života a propagaci ZČU. 

Komise doporučuje stanovit následující podmínky: definovat měřitelné výstupy 

měřitelnou hodnotou, upravit zdůvodnění stipendií tak, aby bylo v souladu s definicí 

stipendia coby osobního nákladu, a opravit počátek řešení projektu a harmonogram 

dle data schválení projektu. Ty prostředky, které mají dotovat dopravu účastníků, 

budou čerpány úměrně k počtu účastníků.  

 

V závěru jednání se přítomní členové komise předběžně dohodli na příštím, 

dubnovém, termínu zasedání komise. To proběhne s lehkým předstihem 30. 3. 2015 

od 10:00 (6. 3. je Velikonoční pondělí), pokud se komisaři prostřednictvím 

prostředků umožňujících komunikaci na dálku nedohodnou jinak. Uzávěrka pro 

podání materiálů k projednání bude stanovena na 25. 3., aby žadatelé nebyli omezeni 

dřívějším zasedáním komise. Poté předsedkyně Mgr. Lukešová jednání komise 

ukončila. 

 

 

 

V Plzni 9. března 2015   

zapsala Silvia Simeonová  

 

 

Anna Lukešová 

předsedkyně komise  


