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Zápis z 61. jednání  

Grantové komise pro podporu aktivit studentů  

konaného dne 30. března 2015 

 

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

Neomluven: BcA. Pekárek 

Hosté:  Mgr. Jaroslav Šíp, Silvia Simeonová 

 

Grantová komise pro podporu aktivit studentů byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná. Nepřítomný člen komise poskytl pro toto jednání svá stanoviska 
pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku, ovšem až po stanoveném 
termínu, a tak je jeho hlas v souladu se směrnicí rektora č. 15R/2013, čl. 2, odst. 8 
započten jako negativní. 

 

Předsedkyně komise Mgr. Lukešová přivítala pana ředitele Mgr. Šípa a členy komise a 
poté zahájila jednání s následujícím programem:  

 

1) Různé:  

a. Občerstvení v projektech, alkohol; 

b. Postup při podmínce dopracování projektu; 

c. Aktuální informace o rozpočtu GRAS. 

2) Žádosti o projekt GRAS: 

a. Zasedání OSN ECOSOC (Tereza Tupá); 

b. Kapeláž VII - festival studentských kapel (2) (Petr Bohuslav); 

c. Prkna Neprkna (Anna Bauerová); 

d. Průvodce prváka po ZČU 2015. 

 

V úvodu jednání předsedkyně Mgr. Lukešová informovala o průběhu 
schvalování uvolnění rozpočtové rezervy na březnovém zasedání Akademického 
senátu. Žádost o uvolnění cca 695 tis. Kč z rozpočtové rezervy (tak aby soutěž GRAS 
měla podle směrnice rektora č. 15R/2013, čl. 1, odst. 2a pro rok 2015 k dispozici 1 mil. 
Kč) byla schválena Akademickým senátem 25. 3. 2015. 

Při posuzování hospodaření GRAS 2014 došla rozpočtová komise k závěru, že 
v roce 2014 náklady na občerstvení, které byly vyplaceny z GRAS, byly velmi vysoké 
a požádala o nápravu věci v roce 2015. Po konzultaci s JUDr. Podolou bylo zjištěno, že 
ve Vyhlášení a zásadách Studentské grantové soutěže (SGS) se již několik let opakuje, 
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že v případě občerstvení se jedná o nezpůsobilé náklady a nesmí být proplaceny. Pan 
ředitel Mgr. Šíp proto diskutoval s komisaři, zda je možné, aby bylo na občerstvení 
takto nahlíženo i v GRAS a projekty byly o částku na občerstvení vždy pokráceny. 
Poté se rozvířila diskuse a komisaři konstatovali, že nelze u všech projektů plošně 
zakázat občerstvení, neboť u některých projektů je odůvodnitelné (např. Univerzitní 
Upír nebo tzv. Arabfest). Jako kompromisní řešení navrhli, že budou posuzovat 
jednotlivé projekty individuálně a přísněji hodnotit, zda je možné projekty realizovat 
bez občerstvení, aniž by tím byla realizace projektu ohrožena. Všichni přítomní se 
dohodli, že v žádném případě nebude tolerován alkohol, čímž bylo potvrzeno 
stanovisko komise GRAS z únorového jednání.  Na webu gras.zcu.cz jsou žadatelé již 
od začátku roku také upozorněni: 

„Návrh rozpočtu Vás zavazuje k čerpání financí dle jeho výše a struktury. Je 
třeba správně rozlišovat položky rozpočtu (hlavně materiální náklady a služby). 
Problematické může být občerstvení – musí být jasně patrné, jaká je souvislost s 
projektem a potřebnost, ještě problematičtější je pořizování majetku – můžete se 
předem poradit s administrátorem – a absolutně neprůchozí je alkohol.“ 

V souvislosti s jednáním Akademického senátu pak ještě ti komisaři, kteří byli 
na tomto jednání přítomni, konstatovali, že stanoviska studentské komory AS ZČU 
formulovaná předsedou Bc. Volfem na AS ZČU (zejména ta, která nejsou 
podložená/pravdivá) ohrožují samotnou existenci GRASu. Zároveň se pozastavili nad 
tím, že někteří zástupci SK v čele s panem předsedou hlasují v AS proti uvolnění 
prostředků na GRAS. 

Komise poté přistoupila k dalšímu bodu, který se týká metodiky hodnocení 
projektů a případů, kdy je pro schválení projektu potřeba splnit nějaká podmínka, tj. 
projekt dopracovat. Administrátorka vysvětlila, že v případě stanovení podmínky 
v usnesení a následně v rozhodnutí PR-V týkající se doplnění určitých částí projektu, 
je potřeba vrátit projekt řešiteli k dopracování. V tomto momentu má ovšem řešitel 
přístup do celého projektu a může pozměnit všechny jeho části, což vede k potřebě 
dopracovaný projekt detailně porovnat s původním návrhem a kontrolovat, zda byly 
provedeny pouze požadované změny. Tyto podmínky jsou stanoveny u projektů, 
které mají pouze formální nedostatky, jde tedy o drobné úpravy. Proto komisaři 
navrhli, aby tyto změny byly provedeny administrátorkou, a to na základě mailové 
korespondence, kde řešitel bude vyzván, aby do určitého termínu jasně definoval 
konkrétní změny v konkrétních částech projektu. Poté administrátorka vloží celou 
korespondenci s řešitelem jako přílohu do projektu a opraví stanovené části projektu 
dle jeho definice, aby nedocházelo k přepisu projektu a následně jeho opětovnému 
hodnocení. Tímto se urychlí celý proces změn a oprav. 

 Dále administrátorka S. Simeonová informovala komisi o aktuálním 
rozpočtu GRAS roku 2015. V této chvíli komise GRAS přidělila na projektech částku 
ve výši 476.680,- Kč. Zbývající částka, s kterou může komise disponovat, činí 
523.320,- Kč.  

V druhé části jednání komise posoudila podané projekty. 

 

2a) Zasedání OSN ECOSOC (Tereza Tupá) 

Řešitelka byla jako členka studentského spolku ELSA vybrána z vysokého 
množství uchazečů, aby se účastnila zasedání OSN ECOSOC Komise pro populaci a 
rozvoj. Cílem projektu je v propagace dobrého jména Západočeské univerzity na 
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zasedání OSN ECOSOC. Komisaři byli pozitivně nakloněni této koncepci, ale zároveň 
konstatovali, že v projektu chybí zohlednění finanční spoluúčasti studentky či fakulty. 

Komisaři podotkli, že je potřeba napravit formální nedostatky v projektu, a to 
konkrétně v poli „Měřitelné výstupy“. Shodli se na tom, že závěrečná zpráva nemůže 
být považována za měřitelný výstup, neboť se jedná o povinnou položku dle směrnice 
rektora 15R/2013, článek 16. Jako relevantní měřitelný výstup komisaři navrhli 
článek v Univerzitních novinách, ve Zpravodaji plzeňského kraje, na serveru Dioné a 
dalších médiích. Zde je vhodné uvést počet a název medií, kde se plánuje článek 
zveřejnit.  

Dále byla diskutována položka rozpočtu 2.3 Cestovní náhrady. Vzhledem 
k tomu, že kalkulace ceny ubytování je zatím nepřesná, Mgr. Lukešová navrhla, aby 
s řešitelkou byla sepsaná Smlouva o poskytnutí cestovních náhrad a poté byly 
vyúčtovány cestovní náklady standardním postupem, aby bylo zajištěno čerpání na 
základě reálných nákladů. Předpokládá se, že část nákladů spojených s cestou bude 
hrazena řešitelkou (např. stravování).  

Komise poměrem 4:1 hlasu doporučila projekt ke schválení a realizaci, ovšem 
s podmínkou, že bude viditelná propagace ZČU a cestovní náklady budou vyúčtovány 
proti skutečným nákladům. 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Zasedání OSN ECOSOC“ ke 
schválení. Tato akce přispívá k propagaci ZČU. Komise doporučuje stanovit 
následující podmínku: doplnit měřitelné výstupy měřitelnou hodnotou, řešitelka 
zajistí viditelnou propagaci ZČU.  

 

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

Projekt byl projednáván na předchozím zasedání komise dne 3. 2. 2015. 
Návrh obsahoval několik nedostatků, které byly důvodem pro zamítnutí celého 
projektu. Komisaři měli výtky k nedostatečně vypracovanému rozpočtu, kde byl 
rozpor mezi přílohou a rozpočtem uvedeném v  žádosti v systému OBD. Zároveň 
řešitel neuvedl důvody pro značné navýšení finančního požadavku z GRAS oproti 
minulým ročníkům, Dále byly nedostatečně vypracované měřitelné výstupy, položky 
rozpočtu a chybně uvedený tematický okruh.   

Komisaři si při hodnocení projektu č. (2) všímali, zda byly výše uvedené 
nedostatky opraveny. Konstatovali, že byl změněn rozpočet a text projektu. Položky 
v rozpočtu jsou lépe vysvětleny (stejně tak i v příloze). Komisaři se shodli na tom, že 
měřitelné výstupy opět nejsou dostatečně definovány, protože chybí měřitelná 
hodnota. Komisaři upozornili na to, že je v projektu zmínka o spoluúčasti LFP UK, 
v rozpočtu se však tato spoluúčast neprojevuje a zdá se, že LFP UK se finančně na 
tomto projektu nepodílí. Pokud patří mezi další sponzory, doporučuje to komise pro 
příště uvést, pokud je zmiňována v textu projektu.  

Nakonec komisaři konstatovali, že se jedná o tradiční projekt a oblíbenou 
akci, ale stanovili následující podmínky pro čerpání finančních prostředků: Měřitelné 
výstupy budou doplněny o měřitelné hodnoty (předpokládaný počet účastníků, počet 
propagačních textů jako např. článek v Univerzitních novinách, statistika 
z předchozích let). Do závěrečné zprávy je potom nutné uvést skutečný počet 
účastníků.  Komisaři navrhují pro další ročník Kapeláže vyjasnit spolupráci s LFP UK. 
Komise poměrem 4:1 hlasu doporučila projekt ke schválení a realizaci, ovšem 
s podmínkou, že budou obratem opraveny výše uvedené formální nedostatky. 
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Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt „Kapeláž VII - festival 
studentských kapel (2)“ ke schválení. Tato akce má na ZČU již tradici a přispívá k 
rozvoji studentského života a k propagaci ZČU. Komise doporučuje stanovit 
následující podmínku: doplnit měřitelné výstupy měřitelnou hodnotou. V závěrečné 
zprávě řešitel uvede statistiku návštěvnosti, zajistí zveřejnění článků o akci. 

 

2c) Prkna Neprkna (Anna Bauerová) 

Tento projekt byl rovněž projednáván na předchozím zasedání komise dne 
3. 2. 2015. Z rozpočtu projektu nebylo patrné, které položky budou hrazeny z GRAS 
a které z jiných zdrojů. Měřitelné výstupy byly chybně definovány, stejně tak 
i tematický okruh. Komisaři rovněž upozorňovali na to, že na přiložené 
fotodokumentaci chybí logo ZČU.  

V nově podaném projektu byla většina nedostatků odstraněna, nicméně se 
komisaři pozastavili nad tím, že logo ZČU sice na propagačních materiálech bylo, ale 
nebylo adekvátní vůči finanční podpoře ze ZČU: v roce 2014 byl celkový rozpočet akce 
cca 58 tis. Kč, jiný finanční partner nebyl v projektu uveden, přitom ale na 
propagačním letáku je uvedeno 5 log partnerů, ZČU až na posledním místě. Komisaři 
by v takové situaci očekávali mnohem větší logo ZČU a lépe viditelné. Letos je z GRAS 
požadováno 74 740 Kč, celkový rozpočet 147 790 Kč. ZČU tedy přispívá padesáti 
procenty k podpoře akce, logo musí této podpoře odpovídat. 

Komise nakonec poměrem 4:1 hlasu doporučila projekt ke schválení 
a realizaci, ovšem s podmínkou, že měřitelné výstupy budou doplněny o měřitelné 
hodnoty (předpokládaný počet účastníků, počet propagačních článků, např. 
v Univerzitních novinách a jinde). V závěrečné zprávě řešitelka uvede statistiku 
návštěvnosti. Logo ZČU bude dobře viditelné a adekvátní k finančnímu příspěvku.  

Usnesení č. 3: Komise doporučuje projekt „Prkna Neprkna“ ke schválení. 
Tato akce má na ZČU již bohatou tradici a přispívá k propagaci ZČU a rozvoji 
studentského života na ZČU. Komise doporučuje stanovit následující podmínky: 
doplnit měřitelné výstupy měřitelnou hodnotou. V závěrečné zprávě řešitelka uvede 
statistiku návštěvnosti. Logo ZČU bude dobře viditelné a adekvátní k finančnímu 
příspěvku, který činí 50% celkových nákladů na akci. 

 

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

Průvodce prváka 2015/2016 byl rovněž projednáván na předchozím zasedání 
komise dne 3. 2. 2015. S výtkami, které vedly k neschválení původního projektu, si 
řešitelka poradila trochu rozpačitě. Původně mělo být tištěno 5 000 brožur, 
požadavek na podporu z GRAS 45 tis. Kč. V novém projektu se plánuje tisk 4 100 
brožur, požadavek na podporu GRAS 45 tis. Kč. Komise se shoduje, že se jedná 
o užitečný projekt pro nově přijaté studenty. Vzhledem k tomu, že částka z GRAS má 
pokrýt část nákladů na tisk, a ty přitom celkově poklesly o 5 tis. Kč, komisaři se 
dohodli, že projekt doporučí, přičemž celkovou částku sníží o 5 tis. Kč. Celkově tedy 
bude projekt podpořen částkou ve výši 40 tis. Kč. Komise poměrem 4:1 hlasu 
doporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 4: Komise doporučuje projekt „Průvodce prváka 2015/2016“ 
ke schválení, celkovou podporu akce ovšem doporučuje snížit na 40 tis. Kč s ohledem 
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na počet tištěných kusů. Brožura přispívá k propagaci dobrého jména ZČU a je 
prospěšná studentům ZČU. 

 

V závěru jednání se přítomní členové komise předběžně dohodli na příštím 
termínu zasedání komise. Květnové zasedání proběhne v prvním týdnu v květnu, a to 
4. 5. 2015 od 8:00, pokud se komisaři prostřednictvím prostředků umožňujících 
komunikaci na dálku nedohodnou jinak. Uzávěrka pro podání materiálů k projednání 
bude stanovena na 26. 4. Poté předsedkyně Mgr. Lukešová jednání komise ukončila. 

 

 

 

V Plzni 30. března 2015   

zapsala Silvia Simeonová  

 

 

Anna Lukešová 

předsedkyně komise  


