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Zápis z 62. jednání  

Grantové komise pro podporu aktivit studentů  

konaného dne 11. května 2015 

 

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

Omluven: BcA. Pekárek  

Hosté:  Silvia Simeonová 

 

Nepřítomný člen komise poskytl pro toto jednání své stanovisko pomoci prostředků 
umožňujících komunikaci na dálku. 

 

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

 

 

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

1) Informace administrátorky S. Simeonové o stávajících projektech; 

2) Žádosti o projekt GRAS: 

a. Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - Jaro 2015 (Eva Coufová). 

 

V úvodu jednání byli komisaři seznámení s celkovým rozpočtem a zbývajícími 
prostředky GRAS. Dle aktuálního přehledu je možné přidělit 445,988 tis. Kč. Na stipendiích 
zbývá přidělit 47,62 tis. Kč. 

Dále administrátorka S. Simeonová podala aktuální informace ke schváleným 
a trvajícím projektům. Upozornila na časté problémy, které se při řešení projektů vyskytují. 
Nejčastěji se jedná o pozdní odevzdávání smluv a podkladů pro zaúčtování. Smlouvy se 
zpětnou účinností odmítá Odbor legislativní a právní parafovat, a to může vést k tomu, že 
kvestor, Ing. Petr Beneš, smlouvu neakceptuje.  

Řešitelé si neuvědomují, že čerpání finančních prostředků z grantu podléhá vnitřním 
normám a předpisům ZČU, kterými se musí řídit zaměstnanci i studenti ZČU. Schvalovací 
proces může trvat i několik dnů. Žádanka na zpracování objednávky, kterou řešitel předloží, 
musí být zaevidována v systému, musí být schválená ředitelem projektového centra, Mgr. 
Jaroslavem Šípem, a tajemnicí, Ing. Jindrou Komrskovou. Poté se vytvoří objednávka a zašle 
dodavateli. Odevzdá-li řešitel společně se žádankou i fakturu, tak je potřeba dodržet celý 
tento proces a zároveň i datum splatnosti faktury. Je nutné také brát v potaz, že Ekonomické 
oddělení zpracovává velké množství požadavků a není vždy možné provést potřebné 
transakce okamžitě. Pozdě odevzdané podklady ohrožují dodržení termínů a mohou 
vzniknout velice nepříjemné situace, např. pokuta od dodavatelů. Případná pokuta by pak 
mohla ohrozit celkový rozpočet projektu na úkor dalších původně plánovaných nákladů.  
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V druhé části jednání komise posoudila podaný projekt. 

2a) Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - Jaro 2015 (Eva Coufová) 

Pochod Exodus je tradiční celouniverzitní akce, která se koná již po dvacáté. Jedná 
se o celodenní turistický výlet, určený pro studenty, zaměstnance a absolventy ZČU. Projekt 
je pěkně zpracován, požadované finanční prostředky jsou logické a adekvátní, rozpočet je 
přehledně rozčleněn. Komisaři se pozastavili pouze u položky občerstvení, aby zhodnotili její 
potřebnost pro daný projekt. V roce 2014 bylo v projektech Exodus plánováno v obou 
případech (jaro a podzim) na občerstvení 13 tis. Kč. Administrátorka S. Simeonová dodala, že 
na jaře 2014 čerpaná částka na občerstvení činila 1021,40 Kč, na podzim 2014 pak 2724,- Kč. 
Je tedy pravděpodobné, že projekt na občerstvení něco ušetří, nicméně požadovaná částka na 
občerstvení ve výši 11.000,- Kč je s ohledem na výpočet 55 Kč/osoba v pořádku. 

Komisaři konstatovali, že občerstvení má v tomto případě své opodstatnění – drobné 
posílení na zastávkách během pochodu a poté společné posezení se špekáčkem u ohně, při 
němž se navazují kontakty atd. Zároveň opět upozornili na to, že alkohol akceptován nebude, 
skladba občerstvení by měla odpovídat návrhu projektu (uzeniny, pečivo, zelenina, sladkosti 
a čaj) - v případě potřeby jsou možné drobné odchylky, nikoli však pořízení nesrovnatelně 
dražších surovin na úkor množství nebo naopak nákup evidentně nadbytečného množství 
potravin apod. 

Komise jednomyslně podpořila Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - jaro 2015. 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Tradiční celouniverzitní pochod 
Exodus - Jaro 2015“ ke schválení. Tato akce přispívá k propagaci ZČU a ke zkvalitnění 
studentského života. Komise doporučuje stanovit následující podmínku: občerstvení bude 
čerpáno v souladu s intencemi návrhu rozpočtu.  

 

V závěru jednání se přítomní členové komise předběžně dohodli na příštím termínu 
zasedání komise. Červnové zasedání proběhne 8. 6. 2015 od 8:00, pokud se komisaři 
prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku nedohodnou jinak. Uzávěrka 
pro podání materiálů k projednání bude stanovena na 31. 5. Řešitelé budou na webu 
gras.zcu.cz upozorněni, že v červenci a srpnu komise nezasedá.  

Poté předsedkyně Mgr. Lukešová jednání komise ukončila. 

 

 

 

V Plzni 11. května 2015   

zapsala Silvia Simeonová  

 

 

Anna Lukešová 

předsedkyně komise  


