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Zápis z 63. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 15. června 2015 

 

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

Omluven: BcA. Pekárek, Bc. Kratochvíl 

Hosté:  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 usnášeníschop-
ná. 

 

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

1) Různé: 

a. aktuální rozpočet GRAS, 

b. informace administrátorky S. Simeonové o stávajících projektech. 

2) Žádosti o projekt GRAS: 

a. Interaktivní workshop vítání prváků oboru sociologie – Sociocamp 2015 
(Kateřina Plaubová), 

b. Správa a činnost studentského informačního serveru Dioné – 1. semestr 
akademického roku 2015/2016 (Lada Zadranská), 

c. Výjezdní zasedání studentských unií (Eliška Burdová), 

d. Vodácká akce (Petr Bohuslav), 

e. Prvákoviny 2015 (Eva Poláčková). 

  

V úvodu jednání byli komisaři seznámení s celkovým rozpočtem a zbývajícími pro-
středky GRAS. Dle aktuálního přehledu, po odečtení provozních nákladů a přidělených sti-
pendií, je možné přidělit 316.830,- Kč. Na stipendiích zbývá přidělit 41.820,- Kč.  

Předsedkyně komise, Mgr. Lukešová, upozornila na často vyskytující se problémy bě-
hem řešení projektů spojené s čerpáním finančních prostředků. Týká se to především položek 
rozpočtů, které se musí řídit pravidly o veřejných zakázkách. Jedná se především o tiskové 
služby, nákup propagačních materiálů a nákup kancelářských potřeb. Vzhledem k tomu, že se 
v soutěži GRAS nejčastěji jedná o krátkodobé projekty, běžný postup (výběrové řízení) je ne-
úměrně zdlouhavý, přesněji řečeno je nereálné v čase průběhu projektu stihnout vysoutěžit 
dodavatele. Komisaři se dohodli, že tyto položky rozpočtu budou posuzovat vždy s ohledem 
na délku trvání projektu, a případně nebudou z projektu hrazeny.  

Dalším trvajícím problémem je postup mnoha řešitelů, kteří podklady k čerpání fi-
nancí projektu dodávají se zpožděním, mnohdy – přestože jsou k tomu administrátorkou 
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vyzýváni – nevyužívají konzultací s ní, čímž vznikají další problémy s proplácením, neboť jsou 
pak dodávány nevyhovující doklady. Upozornění na webu a výzvy v emailu tedy evidentně 
k hladkému průběhu řešení projektu nestačí, komise proto podpořila návrh PC a administrá-
torky uspořádat ve vhodnou dobu (nejspíše na začátku ak. roku 2015/2016) jakýsi „GRAS 
workshop“, kam by byli pozváni především řešitelé projektů a předseda SK AS (ale samozře-
jmě i další zájemci z řad studentů, potenciálních žadatelů) a kde by zazněly rady, jak se výše 
zmíněným problémům vyhnout. 

 

V druhé části jednání komise posoudila podané projekty. 

 

2a) Interaktivní workshop vítání prváků oboru sociologie – Sociocamp 2015 
(Kateřina Plaubová) 

Akce má za cíl usnadnit proces integrace jedince do role studenta sociologie. Komisaři 
konstatovali, že se jedná o velmi úzkou skupinu osob – projekt je koncipován pouze pro stu-
denty oboru sociologie FF. Víceméně se ale shodli na tom, že tento interaktivní workshop 
pomáhá novým studentům seznámit se s nároky na studium na VŠ, což je pro ZČU přínosné, 
a finanční požadavek se drží v rozumné výši. Komisaři ocenili pěkné zpracování návrhu pro-
jektu. Požadované finanční prostředky jsou logické a adekvátní, rozpočet je přehledně rozčle-
něn. Právě s ohledem na celkovou finanční náročnost projektu (22 tis. Kč) a dobré zpracování 
projektu – v porovnání s dříve projednávanými projekty, jejichž cílem byla také podpora pou-
ze určité skupiny studentů, ale měly další nedostatky a finanční požadavky mnohem vyšší – 
se většina členů komise přiklonila k tomu projekt podpořit.  Jako jeden z podkladů pro pro-
placení ubytování a stravování bude sloužit jmenovitý seznam zúčastněných osob (prezenční 
listina). 

Komise poměrem 4 ku 1 hlasu (1 člen komise byl proti) doporučila projekt ke schvále-
ní a realizaci. 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Interaktivní workshop vítání prváků 
oboru sociologie - Sociocamp 2015“ ke schválení. Plánované náklady jsou rozumné a logické. 
Tato akce přispívá k rozvoji studentského života a propagaci ZČU. Propagace ZČU bude zajiš-
těna viditelným logem ZČU na vznikajících materiálech spojených s akcí a dalších vhodných 
místech, ve zprávách o akci bude uvedena informace o finanční podpoře ZČU. 

 

2b) Správa a činnost studentského informačního serveru Dioné – 1. semestr 
akademického roku 2015/2016 (Lada Zadranská) 

Jedná se o tradiční projekt, Dioné funguje jako celouniverzitní informační zdroj. 
Požadované finanční prostředky jsou jasné, přehledné a adekvátní. Komisaři se pozastavili 
nad tím, že byla oproti projektu na období 2. semestru 2014/2015 navýšena požadovaná 
částka. Administrátorka S. Simeonová vysvětlila, že tato částka souvisí s počtem napsaných 
článků/akcí na serveru. Při podávání závěrečné zprávy předchozího projektu totiž řešitelka 
(L. Zadranská) vysvětlovala, že na serveru Dioné pracovalo méně redaktorů, než je potřeba, 
ale že se na konci semestru podařilo oslovit nové redaktory. Projekt navazuje na zimní 
semestr, proto řešitelka počítá s větším počtem napsaných článků či akcí.   

Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení. Propagační předměty budou 
zakoupeny na vnitrofakturu – administrátorka informaci k tomuto bodu přidá do průvodního 
emailu k rozhodnutí o projektu. 

Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt „Správa a činnost studentského 
informačního serveru Dioné – 1. semestr akademického roku 2015/2016“ ke schválení. 
Plánované náklady jsou rozumné a adekvátní. Dioné má na ZČU již tradici a přispívá k rozvoji 
studentského života a k propagaci ZČU.  
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2c) Výjezdní zasedání studentských unií (Eliška Burdová) 

Celorepublikové výjezdní zasedání studentských unií, kterého se zúčastní studenti 
vysokých škol z celé republiky za účelem navazování spolupráce, setkávání se a předávání si 
rad a zkušeností ohledně aktivit během studia. Komisaři konstatovali, že se jedná o projekt 
s rozumnou finanční rozvahou. Návrh je pěkně zpracován, jedinou výtku komisaři měli 
k výstupu projektu s názvem „Anketa“ – co bude anketa sledovat/měřit a hlavně: jaká jsou 
očekávání výsledků? (chybí měřitelná hodnota). Akce má probíhat „v prostorách ZČU“, 
rozpočet však nepočítá s pronájmem žádných prostor. Komise proto předpokládá, že vznikne-
li takový náklad, organizátoři jej proplatí z jiných zdrojů. 

Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení s podmínkou doplnit měřitelný 
výstup měřitelnou hodnotou a zveřejnit článek v Dioné, případně v dalších médiích.  

Usnesení č. 3: Komise doporučuje projekt „Výjezdní zasedání studentských unií“ ke 
schválení. Tato akce přispívá k propagaci ZČU a rozvoji studentského života na ZČU. Komise 
doporučuje stanovit následující podmínky: doplnit měřitelný výstup měřitelnou hodnotou 
a zveřejnit článek na internetovém serveru Dioné. Propagace ZČU bude zajištěna viditelným 
logem ZČU na vznikajících materiálech spojených s akcí a dalších vhodných místech, ve zprá-
vách o akci bude uvedena informace o finanční podpoře ZČU. 

 

2d) Vodácká akce (Petr Bohuslav) 

Jedná se o víkendovou sportovní akci pro studenty všech fakult ZČU. Komisaři disku-
tovali o podstatě celého projektu a v jaké souvislosti je projekt spojen se ZČU. Nakonec vý-
pravu identifikovali jako sportovní akci, která rozvíjí studentský život na ZČU.  

Dále se rozvířila diskuse o způsobu financování projektu. V rozpočtu projektu se na-
chází položka „půjčovné“, která je velmi problematická z hlediska proplacení (soutěžit doda-
vatele se nestihne). Proto, i vzhledem k celkovému rozpočtu do 10 tis. Kč, doporučili komisa-
ři, aby na základě doložených dokladů a jmenného seznamu účastníků byly výše uvedené ná-
klady proplaceny formou stipendií.  

Ve výstupech č. 1 a č. 2 chybí měřitelná hodnota a jsou vágní. (Jaký je odhad účasti? 
Jaký je odhad výsledků dotazníků? Co dotazník bude zjišťovat?) Administrátorka upozornila 
na opakující se problémy při komunikaci a spolupráci s řešitelem během řešení projektu. Zá-
roveň podotkla, že se v projektech p. Petra Bohuslava opakují neustále stejné chyby, na které 
je řešitel opakovaně upozorňován.  

Komise nakonec poměrem 3 ku 2 hlasům (1 člen komise byl proti, 1 člen se zdržel hla-
sování) podpořila projekt ke schválení s podmínkou doplnit měřitelné výstupy měřitelnou 
hodnotou a doložit jmenovitý seznam účastníků (prezenční listina). 

Usnesení č. 4: Komise doporučuje projekt „Vodácká akce“ ke schválení. Tato akce 
přispívá k propagaci ZČU a rozvoji studentského života na ZČU. Komise doporučuje stanovit 
následující podmínky: doplnit měřitelné výstupy měřitelnou hodnotou a doložit jmenovitý 
seznam účastníků. Propagace ZČU bude zajištěna viditelným logem ZČU na vznikajících ma-
teriálech spojených s akcí a dalších vhodných místech, ve zprávách o akci bude uvedena in-
formace o finanční podpoře ZČU. 

 

2e) Prvákoviny 2015 (Eva Poláčková) 

Projekt Prvákoviny byl poměrně dlouho diskutován. Jedná se o seznamovací kurz, 
pořádaný studentskou organizací AIESEC, pro nově přijaté studenty na Západočeskou 
univerzitu. Komisaři se shodli, že jde o již tradiční akci, prospěšnou pro začínající studenty. 
Obecně vyjádřili akci podporu.  
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Z žádosti však není zcela patrné, zda a především v jaké výši se pohybuje finanční 
spoluúčast studentů a organizátorů akce. Rozpočet projektu je pouze hrubý, chybí 
podrobnější kalkulace. Jelikož se jedná již o šestý ročník, žádoucí je také statistika 
z předchozích let (kolik účastníků a v jaké skladbě akci vyhledalo v ročnících 1-5?).  

Komisaři dlouze diskutovali o výši požadovaného příspěvku a celkové kvalitě projektu, 
poměrem 3 ku 2 hlasům (2 členové komise byli pro) projekt v této podobě nepodpořili 
(projekt za téměř 100 tis. Kč nesmí vykazovat banální chyby jako nedostatečně vypracovaný 
rozpočet). S ohledem na obecnou podporu myšlenky akce ovšem hledali možnosti, jak dát 
projektu „druhou šanci“ – shodli se, že pokud žadatelka napraví nedostatky a podá novou 
žádost do 24. 6., projednají tuto žádost ještě před začátkem prázdnin.  

Je potřeba 1) doplnit kalkulaci rozpočtu, včetně uvedení finanční spoluúčasti prváků 
i organizátorů, a 2) doplnit statistiky o skladbě účastníků předchozích ročníků (případně 
o ohlasech na akci, jsou-li). Komisaři se shodli, že akce plánovaná v tomto rozsahu má smysl 
pouze při dostatečném počtu seriózních zájemců – proto komise očekává finanční spoluúčast 
studentů a také zhodnocení počtu registrovaných účastníků před konáním akce. Termín 
uzávěrky pro registraci musí být stanoven tak, aby bylo možné v případě nutnosti akci 
odvolat. Pokud počet registrovaných klesne pod 50% plánovaných účastníků, projekt GRAS 
nenaplnil svůj cíl a nebude umožněno čerpání financí. Pokud se akce uskuteční, bude 
k závěrečné zprávě doložen jmenovitý seznam zúčastněných osob (prezenční listina).  

„Technickým“ problémem je položka „materiální náklady“, kde je naplánován nákup 
propagačních materiálů. Vzhledem k tomu, že se jedná o nákup, který se musí řídit pravidly 
ZČU o veřejných zakázkách, bude nutné vybrat a nakoupit tyto propagační předměty ve 
skladu ZČU (vnitrofaktura). Propagace ZČU bude zajištěna viditelným logem ZČU na 
vznikajících materiálech spojených s akcí a dalších vhodných místech, ve zprávách o akci 
bude uvedena informace o finanční podpoře ZČU. 

Usnesení č. 5: Komise nedoporučuje projekt „Prvákoviny 2015“ ke schválení. 
Rozpočet akce je nejasný. Náklady nejsou blíže specifikovány a není jasná finanční spoluúčast 
studentů a organizátorů.  

 

Termín příštího jednání bude upřesněn prostřednictvím e-mailu v druhé polovině 
letních prázdnin. Komise se po prázdninách poprvé sejde v září.   

 

Poté předsedkyně Mgr. Lukešová jednání komise ukončila. 

 

 

 

V Plzni 16. června 2015   

zapsala Silvia Simeonová  

 

 

Anna Lukešová 

předsedkyně komise  
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Příloha č. 1 k zápisu z 63. jednání komise GRAS konaného dne 15. června 2015 

K problému s veřejnými zakázkami a celkově k problémům s řešiteli (pozdní dodávání 
dokladů, opakující se nedostatky v projektech) se 17. 6. vyjádřil také ředitel Projektového cen-
tra (PC) a stanovuje toto řešení: pokud bude projekt chtít proplatit jakoukoli službu, která 
nebude zajištěna přímo na ZČU (tisk, propagační předměty, ubytování, catering atd.), musí 
řešitel k žádance doložit 3 poptávky, z nichž je patrná výhodnost zvolené nabídky (porovnání 
ceny a služeb od tří různých dodavatelů). 

Pokud řešitel nechce toto poptávkové řízení podstoupit, většinu služeb, které se běžně 
v projektech objevují, může zajistit ZČU: 

Ubytování např. na kolejích nebo na zámku v Nečtinech, stravování a catering rovněž 
umí zprostředkovat SKM, tisk je možný v Kopírovacím centru ZČU, propagační předměty je 
možné zakoupit přes odd. Vnější vztahy atp. 

Opakujícím se problémem, na který PC upozornilo, je také chybějící reálná propagace 
ZČU, ačkoli je v projektech často deklarována. U projektů, kde je to z jejich povahy logické, 
bude proto vyžadováno a také důsledně kontrolováno, zda vznikající materiály (plakát, po-
zvánka na akci, propagační předměty, trička atd.) mají viditelně umístěné logo ZČU; podobně 
zda se ve výstupech, jako jsou články, objevuje informace o finanční podpoře ZČU. 

Zásada tedy zní: Propagace ZČU bude zajištěna viditelným logem ZČU na vznikajících 
materiálech spojených s akcí a dalších vhodných místech, ve zprávách o akci bude uvedena 
informace o finanční podpoře ZČU. 

 

 

V Plzni 17. 6. 2015 
zapsala Anna Lukešová 


