
1 

 

Zápis z 64. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 3. července 2015 

 

Hlasovali:   Mgr. Lukešová, BcA. Pekárek, RNDr. Randa, Ing. Řezáček  

Nehlasovali: Bc. Kratochvíl 

Všichni členové komise poskytli pro toto jednání svá stanoviska pomocí prostředků 
umožňujících komunikaci na dálku. 

 

Projekt „Prvákoviny 2015“ byl projednáván na předchozím zasedání komise (červen 
2015), kde komisaři tento projekt nedoporučili ke schválení z důvodů nedostatečně 
vypracovaného rozpočtu, nejasné finanční spoluúčasti studentů a organizátorů a chybějících 
statistik z předchozích let.  

S ohledem na obecnou podporu myšlenky akce ovšem komisaři 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. 

Řešitelka do výše stanoveného termínu odstranila nedostatky a podala nový návrh 
projektu. 

Hlasování o projektu Prvákoviny 2015 (Eva Poláčková) zahájila elektronicky předsed-
kyně Mgr. Lukešová dne 26. června 2015. Hlasování bylo ukončeno dne 3. července 2015.  

 

2e) Prvákoviny 2015 (Eva Poláčková) 

Komisaři ocenili, že žadatelka zareagovala na nedostatky a 1) poskytla kalkulaci 
rozpočtu včetně finanční spoluúčasti prváků i organizátorů, 2) doplnila statistiky o skladbě 
účastníků předchozích ročníků. Předložila také tři možné scénáře, z nichž vyplývá shoda 
s názorem komise, že akce musí mít rozumný minimální počet účastníků (řešitelka jej 
stanovila na nejméně 60), aby byla smysluplná.  

Podrobně vypracovaný rozpočet ovšem odhalil nejasnost v celkové požadované částce 
pro projekt GRAS (89 tis. Kč). Vezmeme-li nejhorší scénář (60 účastníků), kdy je příspěvek 
od účastníků nejnižší a rozdíl mezi reálnými náklady projektu a tím, co je možno z tohoto 
příspěvku zaplatit, nejvyšší, počítáme: 

náklady na celý projekt – „příspěvek od delegátů“ = 57 648 Kč 

Projekt ale žádá o 89 000 Kč. 

Z předložených podkladů vyplývá, že mimo tuto kalkulaci stojí stipendia (nejsou 
započítána v celkových nákladech na projekt). Tím se dostaneme na 67 648 Kč, 21 352 Kč 
tedy tvoří rezervu. 

Komisaři hlasovali počtem 4 hlasů pro projekt, většinově se shodli na tom podpořit ho 
maximální částkou 68 000 Kč, přičemž krácena bude položka 2.2 Náklady nebo výdaje na 
služby (ubytování a strava), tj. v této položce bude možno čerpat pouze 49 000 Kč.  

První část harmonogramu a projekt jako celek nemůže začít 18. 5., ale až po schválení 
projektu (opraví administrátorka po uvědomění řešitelky). 
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Projekt počítá s propagací ZČU včetně pořízení propagačních předmětů ze skladu, to 
je v naprostém pořádku. Komise připomíná pokyn PC ze dne 17. 6. (příloha č. 1 k zápisu z 63. 
jednání komise konaného dne 15. června 2015): budou vyžádány 3 poptávky na ceny ke všem 
položkám rozpočtu, u nichž bude požadováno dodání materiálu či služeb od externích 
dodavatelů.  

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Prvákoviny 2015“ ke schválení a 
realizaci. Celkovou podporu akce ovšem doporučuje snížit na 68 tis. Kč a v položce 2.2 
rozpočtu přidělit 49 tis. Kč. Podkladem pro uznání nákladů účastníků bude jejich jmenovitý 
seznam. Řešení projektu bude zahájeno nejdříve v termínu vydání rozhodnutí o projektu. 
Řešitelka se bude řídit pokynem Projektového centra, který je přílohou č. 1 k zápisu z 63. 
jednání komise GRAS konaného dne 15. června 2015. 

 

 

 

 

V Plzni 3. července 2015   

zapsala Silvia Simeonová  

 

 

Anna Lukešová 

předsedkyně komise  

  

 


