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Zápis z 65. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 15. září 2015 

 

Přítomni:  Mgr. Lukešová, Ing. Řezáček 

Omluveni: Bc. Kratochvíl, BcA. Pekárek, RNDr. Randa 

Hosté:  Silvia Simeonová 

 

Nepřítomní členové komise poskytli předem pro toto jednání svá stanoviska pomocí 
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) Různé: 

a. aktuální rozpočet GRAS 
 

2) Žádosti o projekt GRAS: 

a. Univerzitní upír - 19. semestrník (Bc. Petr Setvín), 
b. Podpora kulturních aktivit ESN Pilsen v zimním semestru akademického roku 

2015/2016 (Bc. Jakub Nedvěd), 
c. Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - Podzim 2015 (Bc. Eva Coufová) 

  

V úvodu jednání byli komisaři seznámení s celkovým rozpočtem a zbývajícími 
prostředky GRAS. Dle aktuálního přehledu, po odečtení provozních nákladů a vyplacených 
stipendií, je možné rozdělit 241 019,- Kč. Na stipendiích zbývá přidělit 41.820,- Kč.  

Administrátorka dále upozornila na problémy s nákupem propagačních předmětů, 
tisku, kancelářských potřeb a tonerů v rámci projektů GRAS. Jedná se o to, že tyto nákupy lze 
realizovat pomocí dynamického nákupního systému (DNS) a jednotlivé položky musí projít 
výběrovým řízením, které trvá i několik měsíců. Komisaři se shodli na tom, že pro GRAS tyto 
nákupy de facto nelze takto realizovat, neboť se ve většině případů jedná o krátkodobé 
projekty a nestihne se služby a zboží vysoutěžit v době určené pro realizaci projektu. Komisaři 
konstatovali, že jsou i jiné možnosti, např. nákup služeb na ZČU, propagační předměty, 
tonery a kancelářské potřeby ze skladu ZČU, anebo – ideálně – podat projekt s velkým 
předstihem. Dále diskutovali o tom, že další možnost, jak realizovat projekty včetně 
výběrového řízení na nákupy a služby, je taková, že se projekty budou schvalovat pouze 
jednou či dvakrát ročně. To ovšem s sebou nese riziko, že se ztratí význam studentské 
soutěže.  
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V druhé části jednání komise posoudila podané projekty. 

 

2a) Univerzitní upír - 19. semestrník (Bc. Petr Setvín) 

 

Univerzitní upír je tradiční akce na ZČU pořádaná studenty FPE na podporu 
dárcovství krve. V posledních letech se věnuje také osvětě o problematice dárcovství kostní 
dřeně a možnosti vstupu do Českého národního registru dárců dřeně. Administrátorka 
upozornila na chybně uvedený termín ukončení projektu. Dle směrnice rektora 15R/2013 
(dále jen směrnice), článek 6/1 b) doba řešení projektu nesmí překročit 10. 12. roku, ve 
kterém je návrh podáván. Komisaři se dohodli, že se jedná o nepodstatnou chybu, která nemá 
vliv na řešení projektu. Řešitel je povinen dle pokynů administrátorky ve stanovené lhůtě 
chybu odstranit.  

Komisaři upozornili na to, že na propagačních materiálech, na webu i na 
facebookových stránkách této akce chybí logo ZČU. Vzhledem k tomu, že v návrhu projektu 
řešitel uvádí, že se jedná o reprezentaci ZČU v oblasti sociální, komise stanovila podmínku, že 
na všech propagačních materiálech a informačních zdrojích, které souvisejí s projektem 
Univerzitní upír, musí být jasně viditelné logo ZČU.  

Dále komisaři zvažovali možnosti nákupu tisku propagačního materiálu a výrobu 
odměn s logem akce pro dárce (položka rozpočtu Náklady nebo výdaje na služby) tak, aby vše 
bylo v souladu s pravidly ZČU. Jedná se o specifické materiály, a proto se nelze vyhnout 
výběrovému řízení. Komisaři navrhují možnost tyto služby vysoutěžit, ale je potřeba vše zadat 
v co nejkratší možné době, aby bylo možné vše včas stihnout a projekt zrealizovat. Nakonec se 
dohodli s administrátorkou, aby urgentně řešitele kontaktovala a společně zadali požadavek 
do systému.  

Požadované finanční prostředky jsou logické a adekvátní, rozpočet je přehledně 
rozčleněn. Komise jednomyslně doporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Univerzitní upír - 19. semestrník“ ke 
schválení. Plánované náklady jsou rozumné a logické. Tato akce přispívá k rozvoji 
studentského života a propagaci ZČU. Komise doporučuje stanovit následující 
podmínky: opravit termín ukončení projektu tak, aby byl v souladu se směrnicí rektora 
15R/2013; propagace ZČU bude zajištěna viditelným logem ZČU na vznikajících materiálech 
spojených s akcí a na dalších vhodných místech, ve zprávách o akci bude uvedena informace 
o finanční podpoře ZČU.  

 

2b) Podpora kulturních aktivit ESN Pilsen v zimním semestru 
akademického roku 2015/2016 (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.  

Je potřeba napravit následující formální nedostatky v projektu:  

1)  Termín ukončení projektu je stanoven na 7. 2. 2016. Dle směrnice, článek 6/1 b) 
doba řešení projektu nesmí překročit 10. 12. roku, ve kterém je návrh podáván. Totéž platí 
analogicky i o termínech cílů, měřitelných výstupů a harmonogramu. 

2) Měřitelný výstup č. 1 není jasně stanovený. Spokojenost studentů je potřeba 
vyjádřit číselnou, resp. měřitelnou hodnotou, tj. třeba škálou dotazníkového šetření 
spokojenosti (např. „nejméně x % účastníků/nadpoloviční většina účastníků bude spokojeno 
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s akcemi v hodnotě 5 na škále od 1-5, kde 5 je nejvyšší spokojenost“ apod.). 3) Měřitelný 
výstup č. 2 není zcela jasně formulován. Je zde zmíněno několik akcí, přičemž jejich výčet 
neodráží všechny plánované akce. Je nutné, aby řešitel přehledně rozepsal do měřitelných 
výstupů jednotlivé akce, kulturní večery, výlety, které chce financovat z projektu (jeden 
výstup = jedna akce, výlet nebo kulturní večer). 

4) Komisaři konstatovali, že v rozpočtu projektu se objevují nesrovnalosti a příloha, 
kde je rozpočet podrobněji vysvětlen, se liší od původního návrhu. V systému OBD řešitel 
požaduje stipendia ve výši 12.740 Kč a materiální náklady ve výši 25.000 Kč, přičemž 
v položce 2.1. materiální náklady jsou sloučeny služby (tisk letáčků, plakátů a dalších PR 
materiálů plnění cartridge) a materiální náklady (občerstvení, ceny do soutěže a výzdoba). 
V příloze projektu řešitel tyto náklady správně rozdělil. Komisaři se podivili, proč je tedy 
nerozdělil již v návrhu projektu. Je potřeba rozlišovat nákup materiálů a nákup služeb 
a rozdělit do jednotlivých položek.  

5) Položky jako jsou jednorázové aktivity a občerstvení na kulturní večery nejsou 
dále vysvětleny. V rozpočtu projektu je nutné, aby všechny položky byly jasně definovány 
a vysvětleny. Je potřeba popsat, co řešitel bude kupovat, jaké množství a jakou částku plánuje 
na jednotlivé aktivity. V případě občerstvení je nutné dokládat presenční listinu podepsanou 
všemi účastníky, a to vždy pro každý jednotlivý kulturní večer. 

Pokud se jedná o potraviny a suroviny na vaření, bude k tomu zapotřebí počet osob 
a seznam účastníků. Dále se komisaři pozasatavili nad položkou „občerstvení na kulturní 
večery“. V příloze projektu řešitel uvádí, že „Kulturní večery jsou pro studenty zcela zdarma, 
suroviny na přípravu jídel si zahraniční studenti platí sami. Rádi bychom proto na každý 
kulturní večer přispěli částkou 2000 Kč. Příspěvek se samozřejmě bude odvíjet od množství 
připraveného jídla.“ Z tohoto není zcela jasné, proč by měly být tyto akce podpořeny, když je 
studenti budou hradit sami.  

 
Komise jednomyslně projekt zamítla s tím, že řešitel má možnost podat nový 

(opravený) projekt. 
 
Usnesení č. 2: Komise nedoporučuje projekt „Podpora kulturních aktivit ESN 

Pilsen v zimním semestru akademického roku 2015/2016“  ke schválení. Rozpočet je nejasný 
a není náležitě odůvodněn. Měřitelné výstupy nejsou jasně specifikované. Chybí seznam 
aktivit a jednotlivých akcí.  

 

2c) Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - Podzim 2015 (Bc. Eva 
Coufová) 

 

Exodus je tradiční celouniverzitní pochod určený studentům, zaměstnancům 
i absolventům ZČU. Během této akce účastníci uskuteční turistický výlet do okolí Plzně. 

 
 Komisaři ocenili výrazné snížení nákladů na celý projekt oproti dřívějším ročníkům 

(byly pořádány jiným týmem). Návrh je pěkně zpracován, rozpočet je přehledně a jasně 
zpracovaný. Komisaři opět komentovali některé položky v rozpočtu. V případě občerstvení je 
nutné dodržet naplánovaný rozpočet a doložit podepsanou presenční listinu. Díky ní bude 
také možné vytvořit statistiku účastníků. Vzhledem k tomu, že akce má být realizována 
relativně brzy (24. 10.) a pravděpodobně se nestihne výběrové řízení, doporučují komisaři k 
nákupu propagačních využít sklad ZČU, kde je nabídka různých propagačních materiálů 
s logem ZČU, a zároveň, aby tisk map a plakátů byl uskutečněn na ZČU. Administrátorka 
informovala komisaře, že řešitelka byla upozorněna na pravidla ZČU pro nákup propagačních 
předmětů a tisku a bylo jí doporučeno podat projekt s předstihem, aby bylo možné dodržet 
hladký průběh realizace projektu.  

Komise jednomyslně podpořila projekt ke schválení. 
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Usnesení č. 3: Komise doporučuje projekt „Tradiční celouniverzitní pochod 

Exodus - Podzim 2015“ ke schválení. Tato akce přispívá k propagaci ZČU a rozvoji 
studentského života na ZČU. Komise doporučuje stanovit následující podmínky: 
náklady na občerstvení budou proplaceny pouze v případě doložení podepsané presenční 
listiny a tisk a nákup propagačních materiálů budou realizovány na ZČU. 

 

V závěru jednání se přítomní členové komise dohodli na tom, že příští jednání bude 
dohodnuto pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku.   

Poté předsedkyně Mgr. Lukešová jednání komise ukončila. 

 

 

 

V Plzni 15. září 2015   

zapsala Silvia Simeonová  

 

 

Anna Lukešová 

předsedkyně komise  


