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Zápis z 66. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne9. října 2015 

 

Přítomni: Bc. Pavel Kratochvíl, Mgr. Anna Lukešová, BcA. Radim Pekárek,  
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Ing. Petr Řezáček, Ph.D. 

Hosté:  doc. Ladislav Čepička, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., 
Jitka Růžičková,Silvia Simeonová, Mgr. Jaroslav Šíp 

 

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

 

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

 

1) Různé 

a. Informace administrátorky S. Simeonové o stávajících projektech  

b. Aktuální rozpočet GRAS 

c. Diskuse o problémech během řešení projektů 

d. Diskuse o směrnici GRAS  

 
2) Žádosti o projekt GRAS: 

a. Vitrínová galerie (Jan Chabr)  

b. Kyčn-Sešn (BcA. Radim Pekárek) 

  

V úvodu jednání byli komisaři seznámení s celkovým rozpočtem a zbývajícími 
prostředky GRAS. Dle aktuálního přehledu bylo rozděleno mezi projekty GRAS 764.780,-. Kč. 
Vzhledem k tomu, že se některé projekty neuskutečnily nebo nevyčerpaly celou částku, lze 
reálně rozdělit 322.865,06Kč. Na stipendiích zbývá přidělit6.710,- Kč. 

Administrátorka, Silvia Simeonová, požádala členy komise a prorektora pro výzkum 
a vývoj, doc. Kaisera (dále jen „PR-V“) o vyjádření k závěrečné zprávě (dále jen „ZZ“) 
k projektu Podpora kulturních aktivit ESN Pilsen. Administrátorka upozornila na to, že 
projekt trval do 17.7.2015. Dle směrnice rektora 15R/2013 (dále jen „směrnice“), článek 16, 
bod 1 je řešitel povinen do 14 dnů od skončení projektu podat prostřednictvím webové 
aplikace dostupné na gras.zcu.cz závěrečnou zprávu o projektu spolu s vyúčtováním 
poskytnuté finanční částky. Výše uvedený projekt byl projednáván na předchozím zasedání 
komise. Řešitel projektu, Bc. Jakub Nedvěd dosud nepodložil měřitelný výstup relevantním 
způsobem. Termín výstupu je plánován na 30.6.2015. Měřitelný výstup byl naplánován 
následujícím způsobem:„Pokud budou studenti s našimi aktivitami spokojení, budeme 
spokojeni i my. Minulý semestr si naši činnost spousta zahraničních studentů pochvalovala, a 
to nejen před námi, ale i na zahraničních vztazích, za což jsme velmi rádi, jelikož vidíme, že 
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naše práce je oceňována. Studentům zašleme dotazníkové šetření, doufáme že získáme 
průměrně alespoň 6 bodů z 10 od alespoň 40% studentů, kteří jezdili na výlety a účastnili se 
dalších akcí.“ V popisu plnění je následující informace: “Aktuálně máme zjištěnu díky 
dotazníkům spokojenost s Národní Platformou [to je ovšem akce, jež podpořena z GRASu 
nebyla – pozn. zapisovatele]. Účastníci nám dali 7 bodů z 10, což je velmi dobré hodnocení, 
jelikož to byla první akce tohoto druhu pro náš tým. Hodnocení se zúčastnilo 110 lidí ze 160. 
Většina hodnotících navíc již podobnou akci minimálně 1x zažila. Formulář pro spokojenost 
s našimi ostatními aktivitami během celého semestru teprve budeme vytvářet a následně 
posílat zahraničním studentům, jelikož bylo teď zkouškové období, neměli jsme tolik 
volného času. I bez něj však můžeme říci, že studenti zde byli spokojení, pravidelně se 
scházeli se svými českými kamarády a podnikali různé výlety a společné aktivity. Během 
semestru nebyl problém zaplnit kapacitu dané aktivity.“ Poslední informace od řešitele ze 
dne 8.10.2015 byla následující: „formulář jsme vytvořili a zaslali. Člen, který to měl na 
starosti však odpovědi dosud nezpracoval. Jak jsem psal emailem a jak je i uvedeno v 
závěrečné zprávě - cíle byly naplněny tím, že lidé chodili, samotné dotazníkové šetření by to 
mělo pouze potvrdit.“ Přítomní se dohodli na tom, že pokud řešitel nedodá dotazníkové 
šetření nejpozději do 23. 10., projekt bude uzavřen a stipendia k projektu vyplacena nebudou.  

Doc. Čepička upozornil na to, že organizace ESN je pro ZČU velmi potřebná 
a užitečná, neboť zajišťuje kulturní a sociální integraci zahraničním studentům v českém 
prostředí. Předsedkyně komise, Mgr. Lukešová souhlasila, že skutečně je tato organizace 
velmi prospěšná. Spíš vidí problém při samotném sepsání a řešení projektu a komunikaci 
s administrátorkou ze strany organizace, respektive řešitele projektu. Předsedkyně 
upozornila, že na posledním jednání komise se diskutovalo o nově podaném projektu od 
stejného řešitele. Vzhledem k tomu, že se v projektu vyskytovaly nejasnosti a stejné problémy 
jako v projektu, který stále není dořešen, ačkoliv byl na tyto problémy řešitel upozorněn,byl 
projekt zamítnut. Dále předsedkyně upozornila na to, že se nejedná o ojedinělý případ, kdy 
etablovaná studentská organizace  není úspěšná v projektových žádostech. Pokud ale chtějí 
získávat prostředky prostřednictvím soutěže GRAS, není možné přehlížet zjevné či 
potenciální problémy v žádostech, byť by idea projektu nebo činnost organizace byly samy 
o sobě zajímavé a přínosné. 

Předsedkyně upozornila i na vzniklé problémy ohledně podávání projektů a 
veřejných zakázek. Podotkla, že GRAS je soutěž studentských projektů, kde studenti mohou 
každý měsíc podávat nové projekty. V takovém případě je velice těžké nalézt řešení, které 
bude v souladu s pravidly ZČU. Opakovaně se jedná o problémy s nákupem propagačních 
předmětů, tisku, kancelářských potřeb a tonerů v rámci projektů GRAS. Tyto nákupy lze 
realizovat pomocí dynamického nákupního systému (DNS) a jednotlivé položky musí projít 
výběrovým řízením, které trvá 6 týdnů. Komisaři se shodli na tom, že pro GRAS tyto nákupy 
nelze takto realizovat, neboť se ve většině případů jedná o krátkodobé projekty a nestihne se 
služby a zboží vysoutěžit a zrealizovat projekt. Jelikož hodnocení a rozhodnutí o projektu trvá 
cca měsíc (projekt musí být podán 7 dní před jednáním komise, komise v dalších 5 
pracovních dnech schvaluje zápis a dalších 10 pracovních dní má PR-V na vydání 
rozhodnutí), musely by tak projekty, jichž se tyto problémy týkají, být podávány s cca 2,5 až 3 
měsíčním předstihem. 

Poté předsedkyně předala slovo pí. Růžičkové, vedoucí Nákupu a veřejných 
zakázek(dále jen „vedoucí VZ“).  Vedoucí VZ potvrdila, že od dubna letošního roku již bylo 
několik žádosti o výjimku panu kvestorovi ohledně nákupu materiálu a služeb mimo DNS 
(dynamický nákupní systém), vše se týkalo především nákupu propagačních předmětů, tisku, 
kancelářských potřeb, a to vše spadá do DNS. Dále přítomní diskutovali o tom, že další 
možností, jak tyto nákupy realizovat je taková, že se projekty budou schvalovat pouze jednou 
či dvakrát ročně s tím, že se ztratí význam studentské soutěže. Komisaři konstatovali, že nelze 
podávat projekty v GRAS dlouhodobě dopředu, neboť některé projekty jsou realizovány 
dvakrát ročně – na jaře a na podzim.  

Další návrh byl takový, že studentské organizace mohou podat projekt za celou 
organizaci (přes smlouvu se ZČU), tak by se vyhnuly výběrovému řízení. Vznikla diskuze, zda 
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v případě poskytnutí dotací na základě smluvního vztahu studentským organizacím se 
skutečně vyhneme výběrovému řízení či nikoliv.  Je potřeba zjistit, zda po právní stránce je 
vše v pořádku. Bc. Pavel Kratochvíl měl připomínku, že v případě podávání projektů ze strany 
studentských organizací bude GRAS sloužit pouze jim, ale nikoliv ostatním studentům, kteří 
nespadají pod žádnou organizací. Ředitel PC konstatoval, že do soutěže se mohou přihlásit 
jak studenti, tak i studentské organizace, které by měly smluvní vztah a jednodušší průběh 
nákupu, ale že se zatím v GRAS využívá pouze ta první možnost. V této věci by se nic 
nezměnilo a studenti mohou i nadále podávat projekty, aniž by patřili pod studentskou 
organizací, ale musí podávat projekty v souladu s pravidly ZČU a se zákonem o veřejných 
zakázkách. Ředitel projektového centra, Mgr. Šíp konstatoval (dále jen „ředitel PC“), že jsou 
i jiné možnosti např. nákup služeb na ZČU, propagační předměty, tonery a kancelářské 
potřeby ze skladu ZČU, nebo podat projekt s velkým předstihem. 

Zároveň upozornil na to, že řešitelé jsou pravidelně vyzýváni ke konzultacím, o které 
nemají zájem. Po skončení projektu přinesou účtenky, které nelze proplatit, protože nebyl 
dodržen rozpočet v projektu (struktura ani požadované částky). Jakmile studenti zjistí, že jim 
tyto účtenky neproplatíme, tak se poté obrací na prorektory a žádají o peníze.  

Dr. Randa namítl, že položky typu propagační předměty, tisk apod. jsou velice 
důležité, neboť dle pravidel GRAS požadujeme, aby ZČU propagovali na těchto propagačních 
předmětech. V případě, že nemohou nakoupit propagační předměty a kancelářské potřeby, 
tak je otázkou, zda může GRAS začátkem roku zadat požadavek DNS v těchto kategoriích 
s tím, že se jedná o hrubý odhad, neboť dopředu nelze říci přesně, kolik projektů bude 
zrealizovaných. Administrátorka navrhla jako řešení upozornit v lednu řešitele, kteří 
pravidelně podávají projekty, aby naplánovali dopředu nákup „problematických položek“ 
a poté se vše zadá do systému a vysoutěží.  

Předsedkyně se domnívá, že toto není reálné řešení, neboť studenti byli upozorněni 
již mnohokrát na plánování a podávání projektů s předstihem, ale většinou vše podávají na 
poslední chvíli. Dr. Řezáček s předsedkyní souhlasil a podotknul, že nelze přinutit studenty 
pro včasnou přípravu a realizaci projektu. Dále navrhnul, aby tradiční a opakované akce byly 
vyřazeny z GRAS. Ředitel PC konstatoval, že tyto akce by neměly být závislé na nákupu 
propagačních předmětů a kancelářských potřeb. Domnívá se, že se jedná pouze o podružný 
problém a že by mělo být možné akce zrealizovat i bez těchto nákupů. Dr. Randa se domnívá, 
že jediným řešením v této chvíli je možnost vytvořit sběr dat a na jejichž základě zadat 
začátkem roku požadavek na nákup propagačních předmětů, kancelářských potřeb apod. 
Zredukovat nákupy tak, aby v případě nových projektů, kdy nastane situace, se skutečně 
žádalo o výjimku pana kvestora, nikoliv aby se jednalo o standard. Zmenšil by se objem 
žádostí a vše je nutné řádným způsobem odůvodnit, např. tím, že se s tímto nákupem 
nepočítalo. Pí. Růžičková vznesla dotaz, o jaký objem finančních prostředků se jedná na 
nákup z DNS, kde by se žádalo o výjimku. Administrátorka podotkla, že lze vytvořit souhrn 
na základě předchozího roku. Dr. Randa odhadl, že se jedná o částku cca 100 tis. Kč. 
V případě překročení má komise možnost projekt schválit tak, že v žádosti tyto položky 
neschválí. 

Doc. Čepička upozornil na to, že na základě podepsané smlouvy o spolupráci mezi 
ZČU a studentskými organizacemi by se měl dvakrát za semestr scházet Výbor pro spolupráci 
se studenty. Na jednání výboru zastupuje rektora Projektový manažer. Jeho prostřednictvím 
lze také studentské organizace informovat o možnostech podávání projektů. 

Předsedkyně uzavřela diskusi o této problematice s následujícím závěrem: 
rozhodnutí k projektu musí řešitel vyzvednout osobně, přičemž bude seznámen s možnostmi 
čerpání finančních prostředků, nákupu přes DNS, všech možnostech nákupu v rámci ZČU 
(vznikne návod).  V případě, že se student nedostaví a osobně si nevyzvedne rozhodnutí a 
nepodepíše, že byl seznámen se všemi možnostmi, nelze projekt realizovat. V návodu budou 
informace o možnosti podávat projekt přes studentskou organizaci a mít se ZČU smluvní 
vztah, možnosti nákupu propagačních předmětů a jiných komodit spadajících do DNS. 
Možnosti nákupu služeb na ZČU (ubytování, tisk, pronájem místnosti, občerstvení apod.). 
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V případě, že řešitelé chtějí realizovat nákup služeb a materiálu mimo ZČU, musí podávat 
projekt s dostatečným předstihem, aby bylo možné realizovat tento nákup v souladu 
s pravidly ZČU. 

Doc. Čepička vznesl dotaz, zda systém, do kterého se projekty zadávají, umožňuje 
organizacím projekt podat. Administrátorka sdělila, že se musí jednat o studenta, aby mohl 
projekt zadat, ale lze přidávat pole do systému OBD, kde budou uvedena další informace 
o studentské organizaci.  

Poté Dr. Randa navrhl, že je vhodné se podívat na směrnici a popřípadě upravit 
některé body. Předsedkyně konstatovala, že směrnice je navržena tak, aby byla pružnější 
v případě některých změn na ZČU.  Dále navrhnul, aby se do směrnice doplnila informace 
o převzetí rozhodnutí proti podpisu. Ředitel PC upozornil na to, že vše musí být jasně 
definováno v projektu, případě že řešitel požaduje občerstvení, tak je nutné přesně napsat, 
o jakou částku se jedná a o jaké množství.  

Doc. Kaiser upozornil na to, že obdržel žádost o změnu v projektu Výjezdní zasedání 
studentských unií. Administrátorka požádala, zda by bylo možné přeposlat žádost, aby ji 
mohla zkontrolovat a poté zpracovat. Předsedkyně upozornila, že je vhodné tyto záležitosti 
řešit prvotně s administrátorkou, nikoliv se přímo obracet na PR-V. Doc. Čepička upozornil, 
že tyto informace by měly být uvedeny na stránkách gras.zcu.cz, kde našel pouze odkaz na 
směrnici. Komisaři však upozornili na to, že studenti si směrnici musí přečíst a zároveň aby 
nedošlo k duplicitě informací, je lepší ponechat odkaz na směrnici. Zároveň administrátorka 
přislíbila, že zjistí, zda je možné zadávat do systému OBD projekt za studentskou organizaci 
a možnost přidání dalších polí.  

V druhé části jednání komise posoudila podané projekty. 

 

2a) Vitrínová galerie (Jan Chabr) 

Projekt si klade za cíl vytvoření výstavní platformy v centru města, která bude 
přístupná divákům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prezentující univerzitu jako demokratický 
prostor podporující sociální i kulturní pestrost Plzně. Studenti participující v projektu 
i návštěvníci získají informace o životě kulturních a sociálních menšin, které využijí nejen 
v dalším studiu, ale především při dalších životních situacích.  

Předsedkyně upozornila na chyby v projektu. Počátek projektu není v souladu 
s datem rozhodnutí projektu. Bc. Kratochvíl upozornil na nejasnosti v položce 1.5. Stipendia, 
kde řešitel projektu požaduje stipendia pro řešitelé, hosté a tvůrce v celkové výši 4 tis. Kč. 
Bc. Kratochvíl zároveň požaduje, aby byla uvedená konkrétní jména osob, kterým se budou 
stipendia proplácet, aby nedošlo k záměně osob. Administrátorka upozornila na to, že je 
nutné všechny tyto osoby uvést do řešitelského týmu. Toto lze doplnit i v průběhu řešení 
projektu nebo při zadávání závěrečné zprávy. Bc. Kratochvíl upozornil na měřitelný výstup 
č. 4, kde není jasně definováno, o jaká média se jedná. Komisaři proto doporučují sepsat 
článek o této akci v Dioné či v univerzitních novinách. Dále předsedkyně upozornila na 
chybějící měřitelné hodnoty ve všech výstupech. Administrátorka si všimla, že tyto hodnoty 
jsou uvedeny v popisu cílů, tak je dostačující, aby řešitel převedl tyto hodnoty do měřitelných 
výstupů. Dr. Řezáček se pozastavil nad výstupem s názvem „Návštěvnost“. Komisaři 
konstatovali, že řešitel v tomto měřitelném výstupu uvádí, že si návštěvnosti jednotlivých akcí 
budou zapisovat a dokumentovat. Do závěrečné zprávy je proto potřeba statistiku 
návštěvnosti doložit.  

Dr. Řezáček konstatoval, že nikde není uvedeno, kde se tato vernisáž bude konat. 
BcA. Pekárek sdělil, že se domnívá, že se vernisáž uskuteční na soutoku řek. Nicméně 
komisaři konstatovali, že je vhodné, aby řešitel projektu tuto informaci doplnil a upřesnil. 
Komisaři se dohodli, že jakmile řešitel doplní a opraví projekt tak, aby byl v souladu 
s pravidly GRAS, potvrdí svá stanoviska pomoci prostředků umožňujících komunikaci na 
dálku.  
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Požadované finanční prostředky jsou logické a adekvátní, rozpočet je přehledně 
rozčleněn. Komisejednomyslně doporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 1:Komise doporučuje projekt „Vitrínová galerie“ 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 
počátku projektu tak, aby byl v souladu s rozhodnutím PR-V, doplnit informaci o umístění 
vernisáže, propagace ZČU bude zajištěna viditelným logem ZČU na vznikajících materiálech 
spojených s akcí a dalších vhodných místech. Sepsat článek o akci v Dioné či v univerzitních 
novinách,ve zprávách o akci bude uvedena informace o finanční podpoře ZČU. Doplnit 
měřitelné výstupy měřitelnou hodnotou. Do závěrečné zprávy je nutné doložit statistiku 
návštěvnosti. 

 

2b) Kyčn-Sešn (BcA. Radim Pekárek), 

Projekt Sešn se zabývá podporou studentských projektů. Komisaři se pozastavili nad 
tím, že řešitelem projektu je BcA. Radim Pekárek, který je zároveň členem Grantové komise. 
Administrátorka upozornila na směrnici, článek 9, bod 2, kde je stanoveno, že při hodnocení 
nesmí být člen komise k podanému návrhu podjatý, zejména se nesmí podílet na zpracování 
návrhu, nesmí být členem řešitelského týmu, nesmí mít osobní zájem na rozhodnutí o návrhu 
a s navrhovatelem ho nesmí spojovat osobní poměr. Komisaři požádali BcA. Pekárka 
o vysvětlení. BcA. Pekárek tvrdí, že o projektu vůbec nevěděl do okamžiku, kdy dostal 
podklady od administrátorky. S projektem údajně nemá nic společného. Paní Svatoňová 
zřejmě tento projekt podala jeho jménem, ale komisař o této skutečnosti nevěděl. Požádal 
o storno žádosti. Předsedkyně vysvětlila, že žádost nelze stornovat, ale vzhledem k tomu, že 
tento návrh projektu je v rozporu s pravidly, projekt bude zamítnut. Administrátorka 
upozornila na to, že v případě podání projektu jménem někoho jiného, je v systému OBD  
nastaveno odeslání informativního mailu, kde navržený řešitel projektu musí s touto 
skutečností souhlasit. Komisaři konstatovali, že jakákoliv spojitost člena komise s projektem 
musí být vyloučená.  

Komise jednomyslně projekt zamítla s tím, že není v souladu s pravidly GRAS. 
Komisaři doporučuji zvážit možnost podání nového projektu se souhlasem řešitele. Zároveň 
podotkli, že by bylo vhodné podat projekt pod záštitou studentské organizace (viz výše).   

Usnesení č. 2:Komise nedoporučuje projekt „Kyčn-Sešn“  ke schválení. Projekt 
nevyhovuje pravidlům vnitřního grantového systému i hodnotícím kritériím.  

V závěru jednání se přítomní členové komise dohodli na tom, že příští jednání 
bude6.11. v 8:00 hod. Uzávěrka pro nově podané projekty je stanovena na 1.11., neboť dle 
směrnice studenti mají možnost podávat návrhy projektů do 30.10., tak aby tato lhůta byla 
dodržena.  

Poté předsedkyně Mgr. Lukešová jednání komise ukončila. 

 

V Plzni9. října 2015  

zapsala Silvia Simeonová  

 

Anna Lukešová 

předsedkyně komise 


