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Zápis z 67. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 6. listopadu 2015 

 

Přítomni: Bc. Pavel Kratochvíl, Mgr. Anna Lukešová, Ing. Petr Řezáček, Ph.D. 

Omluven: BcA. Radim Pekárek, RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. 

Hosté:  doc. Ladislav Čepička, Ph.D. 

Nepřítomní komisaři zaslali svá stanoviska pomocí prostředků umožňující 
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) Žádosti o projekt GRAS: 

a. Formule SAE 2016 (Ing. František Sedláček),  

b. Benefiční běh (Tomáš Černý), 

c. PROJEKT EDISON (Jindřiška Boudová), 

d. Know Your Future Conference (KYFCO) (Jeremy Tichý/AIESEC). 

2) Různé. 

  

Před jednáním administrátorka seznámila komisaře s celkovým rozpočtem 
a zbývajícími prostředky GRAS. Dle aktuálního přehledu bylo rozděleno mezi projekty GRAS 
775.780,- Kč. Vzhledem k tomu, že se některé projekty neuskutečnily nebo nevyčerpaly celou 
částku, lze reálně ještě rozdělit 280.823,37.  

Skrze elektronickou komunikaci BcA. Pekárek 22. října upozornil, že ověřoval zaslání 
e-mailu potvrzujícího jeho účast v projektu Kyčn-Sešn a žádný e-mail mu doručen nebyl. 
Administrátorka ihned kontaktovala správce systému. Tato chyba již byla odstraněna. Projekt 
v systému OBD smí podat pouze řešitel projektu.  

Formulář pro podání žádosti o projekt byl – dle domluvy na předchozím jednání 
komise – rozšířen o volbu „Podávám projekt za organizaci? A/N“. 

Komisaři projednali podané projekty. 

 

Formule SAE 2016 (Ing. František Sedláček) 

Projekt Formule SAE spadá do soutěže GRAS 2016, nemůže být proto podpořen 
v aktuálně otevřené soutěži GRAS 2015. 

Usnesení č. 1: Komise nedoporučuje projekt „Formule SAE 2016“ ke schválení. 
Projekt nespadá do soutěže GRAS 2015.  

Komisaři se nicméně shodli, že projekt studentské formule je pro ZČU důležitý. 
Dokonce natolik, že by jeho financování nemělo být podmíněno úspěchem či neúspěchem 



 

2 

v projektové soutěži, ale finanční podpora by měla každý rok být alokována právě pro tyto 
účely. Mgr. Lukešová osloví Vnější vztahy, neboť projekt je vynikající mediální „atrakcí“ 
univerzity. Formule by mohla být rovněž vystavována na Dnech vědy a techniky a podobných 
akcích. Podpoření formule by mohlo být zajištěno tak, že část prostředků bude vyjmuta 
z celkové podpory pro GRAS a určena výhradně na financování studentské formule. 

 

Benefiční běh (Tomáš Černý), 

Myšlenku projektu komisaři jednoznačně podpořili, ocenili myšlenku účasti studentů 
i veřejnosti ve spojení s charitativní činností i spolupráce s dalšími organizacemi. Projekt je 
přehledný, rozpočet je jasně definován. Problematické by mohlo být pořízení triček kvůli 
veřejným zakázkám. Komise tedy důrazně apeluje na řešitele, aby veškeré nákupy byly 
předem a bezodkladně konzultovány s administrátorkou. V případě, že nebude možné vyrobit 
trička nová, doporučuje komise kontaktovat sklad propagačních předmětů ZČU a zkusit 
pořídit alespoň trička ZČU. Komise projekt jednomyslně podpořila. 

Usnesení č. 2: Komise doporučuje projekt „Benefiční běh“ ke schválení. Plánované 
náklady jsou rozumné a logické. Tato akce přispívá k rozvoji studentského života a propagaci 
ZČU. Komise doporučuje stanovit následující podmínku: veškeré nákupy budou 
předem a bezodkladně konzultovány s administrátorkou a řešitel bude dbát jejích pokynů. 

 

PROJEKT EDISON (Jindřiška Boudová) 

Projekt Edison (byť je doba řešení formálně stanovena na konec roku 2015) spadá do 
soutěže GRAS 2016 (projekt bude realizován v lednu 2016), nemůže být proto podpořen 
v aktuálně otevřené soutěži GRAS 2015. 

Usnesení č. 3: Komise nedoporučuje projekt „PROJEKT EDISON“ ke schválení. 
Projekt nespadá do soutěže GRAS 2015. 

Komise doporučuje řešitelce projekt opravit, případné nejasnosti konzultovat 
a projekt podat znovu řádně. V projektu je možné identifikovat několik nedostatků: Termíny 
cílů, výstupů a harmonogramu neodpovídají termínům projektu. V organizačním zajištění 
projektu chybí konkrétní jména osob, které se podílejí na organizaci projektu, zejména 
rozdělení úkolů v rámci řešitelského týmu. Není zcela jasné, zda řešitelka podává projekt za 
organizaci (odpověděla „ano – ne“ a další pole nevyplnila). V rozpočtu jsou chybně uvedené 
částky (uvádí se v tis. Kč) a položky nejsou jasně specifikovány (pronájem prostor a finanční 
podpora stážistů jako materiál?).  

 

Know Your Future Conference (KYFCO) (Jeremy Tichý/AIESEC). 

Projekt KYFCO spadá do soutěže GRAS 2016, nemůže být proto podpořen v aktuálně 
otevřené soutěži GRAS 2015. 

Usnesení č. 4: Komise nedoporučuje projekt „KYFCO“ ke schválení. Projekt nespadá 
do soutěže GRAS 2015. 

Komise doporučuje řešiteli projekt opravit, případné nejasnosti konzultovat a projekt 
podat znovu řádně. V projektu je možné identifikovat několik nedostatků: V organizačním 
zajištění projektu chybí konkrétní jména osob, které se podílejí na organizaci projektu, 
zejména rozdělení úkolů v rámci řešitelského týmu. Termíny cílů, výstupů a harmonogramu 
neodpovídají termínům projektu. Stipendia nelze žádat v případě žádosti podané 
studentskou organizací (směrnice 15R/2013 čl. 7/bod 3). Chybí popis cílů a měřitelných 
výstupů, některé cíle jsou navíc poměrně zvláštní – cílem projektu má být „vybrat organizační 
tým“ nebo „dohodnout prostory“?  
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Dle čl. 5, odst. 4 směrnice 15R/2013  bylo podávání projektů do soutěže GRAS 2015 
uzavřeno 31. října 2015. Mgr. Lukešová projedná s administrátorkou, zda je možné otevřít 
soutěž GRAS 2016 již nyní. Dle čl. 1, odst. 3 budou nevyčerpané finanční prostředky z roku 
2015 převedeny do roku dalšího, a tak bude možné podpořit alespoň některé projekty již od 
ledna, další pak po schválení rozpočtu akademickým senátem (předpoklad: březen). 

V závěru jednání se přítomní členové komise dohodli na tom, že termín příštího 
jednání bude 11. prosince v 8:00 hod.   

Poté předsedkyně Mgr. Lukešová jednání komise ukončila. 

 

V Plzni 6. listopadu 2015   

zapsala Anna Lukešová  

předsedkyně komise  


