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Zápis z 68. jednání 

Grantové komise pro podporu aktivit studentů 

konaného dne 11. prosince 2015 

 

Přítomni: Bc. Pavel Kratochvíl, RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.,  

  Ing. Petr Řezáček, Ph.D. 

Omluveni: Mgr. Anna Lukešová 

Neomluveni:    BcA. Radim Pekárek 

Hosté:  doc. Ladislav Čepička, Ph.D., Silvia Simeonová 

Mgr. Anna Lukešová zaslala svá stanoviska pomocí prostředků umožňující 
komunikaci na dálku. Grantová komise pro podporu aktivit studentů byla 
usnášeníschopná. 

 

Administrátorka, Silvia Simeonová, zahájila jednání s následujícím programem:  

1) Různé  

a. Shrnutí roku 2015, 

b. Projekt Exodus – znečištění a poškození autobusu, 

c. Aktuální rozpočet GRAS. 

2) Žádosti o projekt GRAS: 

a. Technická renovace studia rádia Bomba (Ing. Jan Šimota), 

b. Formule SAE 2016 (Ing. František Sedláček). 

   

Začátkem jednání administrátorka, S. Simeonová, seznámila komisaře s celkovým 
rozpočtem a zbývajícími prostředky GRAS. Dle aktuálního rozpočtu částka, která nebyla 
vyčerpaná, činí 236 152,84 Kč. Vzhledem k tomu, že některé projekty nejsou zcela ukončené a 
účetně uzavřené, nejedná se o konečnou částku. Administrátorka přislíbila, že komisaře bude 
informovat o výši převáděných prostředků pomocí e-mailové komunikace. Zároveň 
upozornila na přečerpání částky, která je určena na stipendia GRAS. Tato situace vzniklá tím, 
že nákup tzv. „problematických položek“ (tisk, trička, plakáty apod.) nebylo možné 
zrealizovat přes dynamický nákupní systém z hlediska času a náročnosti zakázky a zároveň 
studentům nebyly schváleny žádosti o výjimku panem kvestorem. Řešitelé projektů využili 
možnosti požádat o převod finančních prostředků určených na nákup materiálu či služeb 
v rozpočtu projektu do položky Stipendia a těmto žádostem bylo vyhověno.  

Administrátorka konzultovala tuto situaci s oddělením legislativní a právním (dále jen 
„OLP“), kde jí bylo sděleno, že směrnice rektora 15R/2013 (dále jen „směrnice“) s touto 
situací nepočítá, ale že není vyloučeno uhradit stipendia z jiných zdrojů. Pan prorektor 
Čepička navrhl možnost proplatit stipendia ze stipendijního fondu (v případě dostupných 
finančních prostředků).  Pan prorektor Čepička zkontaktuje paní Bc. Hrabačkovou, která 
stipendia vyplácí, a zjistí, zda jsou k dispozici volné finanční prostředky. 



 

2 

Administrátorka dále informovala o projektech roku 2015. Celkem bylo schváleno 25 
projektů. Projekt Vodácká akce nebyl zrealizován, a proto byl ukončen neúspěšně.  Projekt 
Interaktivní workshop vítání prváků oboru sociologie - Sociocamp 2015 byl ukončen 
předčasně na základě žádosti řešitelky.  

Administrátorka dále upozornila na časté problémy vyskytující se během řešení 
projektů. Nejčastěji se jedná o laxní přístup řešitelů, nezájem o konzultace a dodržení 
správného postupu během řešení projektů – hlavně se jedná o nákup materiálů a služeb a 
nedodržování termínů. V této souvislosti administrátorka jmenovala řešitele projektu 
Univerzitní upír – Bc. Petra Setvína, který byl vyzván, aby dodal neprodleně veškeré 
podklady ohledně nákupu tisku a propagačních předmětů. Řešitel tyto podklady dodal 
s velkým zpožděním, a proto nákup těchto položek nebylo možné zrealizovat přes dynamický 
nákupní systém (dále jen „DNS“). Na tento projekt byla přidělena částka ve výši 46.500 Kč 
(z toho 6 tis. Kč na stipendiích), přičemž z výše uvedených důvodů bylo čerpáno pouze 
3.620,- Kč.  

Dalším bodem jednání byl projekt Tradiční celouniverzitní pochod Exodus - Podzim 
2015. ZČU pravidelně poskytuje autobus pro svoz účastníků pochodu. Po skončení této akce 
přepravce informoval o tom, že během převozu osob došlo k poškození sedadel ze strany 
účastníků. Způsobená škoda činí 3.630 Kč. Řešitelka s touto skutečnosti byla seznámena a po 
dohodě fakturu uhradila. Komisaři se shodli, že tímto bylo poškozeno dobré jméno ZČU a do 
budoucna při schvalování podobné akce se k tomu bude přihlížet.  

 

Komisaři projednali podané projekty. 

 

a) Technická renovace studia rádia Bomba (Ing. Jan Šimota), 

Cílem projektu je technická renovace vysílacího studia rádia Bomba z důvodů jeho 
stáří, významného opotřebení a nestálé funkčnosti. Prorektor Čepička se k této záležitosti 
vyjádřil a upozornil na to, že Rádio Bomba muselo přerušit vysílání právě z důvodů 
zastaralého vybavení a nefunkčních mikrofonů. Rovněž sdělil, že se Rádio Bomba bude 
stěhovat do nových prostorů a renovace proběhne v nových prostorech. Myšlenku projektu 
komisaři jednoznačně podpořili. Administrátorka informovala, že je projekt přehledný, 
rozpočet je jasně definován a po formální stránce je vše v pořádku. Komisaři pouze podotkli, 
že pořízení majetku by mohlo být problematické. Administrátorka podotkla, že tento projekt 
je podáván pod záštitou studentské organizace - Stavovská unie studentů. Na OLP byl 
vznesen dotaz ohledně evidence majetku v případě, že projekt podává studentská organizace. 
Bylo sděleno, že po podepsání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dále jen 
„smlouva“) budou finanční prostředky převedeny na účet organizace a tímto veškerá evidence 
majetku spadá do kompetence organizace. Ke konci projektu je řešitel povinen doložit 
veškeré doklady ohledně hospodaření s financemi a závěrečnou zprávu k projektu. RNDr. 
Miroslav Randa, Ph.D. doporučil uvést do smlouvy, že nakoupený majetek bude sloužit 
výhradně pro účely Rádia Bomba.  Komise poměrem 3 ku 2 hlasu (1 člen komise byl proti, 1 
člen komise nehlasoval) doporučila projekt ke schválení a realizaci. 

Usnesení č. 1: Komise doporučuje projekt „Technická renovace studia rádia 
Bomba“ ke schválení. Plánované náklady jsou rozumné a logické. Tato akce přispívá k rozvoji 
studentského života a propagaci ZČU.  

b) Formule SAE 2016 (Ing. František Sedláček) 

Projekt Formule SAE 2016 byl již projednávaná na předchozím zasedání grantové 
komise. Projekt byl zamítnut s tím, že nespadá do soutěže GRAS 2015, neboť je naplánován 
na rok 2016. Projekt vyvolal dlouhou diskusi, neboť částka, o kterou studenti žádají, je příliš 
vysoká. Komisaři konstatovali, že se jedná téměř o polovinu rozpočtu GRAS. Zároveň se 
domnívají, že tento projekt by měl být financován, neboť úspěšně reprezentuje ZČU.  
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Dr. Randa konstatoval, že v případě schválení tohoto projektu, bude v soutěži GRAS 
velmi omezená možnost při schvalování dalších projektů, přičemž doporučuje schválit pouze 
část financí. Zároveň Dr. Řezáček upozornil na to, že GRAS slouží k tomu, aby se studenti 
naučili správně podávat projekty a posléze i řešit, přičemž se zde jedná o tradiční projekt. 
Prorektor Čepička namítl, že v GRAS je více tradičních projektů jako např. Univerzitní upír, 
Exodus apod. a není důvod nepodpořit projekt Formule SAE. Dr. Randa konstatoval, že 
soutěž GRAS je určená převážně malým projektům s rozpočtem většinou do 100 tis. Kč. 
Zároveň Bc. Kratochvíl podotkl, že každý řešitel má právo podat projekt ve výši, kterou sám 
uzná za vhodnou i několikrát do roka a záleží pouze na komisi, zda projekt doporučí ke 
schválení či nikoliv.  

Komisaři se shodli, že projekt studentské formule je pro ZČU důležitý. Dokonce 
natolik, že by jeho financování nemělo být podmíněno úspěchem či neúspěchem v projektové 
soutěži, ale finanční podpora by měla každý rok být alokována právě pro tyto účely. Prorektor 
Čepička přislíbil, že 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. 
Vzhledem k tomu, že se převádí finanční prostředky, které jsou nižší, než je rozpočet projektu 
Formule SAE 2016, komisaři se nakonec dohodli, že předběžně tento projekt podpoří, ale 
s definitivním rozhodnutím vyčkají až po schválení rozpočtu akademickým senátem 
(předpokládá se, že v březnu).  

Komise projekt předběžně doporučila ke schválení a realizaci poměrem 4:1 hlasům (1 
člen nehlasoval).  

Usnesení č. 2: Komise předběžně doporučuje projekt „Formule SAE 2016“ ke 
schválení a realizaci. Realizace projektu v rámci GRAS 2016 neproběhne dříve, než bude 
vydáno definitivní rozhodnutí v souvislosti se schválením rozpočtu pro GRAS 2016 
akademickým senátem.  

 

V závěru jednání se přítomní členové komise dohodli na tom, že termín příštího 
jednání bude dohodnut počátkem roku pomoci prostředků umožňujících komunikaci na 
dálku. 

Poté administrátorka Silvia Simeonova jednání komise ukončila. 

 

 

V Plzni 14. prosince 2015   

zapsala Silvia Simeonova  

 

 

 

 

Mgr. Anna Lukešová 

předsedkyně komise  


