
Zápis z jednání Grantové komise FSP ČVUT (GK)  

konaného dne 12. 12. 2017 

 

 

Přítomni: doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., předseda komise 

  Bc. Jozef Šebák, člen komise 

  Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D., člen komise 

  Ing. Stanislav Jeřábek, člen komise 

 

Omluveni: Bc. Pavel Bakovský, místopředseda komise 

 

 

Program jednání: 

 

1. Stanovení harmonogramu 

2. Kontrola podaných projektů pro rok 2018 a vyřazení z formálních důvodů před 

hodnocením 

 

V úvodu jednání přivítal předseda GK FSP nové členy GK FSP, navržené AS ČVUT, paní Ing. arch. Danu 

Matějovskou, Ph.D. a pana Ing. Stanislava Jeřábka. 

Ad 1./  

Předseda GK FSP informoval členy o harmonogramu jednotlivých jednání. Termín jednání 12. 12. 2017 

byl stanoven pro formální kontrolu podaných projektů pro rok 2018 a případné vyřazení z formálních 

důvodů před hodnocením. 

V rámci následujícího jednání GK FSP v lednu 2018 proběhne hodnocení a návrh financování 

jednotlivých projektů. Komise následně stanovila termín jednání na 16. 1. 2018. 

Předseda GK FSP dále informoval o termínu podpisu rektora ke schválenému financování 5. 2. 2018 a 

stanovil konečný termín pro přípravu smluv s řešiteli projektů 15. 2. 2018. Předkladatelům projektů 

bude elektronicky sděleno, že vyhlášení výsledků proběhne až 15. 2. 2018. 

 

Ad 2./  

Předseda GK FSP připomenul pravidla soutěže FSP a úkoly GK FSP. Pro rok 2018 bylo předáno 35 

projektů s celkovým požadavkem 2,004.315 Kč. Ihned po ukončení příjmu přihlášek, který byl stanoven 

ve dnech 6. - 15. listopadu 2017, byl sestaven přehled podle jednotlivých kategorií. Jednotliví členové 

komise potvrdili svou nepředpojatost – žádný ze členů GK není řešitelem ani spoluřešitelem některého 

z přihlášených projektů. 

Grantová komise přistoupila k formální kontrole přihlášených projektů. Předseda GK FSP přednesl 

návrh na vyřazení pěti projektů (1/1/2018 – 1/5/2018) z formálních důvodů. S ohledem na nesplnění 

základních požadavků pro podání žádosti v termínu byl návrh přijat. 

V rámci kontroly komise rozhodla o vyřazení projektu 2/1/2018 před hodnocením, a to z důvodu 

formálního nedostatku špatného zařazení do kategorie. 

V závěru jednání předseda GK FSP rozhodl, že přihlášené projekty budou hodnoceny všemi zpravodaji 

a poděkoval všem zúčastněným za spolupráci. 

 

Zapsala: Jana Katarína Knapová, sekretářka GK FSP 

  

 doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., v. r. 

 předseda Grantové komise FSP 


