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Představení, úloha a cíle
Studentská unie ČVUT je spolkem, neziskovou organizací, která sdružuje kluby
a studenty v rámci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).
Studentská unie ČVUT sdružuje tři druhy klubů – kolejní, zájmové a externí. Kolejní
kluby jsou ty, které působí na jednotlivých kolejích ČVUT. Starají se volnočasové vyžití
studentů ubytovaných na kolejích. Na kolejích spravují připojení do sítě, provozují zde
klubovny, posilovny a připravují pro ubytované celou řadu akcí: uvítání prváků, vánoční
večírky, deskové hry, LAN párty, festivaly a sportovní soutěže.
Kluby zájmové nejsou striktně vázány na prostředí kolejí a zaměřují se na konkrétní
činnost – sportovní, společenskou či jakoukoli jinou.
Externí kluby mají jako jediné kluby vlastní právní subjektivitu a ve Studentské unii
vystupují jako jeden člen. Svým zaměřením či působením jsou propojeni s působením
Studentské unie či přímo s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Hlavní cíle


organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,



hájení zájmů a práv studentů ČVUT a členů SU,



využití informačních technologií pro podporu studia,



organizování volného času studentů a členů SU,



nákup, správa a prodej majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU,



podpora mobility studentů a členů,



podpora osobnostního a profesního růstu studentů a členů,



činnost vyvíjená za účelem dosahování cílů a záměrů SU.

Definice Studentské unie ČVUT
„NECHŤ PRO VŠECHNA X Z MNOŽINY VŠECH KLUBŮ PŘI ČVUT EXISTUJE
PRÁVĚ JEDNA ZASTŘEŠUJÍCÍ, SDRUŽUJÍCÍ A SJEDNOCUJÍCÍ PLATFORMA,
PAK PRÁVĚ TUTO PLATFORMU NAZÝVÁME STUDENTSKOU UNIÍ.“
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Struktura SU ČVUT
Orgány Studentské unie ČVUT
Nejvyšším orgánem Studentské unie ČVUT je Studentský parlament. Statutárním
zástupcem je prezident. Studentskou unii ČVUT vede a zastupuje centrála.
Vedle hlavních orgánů má Studentská unie ČVUT i své výbory. Jsou jimi Rada
studentských samospráv, která se skládá z volených či jmenovaných zástupců kolejí,
a Kontrolní výbor.

Struktura Studentské unie ČVUT
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Centrála SU ČVUT
Centrála je orgánem Studentské unie ČVUT, který zodpovídá za její chod, zastupuje ji
před vedením ČVUT, SÚZ a jedná s případnými sponzory. Součástí centrály studentské
unie je i prezident. V únoru 2015 došlo ke změně centrály díky nástupu nového
prezidenta Michala Halenky. Počet členů byl snížen a pracovní náplň rozdělena jinak.
Tabulka 1: Členové Centrály do 9. února 2015

Jméno a příjmení, Pozice

Václava Sedlmajerová
Pozice: Prezident SU ČVUT

Vojtěch Hejl
Pozice: Viceprezident SU ČVUT

Martin Barič
Pozice: PR manager
Barbora Jakšová
Pozice: PR – koordinátor akcí
Lucie Zubinová
Pozice: PR – propagace a lidské
zdroje
Stanislav Beneš
Pozice: Projektový manager

Pracovní náplň




komunikace s vedením univerzity
komunikace s jednotlivými fakultami a ústavy
komunikace a spolupráce s akademickým
senátem ČVUT
svolávání a vedení Parlamentu SU ČVUT
vedení a koordinace Centrály SU ČVUT






komunikace se SÚZ ČVUT
komunikace s kluby Studentské unie ČVUT
správa webu SU ČVUT
organizace Souboje fakult





grafika a design
propagační materiály
spolupráce s fakultami a součástmi ČVUT





koordinace Majálesu
organizace akcí Studentské unie ČVUT
organizace akcí ve spolupráci s ČVUT a SÚZ




sdružování a nábor aktivních studentů
správa FB






koordinace projektu Ahoj Techniko!
podpora nových projektu v SU ČVUT
produkční činnost na projektech
spolupráce s partnery
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Tabulka 2: Členové Centrály od 10. února 2015

Jméno a příjmení, Pozice

Michal Halenka
Pozice: Prezident SU ČVUT

Saša Zejnilović
Pozice: Viceprezident SU ČVUT

Ondřej Hába
Pozice:
Manažer pro vnější vztahy

Marie Hoťková
Pozice: PR manažer

Oldřich Štumbauer
Pozice: Projektový manažer

Pracovní náplň





řízení SU ČVUT
vedení Centrály SU ČVUT
vedení Parlamentu SU ČVUT
komunikace s vedením ČVUT





nábor aktivních členů SU ČVUT
osobní rozvoj členů SU ČVUT
řízení financí







spolupráce s partnery
komunikace s vedením ČVUT
komunikace s Akademickým senátem ČVUT
komunikace se SÚZ ČVUT
koordinace studentských samospráv






komunikace a styk s veřejností
organizace akcí SU ČVUT
správa sociálních sítí
spolupráce s partnery






koordinace projektů SU ČVUT
podpora nových projektů SU ČVUT
koordinace Ahoj Techniko!
spolupráce s partnery
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Studentský parlament SU ČVUT
Parlament tvoří celkem 17 delegátů jednotlivých klubů a součástí SU ČVUT a ČVUT.
Jednotlivé rozdělení hlasů:


8 hlasů: delegáti kolejních klubů



5 hlasů: delegáti zájmových klubů



2 hlasy: delegáti externích klubů



1 hlas: zástupce AS ČVUT



1 hlas: zástupce centrály (obvykle prezident)

Tabulka 3 – Členové Studentského parlamentu (k 31. 12. 2015)

Součást

Delegát, zástupce delegáta

Vznik mandátu

Prezident

Michal Halenka

10. 2. 2015

Silicon Hill

Jakub Brož, Tomáš Gura

5. 1. 2015, 18. 10. 2015

Pod-O-Lee

Jozef Šebák, Marko Žbirka

6. 11. 2015, 7. 11. 2015

Buben

Veronika Huvarová, Marie
Dvořáková

13. 1. 2015, 6. 11. 2015

Masařka

Petr Pražák; Lukáš Koštenský

16. 6. 2015, 16. 6. 2015

Sincoolka

Jakub Tauchmann, Jan Vrkoslav

5. 1. 2015, 10. 5. 2015

Hlávkova kolej

Petra Kuciaková/Vyčichlová,
Miroslav Zajíc

5. 1. 2015, 5. 1. 2015

Orlík

Vitaliya Gusarova, Pavel
Nekrasov

8. 5. 2015, 8. 5. 2015

Fakultní klub BION

Tomáš Pokorný, Jan Týbl

23. 11. 2015, 23. 11. 2015

BEST

Dalibor Pospíšil, Václav Michalec

11. 9. 2015, 8. 11. 2015

eFDrive

Petr Šatra, Richard Papež

1. 1. 2015, 30. 09. 2015

ESC

Vojtěch Malý, Pavel Průcha

12. 1. 2015, 12. 1. 2015

Křesťanský klub

Marek Záveský

5. 1. 2015

STOH

Petr Hnyk, Tomáš Suk

4. 1. 2015, 17. 10. 2015

ISC

Aneta Burešová, Soňa Cicoňová

4. 1. 2015, 16. 10. 2015

IAESTE

Alena Nevečeřalová, Ondřej
Barda

2. 2. 2015, 4. 2. 2015

AS ČVUT

Stanislav Jeřábek, Michal Jex

4. 1. 2015, 4. 1. 2015,
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Kontrolní výbor Studentského parlamentu
Kontrolní výbor je jedním z povinných výborů Studentské unie ČVUT. Jeho hlavním
úkolem je kontrola a dohled nad řízením jednotlivých klubů, ale i celé organizace.
Členové kontrolního výboru jsou nejen cennými rádci v případě řešení problémů,
ale i dobrými společníky na akcích, které pořádáme. Do kontrolního výboru je zájemce
jmenován na základě kandidatury Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT.
Nutnou podmínkou pro přijetí do kontrolního výboru je 1 rok aktivní účasti na chodu
Studentské unie ČVUT.
V první polovině roku 2015 došlo ke snížení počtu členů výboru pod 3 vypršením
mandátu Michala Schillera. Následně se bohužel nepodařilo až do konce roku 2015
jmenovat člena nového a zajistit, aby měl kontrolní výbor alespoň 3 členy.
Tabulka 4 – Členové Kontrolního výboru (v roce 2015)

Člen KV

Trvání mandátu

Michal Schiller

15. 5. 2013 až 14. 5. 2015

Tomáš Roubal

25. 2. 2014 až 24. 2. 2016

Vlastimil Černý

8. 7. 2014 až 7. 7. 2016

Rada studentských samospráv
Rada studentských samospráv (RSS) je povinným výborem Studentské unie ČVUT.
Výbor sdružuje zástupce jednotlivých kolejí Českého vysokého učení technického
v Praze. RSS tak zastupuje zájmy přibližně 6 300 ubytovaných studentů bydlících na
6 samostatných kolejích a 2 kolejních areálech Strahov a Podolí. Členové RSS jsou
jmenování prezidentem SU ČVUT na základě jejich zvolení (určeno interními předpisy
kolejních klubů). Členové RSS se schází na pravidelných společných schůzkách se
zástupci Správy účelových zařízení ČVUT (tzv. ZZS VS), kde řeší zejména potíže
ubytovaných na kolejích. Předsedou Rady studentských samospráv je prezident, nebo
jím určený člen centrály.
Rok 2015 byl pro fungování RSS velmi významný. V únoru došlo k výměně vedení ve
spojitosti s nástupem nového prezidenta SU ČVUT Michala Halenky, který jmenoval
jako předsedu RSS Ondřeje Hábu. Následně se uskutečnily schůzky se zástupci
jednotlivých kolejí pro lepší získání povědomí o jejich fungování a specifikách. Velmi
dobře probíhala spolupráce s Komisí pro SÚZ AS ČVUT (KSÚZ). V březnu proběhla
schůzka KSÚZ přímo na Bubenečské koleji k plánované renovaci pokojů včetně účasti
vedení SÚZ. Během roku 2015 došlo k 3 schůzím RSS a 3 schůzím ZZS VS. Během roku
2015 bylo nutné nejvíce řešit potíže spojené se zateplením většiny bloků strahovských
kolejí, která se výrazně dotkla života několika tisíc studentů, a ohrožení připojení kolejí
Bubeneč a Orlík k akademické síti v souvislosti se stavbou budovy CIIRC na ulici
Jugoslávských partyzánů.
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Tabulka 5 – Členové Rady studentských samospráv účastnící se schůzí (během roku 2015)

Součást

Zástupci

Centrála

Ondřej Hába (předseda), Michal Halenka

Koleje Strahov

Tomáš Gura, Jakub Brož, Nikol Jaterková

Koleje Podolí

Matúš Priščák, Marko Žbirka, Vladimír Balhárek,
Jozef Šebák, Jozef Beneš

Bubenečská kolej

Veronika Huvarová, Jiří Křivonožka, Marie Dvořáková,
Vladimír Jelínek

Masarykova kolej

Petr Pražák

Sinkuleho kolej

Jan Mára

Dejvická kolej

-

Hlávkova kolej

Petra Kuciaková, Tomáš Padělek

Kolej Orlík

Vitaliya Gusarova, Pavel Nekrasov, Evgeniya Poliakova

Předseda KSÚZ

Stanislav Jeřábek
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Kluby
Kolejní kluby
Silicon Hill
Lokalita: koleje Strahov
Činnost: Provozování počítačové sítě, unikátní audiovizuální
centrum, pořádání mnoha společenských, sportovních
i vzdělávacích akcí, školicí středisko síťových technologií (Cisco),
MS technologií a unixových operačních systémů. Služby pro členy
jako tisk dokumentů, webový prostor, emailová schránka,
digitální televize a její záznam, provozování posiloven, hudeben
a jiných zájmových místností dalšího.

www.siliconhill.cz, www.fb.com/siliconhill
Pod-O-Lee

Lokalita: koleje Podolí
Činnost: Provozování počítačové sítě, pořádání mnoha
společenských a sportovních akcí, služby pro členy jako webový
prostor, emailová schránka, digitální televize, provozování
posilovny, hudebny a sportovišť.

www.pod.cvut.cz
Buben

Lokalita: Bubenečská kolej
Činnost: Provozování počítačové sítě, pořádání společenských
a sportovních akcí, školicí středisko síťových technologií (Cisco),
služby pro členy jako tisk dokumentů, webový prostor, emailová
schránka, digitální televize, knihovnička odborné literatury.

www.buk.cvut.cz, www.fb.com/klubbuben
Masařka
Lokalita: Masarykova kolej
Činnost: Provozování počítačové sítě a Wi-Fi, služby pro členy
jako webový prostor, emailová schránka. Dále je tu možnost
využití posilovny, ping-pongu, fotbálku, kulečníku nebo uložení
kol v kolárně. K dispozici je několik studoven a rýsovna, vhodná
ke studiu, prezentacím, schůzím a k promítání. Služby mohou
být rezervovány online pomocí klubového rezervačního
systému.

www.mk.cvut.cz, www.fb.com/klubmasarka
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Sincoolka

Lokalita: Sinkuleho a Dejvická kolej
Činnost: Provozování počítačové sítě a Wi-Fi, pořádání
společenských a sportovních akcí, služby pro členy jako tisk
dokumentů, webový prostor, emailová schránka. Dále je zde
možnost využití posilovny, ping-pongu a fotbálku. Kola lze uložit
v kolárně. K dispozici je multimediální místnost s projektorem,
vhodná ke studiu, prezentacím, schůzím a k promítání.

www.sin.cvut.cz, www.fb.com/sincoolka

Hlávkova kolej

Lokalita: Hlávkova kolej
Činnost: Provozování počítačové sítě, služby pro členy jako
webový prostor, emailová schránka.

www.hk.cvut.cz

Orlík

Lokalita: kolej Orlík
Činnost: Provozování počítačové sítě, pořádání společenských
a sportovních akcí, služby pro členy jako tisk dokumentů, webový
prostor, emailová schránka, digitální televize, knihovnička
odborné literatury.

www.ok.cvut.cz

Fakultní klub BION
Lokalita: Kladno DM SPŠS, GDM a FBMI
Činnost: Provozování počítačové sítě, poskytování služeb pro
členy jako tisk, kopírování a vazba dokumentů, pořádání
společenských a sportovních akcí, provozování studentské wiki
FBMI, možnost navštěvovat posilovnu na GDM, a to v rámci
plného členství či pouze sportovního členství.

www.bion.cvut.cz, www.fb.com/fkbion
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Zájmové kluby
BEST
Činnost: BEST – Board of European Students of Technology –
je mezinárodní organizace působící na ČVUT od roku 2009. Jedná
se o sdružení studentů, kteří mají chuť cestovat, zlepšovat svou
angličtinu, poznávat nové lidi a zapojovat se do organizace
různých studentských aktivit – inženýrských soutěží na ČVUT,
vzdělávacích kurzů pro zahraniční studenty či mítinků komisí
mezinárodního BESTu. Otevřeno všem, kteří mají zájem získávat
nové přátele z celé Evropy, poznávat nové formy zábavy a nabrat
nové zkušenosti z mnoha technických i netechnických oblastí.

www.bestprague.cz, www.fb.com/BESTPragueCTU
GALIBI

Činnost: Vysokoškolský gay a lesbický spolek působící na ČVUT
v Praze. Aktivity jsou zaměřeny na studenty, ale klidně se jich
můžou zúčastnit absolventi a jejich přátelé. Náplní klubu je
sdružovat studenty, mladé lidi a pořádat pro ně různé
mimoškolské aktivity.

www.galibi.cz, www.fb.com/galibicz
eFDrive
Činnost: Klub EFDRIVE je zájmovým klubem Studentské unie
ČVUT. Působí při Fakultě dopravní, ale jeho aktivity ji přesahují.
Zabývá se se organizováním širokého spektra akcí více či méně
souvisejících s Fakultou dopravní ČVUT: seznamovák UZEL,
Cyklojízda s děkanem, Noc na fakultě, Pártymotoráček po Praze
a okolí, Studentský den FD, Orientační závod pražskou MHD,
Grilování na štěrkovém loži, Beseda s děkanem a další.

http://efd.su.cvut.cz/, www.fb.com/efdrive

STOH
Činnost: Veřejná volná hraní a turnaje v nejrůznějších stolních
hrách – Šachy, Scrabble, Carcassone, GO, Osadníci z Katanu
a mnoha dalších.

www.stoh.su.cvut.cz
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Klub čajovna
Činnost: Pohodový studentský klub, kam si můžete přijít
popovídat s přáteli, dát si šálek dobrého čaje nebo navštívit
pravidelné cestovatelské večery.

www.klubcajovna.cz, www.fb.com/KlubCajovna

Křesťanský klub
Činnost: Sdružuje křesťany a zájemce o křesťanství zejména
z řad studentů ČVUT, pořádá přednášky a další společenskokulturní akce pro širší veřejnost.

www.signaly.cz/kklub

tech@su
Činnost: Klub tech@SU sdružuje studenty a přátele ČVUT
v Praze. Nejlepší zkušenosti jsou ty, ke kterým se může připojit
přes konzoli!

http://tech.su.cvut.cz/, www.fb.com/klubtechsu

Engineering Student Club
Činnost: Posláním Engineering Student Club je umožnit
studentům rozšířit své vědomosti a zkušenosti díky kontaktu
s praxí. Klub dále napomáhá komunikaci mezi studenty
a vedením fakulty a zprostředkovává projekty, které nabízí
průmysl.

www.esc.fs.cvut.cz
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Externí kluby

IAESTE
Činnost: Zahraniční stáže a praxe, server iKariéra,
seznamovací akce pro první ročník fakulty stavební
– MALTA, veletrhy pracovních příležitostí, semináře na
rozvoj osobnosti, komunikace s firmami, součást IAESTE
International působící v 85 zemích světa.

www.iaeste.cz, www.fb.com/IAESTE.CVUT.Praha

International Studet Club CTU in Prague

Činnost: Péče o zahraniční studenty, spousta aktivit a
společenských akcí, jazykové kurzy, semináře.

www.isc.cvut.cz, www.fb.com/isc.ctu.prague

Audiovizuální centrum ČVUT
Činnost: S nadšením studentů, očima umělců a duší vědců
zachycuje nevšední okamžiky pomocí moderní techniky.

www.avc-cvut.cz, www.fb.com/AVC.CVUT

SPELEO
Činnost: Sdružovat speleology a zájemce o speleologii
zejména z řad studentů a zaměstnanců ČVUT FBMI.
Programovou náplní je organizování speleologických
exkurzí, pracovních akcí v podzemí, přednášek, výškových
prací, volnočasových programů, společenských setkání a
dalších aktivit, zejména ve spolupráci se základními
organizacemi České speleologické společnosti.

www.speleo.fbmi.cvut.cz
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Členská základna
Ke konci roku 2015 Studentská unie ČVUT zastřešovala 22 klubů, z toho 8 kolejních,
8 zájmových a 4 externí kluby. Členové studentské unie jako takové jsou často členy
více součástí, a to i aktivními. Nejvíce členů pochází z řad ubytovaných na kolejích
ČVUT, kde fungují kolejní kluby. Studentská unie ČVUT měla v roce 2015 přes 7 800
členů, zejména z řad těchto klubů.
Externí kluby se počítají jako jeden člen studentské unie a působí jako samostatné
organizace. Do přehledu však byl zařazen i přehled jejich členské základny. Způsob
určení aktivních členů si určuje každý klub samostatně. Obecně se jedná o členy, kteří
vstupují do činnosti klubu a ovlivňují přípravu jeho akcí či projektů.
Tabulka 6 – Členové klubů Studentské unie ČVUT (k 31. 12. 2015)

Externí
kluby

Zájmové kluby

Kolejní kluby

Součást

Název
klubu

Počet
členů

Aktivní
členové

BION
Buben
Hlávkova
kolej
Masařka
Orlík
Pod-O-Lee
Silicon Hill
Sincoolka
BEST
Čajovna
eFDrive
ESC
Galibi
Křesťanský
klub
STOH
Tech
AVC
ISC
Speleo
IAESTE

255
444

14
20

176
444
146
1135
4903
443
35
35
41
13
67

6
7
7
63
187
23
31
18
23
11
5

34
39
12
19
1182
56
75

5
17
6
19
79
25
46

Členové
součástí

Počet
aktivních
členů klubů

Počet členů
klubů

443

8222

7946

276

1332
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Studentská samospráva
Studentská samosprávou je orgán, který je oprávněn jednat za ubytované studenty na
kolejích ČVUT, složený ze studentů a studenty volený, podle zásad statutu dané
studentské samosprávy. Tato samospráva je na všech kolejích tvořena zástupci
kolejních klubů studentské unie. Kluby tímto zastupují zájmy všech ubytovaných při
jednání se Správou účelových zařízení ČVUT v Praze, třebaže nejsou vždy členy
studentské unie nebo studenty ČVUT. Počet ubytovaných během roku značně kolísá
a snižuje se postupně v souladu s obecným úbytkem studentů na univerzitě během
akademického roku. Po nástupu na koleje v zimním semestru samospráva zastupuje
více než 6 300 ubytovaných na studentských kolejích. Během letních prázdnin je počet
zastupovaných nejnižší, po prázdninách se však ubytovaní v případě pokračování
studia navracejí zpět na svá místa ve svých kolejích.
Tabulka 7 – Přehled ubytovaných v péči studentské samosprávy SU ČVUT v roce 2015

Počet ubytovaných studentů na kolejích ČVUT

Období Bubenečská Dejvická Hlávkova Masarykova Kolej
2015/01
2015/02
2015/03
2015/04
2015/05
2015/06
2015/07
2015/08
2015/09
2015/10
2015/11
2015/12

kolej

kolej

kolej

kolej

Orlík

Koleje
Podolí

453
428
392
387
370
125
134
125
186
471
476
456

117
113
107
107
104
54
48
55
62
113
114
111

178
177
171
166
154
95
78
70
111
196
196
187

395
461
480
477
433
112
84
80
190
496
500
449

140
140
131
129
122
81
84
85
103
142
147
144

873
848
791
770
713
413
373
351
483
945
949
931
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Sinkuleho Koleje Celkem
kolej
Strahov

330
331
329
327
307
65
70
53
119
361
357
347

3402
3275
3278
3226
3076
1182
1098
1051
1703
3645
3610
3161

5888
5773
5679
5589
5279
2127
1969
1870
2957
6369
6349
5786
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Výběr zajímavých akcí SU ČVUT v roce 2015
Ahoj Techniko!
Akce, která vznikla z iniciativy SU ČVUT ve spolupráci s Fondem studentských projektů
a s podporou jednotlivých fakult ČVUT. Projekt Ahoj techniko! se skládá ze tří částí:
Akce Prvák, Žij Studentský Život a Strahov OpenAir. Hlavním cílem tohoto projektu je
přivítat studenty prvních ročníků na univerzitě a pomoci jim v prvních dnech
akademického roku, představit studentům organizace a příležitosti, které na univerzitě
mají. Projekt Ahoj Techniko! je zakončen hudebním open air festivalem v areálu
strahovských kolejí. Projekt Ahoj Techniko! 2015 probíhal ve dnech 1. – 7. 10. 2015.

Akce Prvák (1. 10. – 2. 10. 2015 a 5. 10. – 6. 10. 2015)
Akce Prvák proběhla na šesti fakultách ČVUT (FIT, FBMI, FSv, FS, FD, FEL). Během
této akce se snaží starší studenti usnadnit čerstvě nastupujícím studentům první dny
na fakultě. Na každé fakultě je v průběhu několika dní umístěn z vchodu stánek.
U stánku jsou studenti z vyšších ročníků, kteří prvákům podávají informace o fakultě,
učebnách, kolejích, menzách a možnostech studentského trávení času. Na Fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské proběhla tradičně akce podobná pod záštitou
Studentské unie FJFI.

Žij Studentský Život! (6. 10. 2015)
Jednodenní veletrh studentských klubů a organizací, který probíhá v Dejvickém
kampusu. Návštěvníkům jsou představeny studentské aktivity, mimoškolní vzdělávání
a zahraniční programy, do kterých se mohou během studia i mimo něj zapojit. Bývá
doprovázen zábavným programem. Vedle studentských klubů a organizací se zde
představila i Ústřední knihovna ČVUT či Kariérní centrum.

Strahov Open Air (07. 10. 2015)
Tradiční hudební festival se koná pod otevřeným nebem pořádaný k uvítání nového
akademického roku, zpravidla v prvním týdnu zimního semestru v areálu strahovských
kolejí. Vstup je zdarma. V roce 2015 na akci vystoupili mimo jiné Vagyny Dy Praga,
Miro Smajda & Terrapie, Portless, Mydy Rabycad, Accessory a Vypsaná fiXa. Vedle
hlavní stage probíhal program i v klubech na některých blocích strahovských kolejí
(Klub 007, Klub 010). Návštěvnost se pohybovala tentokrát kolem 7 000 lidí. V roce
2014 nebylo pro dobu pořádání festivalu vyhlášeno rektorské volno.
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Souboj fakult (během celého roku 2015)
Na jaře roku 2015 doběhl již čtvrtý ročník projektu sportovního seriálu Souboj fakult.
Souboj byl opět uskutečněn díky podpoře Fondu studentských projektů. Celý souboj
fakult vyhráli studenti FBMI se 76 body, na druhém místě skončili těsně studenti FJFI
(74 bodů) a třetí místo v těsném závěsu obsadili studenti FSv (73 bodů). Akce se
alespoň na jednom turnaji zúčastnili studenti všech fakult a studenti Masarykova
ústavu vyšších studií. Na podzim roku 2015 započal již pátý ročník Souboje fakult. V
listopadu 2015 se uskutečnil v Sportovní hale ČVUT na Julisce turnaj ve volejbale. V
prosinci se fakultní týmy utkaly v bowlingovém turnaji. Volejbalový turnaj otevírající
ročník vítá účast kolem 100 sportovců. Závěrečný květnový závod dračích lodí má
návštěvnost přes 1 000 lidí a účastní se jej zaměstnanci jednotlivých fakult, ústavů i
spolků včetně vedení ČVUT.

Veletrh iKariéra 2015 (4. 3. 2015)
Veletrh pracovních příležitostí iKariéra je největším projektem klubu IAESTE.
V dejvickém kampusu ČVUT v prostorách fakult a Národní technické knihovny je
umístěno více než 100 stánků firem z technických oborů, jež se přijely prezentovat
a nabízet svá pracovní místa studentům pražské techniky. Pro návštěvníky je připraven
bohatý doprovodný program včetně přednášek a soutěží.

Studentský ples ČVUT (20. 3. 2015)
V roce 2015 pod záštitou rektora ČVUT Petra Konvalinky proběhl již 12. ročník plesu,
tentokráte stylizovaný do tématu Punk´s not dead!. Hudební stránku obstaraly formace
Volant a April, součástí byly i různé doprovodné soutěže (například o nejkratší
punkovou sukni). Ples jakožto společenská akce je organizována pravidelně v polovině
března po začátku letního semestru. Vždy je veden v jednom konkrétním stylu, jako
odlehčení od formální plesové sezony. V minulých letech se ples nesl v duchu
vojenském, vodního světa, či komiksovém. Pravidelně se koná ve společenských
prostorách Masarykovy koleje v pražských Dejvicích. Na akci zavítá obvykle kolem 500
hostů. Počet účastníků v roce 2015 se však blížil k 150, což bylo pro pořadatele velkým
zklamáním.

UnIT Coding Competition (21. 4. 2015)
Klub BEST připravil úplně novou akci UnIT. Je primárně určena pro studenty
informatických oborů, je zaměřena na programování. Čtyřčlenné týmy během jednoho
dne řeší firemní zadání a přitom zápolí s ostatními týmy. Soutěž se konala souběžně
v Národní technické knihovně, paralelně s již delší dobu organizovanou akcí EBEC
Central. Zúčastnilo se 32 studentů v 8 týmech. Pro další hosty a návštěvníky byl
připraven doprovodný program.
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Kladenský majáles (23. 4. 2015)
Majáles v Kladně se stal již tradičním festivalem pořádaným studenty Fakulty
biomedicínského inženýrství ČVUT, s významnou pomocí Fakultního klubu BION. Tato
hudební a kulturní akce je podporována Fakultou biomedicínského inženýrství, která
zde letos měla velký stan, kde zábavnou a zajímavou formou propagovala svoje obory.
Účelem bylo navázat na tradici již zavedené akce, oslavit příchod jara a zvýšit povědomí
kladenských občanů o přítomnosti fakulty a univerzity v jejich městě. V průběhu
odpoledne a večera zahrály kapely E.O.S, Žádnej stres, Narušené spojení, By The Way,
100°C a vrcholem vystoupení byl Marpo & Troublegang. Doprovodným programem
byla volba krále a královny majálesu, prezentace fakultních oborů, zorbing, skákací
hrad a vystoupení spolku Taška.

MEZI BLOKY (13. 5. 2015)
Studentský hudební festival MEZI BLOKY je nejen hudebním festivalem, ale i forma
odreagování se při poslechu hudby, vědomostních a sportovních soutěží a také
zviditelnění studentských organizací, projektu a kapel. Motem festivalu je „Od studentů
– pro studenty.“ Funguje zde 10 členný hlavní organizační tým a 70 dobrovolníků v den
akce. Vstup je zdarma. Na hlavním pódiu vystoupily formace Fast Food Orchestra, Atari
Terror, The Unholy Preacher, Curlies, CTM. Pro návštěvníky byl připraven bohatý
doprovodný program – mezi jinými body zorbing, skákací boty, dopravní simulátor
nebo pivolezení. Na devátý ročník festivalu dorazilo přes 2 500 lidí. Největší podíl na
návštěvnosti měli studenti vysokých a středních škol. Po skončení hlavního programu
následovala afterparty v místním klubu Madona.

MayDej (16. 5. 2015)
V polovině května proběhl již 12. ročník sportovně-společenské akce, kterou společně
organizovaly kluby dejvických kolejí Buben a Sincoolka. Masařka a Orlík se nepodílely
ani finančním příspěvkem, ani nezasahovaly v roce 2015 do organizace. Sportovní
dopoledne, kde proti sobě soutěží týmy ve volejbale, fotbale, nohejbale a v tomto roce
taky nové ve florbale, vystřídalo zábavné odpoledne se spoustou aktivit. Součástí
programu byly také různé soutěže, grilování a hudba. Pravidelná účast na této akci je
zhruba 300 lidí, což bylo tento rok naplněno. Oproti minulému ročníku se podařilo lépe
podchytit propagaci celé akce a výrazně se snížily celkové náklady na celou akci.

UZEL (17. – 20. 9. 2015)
Seznamovací akce UZEL byla určena pro studenty prvního ročníku bakalářského studia
Fakulty dopravní ČVUT. Klub EFDRIVE pořádal 3. ročník akce opět v Masarykově táboře
YMCA v Soběšíně, přímo mezi železniční tratí a řekou Sázavou. Náplní akce bylo
seznámení budoucích studentu mezi sebou a také s organizační strukturou Fakulty
dopravní. Projektovou náplní tohoto kurzu bylo stavení mostu nad místním potokem.
Na akci přijali účast také hosté z fakulty i SU ČVUT a působili v komisích, které hodnotily
výsledky projektové hry. Akce mela velmi pozitivní ohlas nejen mezi zúčastněnými
84 novými studenty, ale také mezi zaměstnanci Fakulty dopravní.
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Cestovatelské večery (říjen až prosinec 2015)
Na podzim roku 2015 Klub Čajovna obnovil tradici pořádání cestovatelských večerů.
Zážitky z dobrodružství i rozličných studijních pobytů přišlo prezentovat pět lidí.
V druhé polovině října proběhl první večer s prezentací fotek a zážitků z kurzu Best,
který se konal na Kanárských ostrovech. Další zážitky přiblížil dálkový cyklista, který se
vydal na kole z Řeže na nejsevernější místo pevninské Evropy – mys Nordkapp.
Poutavé vyprávění přineslo rovněž setkání s účastníkem pěší pouti do Santiaga de
Compostela.

11. ročník podolského benchpressu (9. 12. 2015)
V menze Podolí se uskutečnil již jedenáctý ročník tradiční studentské silové soutěže
Podolský benchpress. Akce se zúčastnilo 24 soutěžících, z toho 7 žen. Poslední ročník
byl zaměřen pouze na studenty do 26 let. Akcí provázel Jiří Prášek. Rozhodčím byla
Petra Švadlenková. Hlavními hosty večera byli Petr Macák a Jiří Tkadlčík.
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Významné události v roce 2015
















Na jaře byla provedena migrace všech bankovních účtů studentské unie
z Raiffeisenbank do Fio banky. Hlavním důvodem pro tuto změnu byla vysoká
finanční úspora odvozená od nižších poplatků za vedení účtů i jednotlivé
bankovní operace. Bohužel se vyskytlo při této migraci a zřizování nových účtů
řada problémů, a to jak ze strany Raiffeisenbank, tak ze strany součástí
studentské unie.
SÚZ provedl velký projekt zateplení kolejí Strahov – týkal se zateplení
obvodových stěn, výměny okenních a dveřních výplní a zateplení střechy bloků
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 (realizace projektu od 14. 2. 2015 do 30. 9. 2015).
Potíže se objevily zejména s přístupem dělníků na pokoje, provedením úprav
a bezpečností práce. Průběh prací se stal dokonce tématem zpráv celoplošné
televizní stanice.
SU se podílela na propagaci nového projektu UNICUP, fotbalového turnaje
pražských univerzit. První ročník se uskutečnil 14. dubna 2015 na atletickém
stadionu v Edenu. Bohužel se turnaj setkal s velmi nízkým zájmem fanoušků jak
během příprav, tak během dubnového turnaje.
Králem Pražského Majálesu 2015 se stal Michal Mates alias Mykhaylos Per Partes
z Fakulty stavební. Nemalou zásluhu na tom měl tým studentské unie, který
majálesové akce na ČVUT organizoval a pomohl novému králi i při hlasování na
závěrečné akci v pražských Letňanech 1. 5. 2015. ČVUT tak obhájilo vítězství
v soutěži krále pražského majálesu.
Centrála SU shledala na jaře jako nevyhovující stav klubu Pod-O-Lee. Během
svého zasedání 27. 5. 2015 rozhodla o pozastavení klubu z několika závažných
důvodů (nedodaná výroční zpráva za rok 2014, nedodržení IP o odvodech,
nedostatečné uveřejňování dokumentů, zápisů a nařízení předsedy, spornost
mandátů členů představenstva a neplatně vyhlášené volby). Správcem klubu
byl jmenován David Nejerál, který byl centrále nápomocen při zajištění řádného
provozu a řešení všech obtíží. V součinnosti s členy podolského klubu byly
nevyhovující skutečnosti postupně napraveny a centrála na zasedání 3. prosince
zrušila své usnesení o pozastavení klubu.
Obyvatelé čtvrtí Dejvice a Bubeneč včetně ubytovaných na tamějších kolejích
byli postihnuti od 24. do 28. května kontaminovanou vodou. Vedení SÚZ vyšlo
v létě vstříc zástupcům samosprávy a navýšili stav 4 Kč fondu o zhruba 180 000
Kč jako kompenzaci po havárii pro ubytované na všech postižených kolejích.
Zástupci studentské samosprávy se snažili od října do konce roku s vedením
SÚZ vyjednat podmínky pro zvýhodnění ubytování aktivních studentů na
kolejích ČVUT. Změna by musela být součástí oficiálních podmínek pro
ubytování SÚZ schvalovaných akademickým senátem ČVUT, kterou senát
schvaluje na začátku kalendářního roku pro následující akademický rok.
Prezident Michal Halenka za SU v prosinci uzavřel s ředitelem SÚZ Bohumilem
Machem novou dohodu o tvorbě a čerpání 4Kč fondu, která navyšuje příspěvky
při jeho tvoření díky zahrnutí samoplátců a zjednodušuje podmínky jeho pro
čerpání. Nová dohoda tak nahrazuje předcházející smlouvu o využívání
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studentských prostředků z prosince 2009, kterou za SU podepisoval prezident
Zdeněk Horák a za SÚZ ředitel Zdeněk Zmrzlík.
Klub Čajovna v rámci meziklubové výpomoci zapůjčil na dobu neomezenou
klubu STOH koště, které je určeno k zametání společného prostoru před oběma
kluby. Je to znamením výtečné spolupráce těchto dvou klubů, které sdílejí
společné prostory na jednom bloku strahovských kolejí. Předávací protokol je
pro zájemce k nahlédnutí na požádání představenstva u obou klubů.
Zástupci kolejních klubů se dohodli, že si budou navzájem uznávat síťová
členství bez další finanční náhrady pro ubytované, kteří se přestěhují během
semestru na jinou kolej ČVUT. Na zasedání parlamentu 11. listopadu v Kladně
bylo dohodnuto, že to bude řešit vždy klub s klubem po oznámení registrátorovi
na nové koleji. Informace o přenositelnosti členství byla rovněž zveřejněna na
stránkách SÚZ v sekci FAQ.
Studentská unie při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
projevila zájem stát se další externím klubem SU, což získalo velmi kladnou
odezvu. Na zasedání parlamentu 1. prosince na Bubenečské koleji předseda
výkonné rady tohoto spolku Robin Stržínek seznámil delegáty s činností jeho
organizace a jejich cíly. Studentská unie působící na Fakultě jaderné a fyzikálně
inženýrské je velmi aktivní a připravuje pro studenty fakulty řadu akcí během
celého akademického roku.
Během roku 2015 stále přetrvávaly spory s bývalou účetní firmou ORSE s.r.o.
o zaplacení faktur za jejich služby v minulých letech a s nimi spojenými penále
za jejich neuhrazení. Jednatelem firmy byl Stanislav Šmejkal, prezident SU
v letech 2002 až 2005. Koncem roku 2015 byl však již uzavřen smír a zaplaceny
poslední dohodnuté dlužné částky, včetně ujednání, že jsou si obě strany ve
všem vyrovnány a že má SU kompletní účetnictví.
Napříč unií pokračovaly dále práce na změně stanov i celé předpisové základny
SU, které jsou vynuceny zejména změnou občanského zákoníku. První
připomínková verze stanov šla do emailové konference Studentského
parlamentu již 18. prosince 2014.
Během celého roku pokračovala vyjednávání o nové podoby rámcové smlouvy
mezi ČVUT a SU, která by nahradila platnou smlouvu z roku 2002. Nová dohoda
měla nejen zpřesnit podmínky toho, jak budou provozovány počítačové sítě na
kolejích ČVUT a poskytováno ubytovaným připojení do těchto sítí. Jednalo se
o vymezení vztahů mezi univerzitou a unií ve více oblastech, což by dalo základ
další spolupráci na lepší kvalitativní úrovni.
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Identifikační a kontaktní údaje
Název organizace

Studentská unie ČVUT

Právní forma

Spolek

Sídlo

Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČ

67981224

DIČ

CZ67981224

EORI

CZ67981224

Rejstříkový soud

Městský soud v Praze

Spisová značka

L 8760

Datová schránka

7f8a5zt

Bankovní účet

99917010/2010 (Fio banka)

E-mail

su@su.cvut.cz

Web

www.su.cvut.cz
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