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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 roce 2016 pokračovala v práci centrála nastoupivší do funkce v
únoru roku 2015. Na konci května pak centrálu opustil dosavadní viceprezident Saša
Zejnilović, jehož pracovní náplň převzal Ondřej Hába. Samotný post viceprezidenta
zůstal neobsazen.
Tabulka 1: Členové centrály v roce 2016

Jméno a příjmení, Pozice

Michal Halenka
Pozice: Prezident SU ČVUT

Saša Zejnilović
Pozice: Viceprezident SU ČVUT
(do 31. 5. 2016)

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 2 – Členové Studentského parlamentu (k 31. 12. 2016)

Součást

Delegát, zástupce delegáta

Vznik mandátu

Prezident

Michal Halenka

10. 2. 2015

Silicon Hill

Jakub Huspek

20. 1. 2016

Pod-O-Lee

Jozef Šebák, Marko Žbirka

1. 1. 2016, 5. 1. 2016

Buben

Marie Dvořáková, Vladimír
Jelínek

3. 1. 2016, 3. 1. 2016

Masařka

Lukáš Koštenský, Petr Pražák

2. 1. 2016, 18. 6. 2016

Sincoolka

Jan Mára, Jakub Knap

4. 4. 2016, 22. 4. 2016

Hlávkova kolej

Miroslav Zajíc, Vojtěch Kaiser

6. 4. 2016, 27. 4. 2016

Orlík

Iulia Shmurak, Oleksandr Surnin

15. 5. 2016, 15. 5. 2016

Fakultní klub BION

Tomáš Pokorný, Jan Týbl

18. 1. 2016, 18. 1. 2016

BEST

Nicol Kyjevská, Petr Jirásko

3. 3. 2016, 29. 8. 2016

eFDrive

Richard Papež, Jan Vacek

1. 1. 2016, 6. 3. 2016

ESC

Vojtěch Vávra, Petr Šuhájek

6. 9. 2016, 18. 9. 2016

FIT++

Jiří Hanuš

2. 10. 2016

STOH

Petr Hnyk, Tomáš Suk

5. 1. 2016, 5. 1. 2016

ISC

Erik Derner, Pavlína Pokošová

10. 1. 2016, 2. 9. 2016

IAESTE

Zuzana Rychlá, Michaela
Šatková

12. 1. 2016, 20. 1. 2016

AS ČVUT

neobsazeno
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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.
Doporučenou podmínkou pro přijetí do kontrolního výboru je 1 rok aktivní účasti na
chodu Studentské unie ČVUT.
V roce 2016 se hned třikrát povedlo najít nástupce za vysloužilého člena výboru a
naplnit tak minimální počet členů výboru určený stanovami.
Tabulka 3 – Členové Kontrolního výboru (v roce 2016)

Člen KV

Trvání mandátu

Tomáš Roubal

25. 2. 2014 až 24. 2. 2016

Vlastimil Černý

8. 7. 2014 až 7. 7. 2016

Petr Šatra

1. 2. 2016 až 31. 1. 2018

Veronika Huvarová

21. 6. 2016 až 20. 6. 2018

Jakub Brož

4. 10. 2016 až 3. 10. 2018

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 6 800 ubytovaných studentů (údaj ke konci
roku 2016) 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 2016 byl ve znamení častých turbulencí, kdy hned k 1. 1. 2016 nově nastoupila
nová ředitelka SÚZ Ing. Kabourková, která byla do konce roku odvolána. Ke konci roku
SÚZ vedl z pověření rektora Ing. Kocour, Ph.D. Mimo relativně častých změn zástupců
jednotlivých klubů došlo také ke změně předsedy komise pro SÚZ, který je též členem
RSS. Stanislava Jeřábka vystřídal ke konci února Jan Matějka. Stěžejními body řešené
agendy byly výměny praček, rekonstrukce budov kolejí a Technické menzy a také
přístupy na střechy budov z důvodu možnosti práce na síťové infrastruktuře.
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Kluby (k 31. 12. 2016)
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.

www.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

FIT++

Činnost: Sdružuje aktivní studenty na Fakultě informačních
technologií. Chceme být odrazovým můstkem pro všechny
studenty, kteří by se rádi podíleli na Seznamováku, organizaci
Dní otevřených dveří a dalších zavedených ale i úplně nových
akcí, se kterými přijdou sami studenti. Obecně podporujeme
studentské aktivity v rámci celé Studentské unie či v
samosprávných
akademických
orgánech.
Chceme
být
spolehlivými prostředníky při komunikaci fakulty se studenty.

www.klubFITpp.cz, www.fb.com/klubFITpp
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 FBMI (Duha Studánka)
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.

speleo.fbmi.cvut.cz
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Členská základna
Ke konci roku 2016 Studentská unie ČVUT zastřešovala 22 klubů, z toho 8 kolejních,
8 zájmových a 4 externí kluby. V červnu roku 2016 vznikl nový zájmový klub FIT++,
v prosinci téhož roku však zanikl jiný zájmový klub, a to tech@su. 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 2016 přes 8 400 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 4 – Členové klubů Studentské unie ČVUT (k 31. 12. 2016)

Externí
kluby

Zájmové kluby

Kolejní kluby

Součást

Název
klubu

Počet
členů

206
BION
447
Buben
Hlávkova
173
kolej
447
Masařka
152
Orlík
1409
Pod-O-Lee
5132
Silicon Hill
466
Sincoolka
29
BEST
197
Čajovna
69
eFDrive
13
ESC
7
FIT++
89
Galibi
Křesťanský
26
klub
39
STOH
21
AVC
1274
ISC
57
Speleo
neznámý
IAESTE

Aktivní
členové

Členové
součástí

Počet
aktivních
členů klubů

Počet členů
klubů

459

8901

14
15
7
20
8
65
192
21
26
22
28
10
7
3
13
15
20
67
24

8432

469

1352

neznámý
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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
téměř 6 800 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. V dlouhodobějším měřítku se
v posledních letech koleje ČVUT naplňují.
Tabulka 5 – Přehled ubytovaných v péči studentské samosprávy SU ČVUT v roce 2016

Počet ubytovaných studentů na kolejích ČVUT
Období Bubenečská Dejvická Hlávkova Masarykova Kolej Koleje Sinkuleho
2016/01
2016/02
2016/03
2016/04
2016/05
2016/06
2016/07
2016/08
2016/09
2016/10
2016/11
2016/12

kolej

kolej

kolej

kolej

Orlík

Podolí

kolej

481
482
474
459
392
236
172
159
161
492
497
498

119
123
122
122
115
90
73
68
66
124
123
124

199
200
200
196
190
162
121
120
124
193
194
198

446
492
489
486
389
244
123
117
126
481
485
484

155
153
155
152
145
121
90
99
112
164
165
164

1 013
1 005
980
963
883
670
522
500
473
994
996
985

354
356
352
351
310
171
88
91
96
363
363
364
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Koleje Celkem
Strahov

3
3
3
3
3
2
1
1
1
4
3
3

713
676
519
468
082
187
487
452
484
034
989
927

6
6
6
6
5
3
2
2
2
6
6
6

480
487
291
197
506
881
676
606
642
845
812
744
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Výběr zajímavých akcí SU ČVUT v roce 2016
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, a
to 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! 2016 probíhal ve dnech 3. 10. – 6. 10. 2016.

Akce Prvák
Akce Prvák probíhala ve dnech 3. 10. – 5. 10. 2016 na většině fakult ČVUT. U vstupu
do fakultních budov byly zřízeny informační stánky, kde starší studenti, pomáhají
nováčkům zvládnout „šok“ z nového prostředí. Navigují je ke konkrétním učebnám,
podávají informace o průběhu školního roku a organizaci výuky, ale i poradí, kde se v
okolí levně a dobře najíst.

Žij Studentský Život!
Akce Žij studentský život! proběhla 5. 10. 2016. V tomto roce veletrh studentských
aktivit opět oživil areál dejvického kampusu. Vedle studentských klubů a organizací se
zde představila i Ústřední knihovna ČVUT či Kariérní centrum.

Strahov Open Air
Akce Strahov OpenAir proběhla 6. 10. 2016. Na hlavní stage se představili Vagyny Dy
J!Scream, Perutě, Kapitán Demo, The Prostitutes, Jaroslav Uhlíř a Tata Bojs. Vedle
hlavní stage probíhal program i v klubech na některých blocích strahovských kolejí
(Klub 007, Klub 010). Tentokrát opět nebylo pro dobu pořádání festivalu vyhlášeno
rektorské volno. Největší studentský koncert opět navštívilo více než 5 000 lidí.
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Souboj fakult (během celého roku 2016)
Na jaře roku 2016 skončil již pátý ročník tradičního sportovního seriálu Souboj fakult.
Souboj byl rovněž i nyní uskutečněn díky podpoře Fondu studentských projektů. Celý
souboj fakult opět opanovali studenti FSv se 75 body, na druhém místě s mírným
odstupem zástupci FEL (69 bodů) a třetí místo v těsném závěsu obsadili studenti FJFI
(taktéž 69 bodů). O umístění rozhodlo více získaných předních míst během celého
akademického roku. Akce se alespoň na jednom turnaji zúčastnili studenti všech fakult
a studenti Masarykova ústavu vyšších studií.
Na podzim roku 2016 započal již šestý ročník Souboje fakult. Koncem listopadu 2016
se uskutečnil v Dejvicích turnaj v bowlingu a také volejbalový turnaj na Julisce.
Dlouholetého hlavního organizátora Souboje fakult Vojtěcha Hejla nahradil plně Martin
Durych, který se této role zhostil na výbornou.
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.

Vánoční večírek
Vánoční večírek je akce, kterou Studentská unie ČVUT pravidelně pořádá pro své členy
jako poslední setkání kalendářního roku ve sváteční atmosféře. V roce 2016 se večírek
opět uskutečnil v prostorách Café Vítkov na budově funkcionalistického Národního
památníku na Vítkově. K tanci i poslechu servíroval hudbu DJ Lucas Kozel, jenž neváhal
přitom hosty i průběžně fotografovat. Hosté si mimo jiné mohli užít vánoční zvyky
a tombolu s neobvyklými cenami. Hosté byli podle ohlasů s průběhem této akce
spokojeni. Celková návštěvnost byla kolem 100 lidí.

Pražský Majáles
Pražský Majáles je jarní akcí pro studenty, u níž Studentská unie ČVUT pomáhá
s koordinací a propagací své univerzity. Samotnému závěrečnému hudebnímu festivalu
předchází řada menších akcí spojená s výběrem a prezentací krále, miss a jejich
družiny. Závěrečná akce s koncertem v pražských Letňanech se uskutečnila 29. dubna
2016. Studentská unie tam opět zřídila pro reprezentaci univerzity ČVUT zónu se
zástupci fakult i unijních klubů.

Hokejová Bitva
Hokejový turnaj pražských veřejných škol proběhl již pošesté na sklonku října 27. října
2016. Soupeřily mezi sebou sportovními týmy z pražských univerzit ČVUT, UK, VŠE,
ČZU. Studentská unie ČVUT zabezpečila fanouškovskou zónu ČVUT v pražské Tipsport
Areně. V roce 2016 obsadilo bohužel ČVUT poslední čtvrté místo po vyčerpávajícím
boji s týmem ČZU o třetí místo.
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Oficiální zahajovací párty ČVUT
ČVUT se v roce 2016 dočkalo svého oficiálního klubového večírku na začátku
akademického roku. Klub Zlatý strom na Starém Městě se 3. října 2016 stal dějištěm
premiérového ročníku této akce. Kromě hudby od DJ´s, tance a zábavy s různými
soutěžemi byl během večera pokřtěn Index studenta ČVUT jakožto průvodce akcemi
pro prváky na celém ČVUT. Záštitu zahajovací party udělil Petr Konvalinka, rektor ČVUT
v Praze. Zájem o účast na této party předčil tak vysoko předpoklady všech
organizátorů, že všichni zájemci nebyli s to se dovnitř do klubu dostat. Kapacita klubu
(1000 lidí) byla naplněna přibližně již ve 22.30. Tato skutečnost však pozitivně prověřila
vysoký zájem o takový formát akce a vybízí uspořádání akce v klubu s výrazně vyšší
kapacitou.

Studentský ples ČVUT
V roce 2016 pod záštitou rektora ČVUT Petra Konvalinky proběhl již 13. ročník plesu,
tentokráte stylizovaný do tématu Pohádkový svět. Hudební stránku obstaraly formace
Caktus Showband a VOILA. Součástí byly i různé doprovodné soutěže (o nejlepší
pohádkovou masku aj.). Ples proběhl dne 11. 3. 2016 v prostorách Masarykovy koleje
a tentokrát kolej nedošla nijak k úhoně. Počet účastníků přesáhl 300, což bylo po
minulém punkovém plese pro pořadatele velmi potěšující.

Veletrh iKariéra 2016
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.

UnIT Coding Competition
V druhé polovině dubna proběhl již druhý ročník programovací soutěže UnIT, tentokrát
na půdě Fakulty architektury ČVUT. Naši partneři, ať již ti, co se rozhodli k další
spolupráci po ročníku 2015, či zbrusu noví, byli spokojeni. Ročníku 2016 se účastnily
opět čtyřčlenné týmy a soutěžilo ve 3 kategoriích, a sice backend (8 týmů), frontend
(8 týmů) a data (7 týmů). Samozřejmostí byl i bohatý doprovodný program. Kromě
návštěvy stánků našich partnerů se kolemjdoucí mohli zúčastnit turnaje v Buláncích či
vyzkoušet některou z videoher zapůjčených našimi partnery.

Kladenský majáles (21. 4. 2016)
Účelem této akce je navázat na tradici již zavedeného festivalu, oslavit příchod jara
a zvýšit podvědomí nejenom kladenských občanů o přítomnosti fakulty. Na další
propagaci nám Audiovizuální centrum vytvořilo povedené video a Petr Knedlík vytvořil
nové logo.
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Místo pořádání jsme museli zvolit jiné, jelikož rozlehlost areálu Sletiště byla
nevyhovující. Zvolen byl nový areál FBMI - areál bývalých kasáren. Festivalu se
zúčastnilo mnoho studentů SŠ a VŠ a zároveň řada lidí z Kladna a okolí. Na akci přišlo
okolo 1500 lidí během celého dne.

MEZI BLOKY 2016
Mezi bloky 2016 byl nejen jubilejní 10. ročník, ale také jeden z těch nejpovedenějších
vůbec. Díky naprosto dokonalému slunečnému počasí a dobré propagaci, díky které
jsme různými cestami oslovili kolem 40 000 lidí, přesáhl počet návštěvníků 4 000.
Největší podíl na návštěvnosti měli studenti vysokých a středních škol. Nechybělo ale
ani zastoupení ostatních věkových kategorií a hlavně obyvatel Prahy 4. Šťastní
a spokojení byli všichni od těch nejmladších až po nejstarší. Vše se ale netočilo jen
okolo hudby. Během celého dne byly k dispozici různé aktivity jako Zorbing football,
skákací boty, dopravní simulátor z Fakulty Dopravní ČVUT nebo například pivolezení.
Po těchto téměř sportovních aktivitách si mohl každý oddechnout v chillout zóně, která
byla vybavena sedacími pytli. Mezi koncerty se pak pod hlavním pódiem odehrávaly
soutěže, ve kterých bylo možno vyhrát velké množství cen.

MayDej
MayDej je sportovně-společenská akce, v roce 2016 proběhl její třináctý ročník.
Sportovci dopoledne zápolí v různých týmových sportech, odpoledne je připraven
doprovodný program, v podobě různých soutěží, včetně spousty jídla a piva. Akce končí
pravidelně ve večerních hodinách, kdy všichni odchází přijemně uvolněni a odpočinuti.

UZEL (22. – 25. 9. 2016)
UZEL 2016 byl největší akcí klubu eFDrive roku 2016 co do počtu účastníků,
organizátorů, doby příprav i doby trvání samotné akce. Konal se již její čtvrtý ročník
a účastnilo se 92 studentů. Jde o seznamovací kurz cílený na všechny studenty
přicházející do prvního ročníku bakalářského studia na ČVUT Fakultě dopravní.
Umožňuje jim poznat své spolužáky ještě před tím, než spolu poprvé zasednou
v posluchárně. Zároveň na UZLU poznají starší spolužáky, od nichž se dozvědí vše
důležité o tom, jak zvládnout první semestr a nástrahy vysokoškolského studia vůbec.
Také zde mají účastníci možnost poznat své vyučující a významné představitele fakulty.
Lépe, než kdy jindy a kde jinde.

Cestovatelské večery
Jako zpříjemnění k posezení u čaje se v Klubu Čajovna již tradičně pořádají
cestovatelské večery. Navštěvují nás různí cestovatelé, kteří se chtějí podělit o své
zážitky a prezentovat svoje fotografie z cest. Jde především o studenty, kteří se
zúčastnili zahraničních pobytů nebo vyrazili na zajímavou dovolenou prozkoumat část
světa. Výjimkou nejsou poslední dobou ani lidé, kteří se profesionálně zabývají čajem
a jeho dovozem, takovéto povídání je pak doplněno i degustací jejich čajových úlovků.
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V průběhu roku se uskutečnily cestovatelské večery o Réuninonu, Africe, Číně, Francii,
jižní Asii, Transsibiřské magistrále a Keni.

12. ročník podolského benchpressu
V menze Podolí se uskutečnil již 12. ročník Podolského benchpressu, tradiční
studentské soutěže. Akce se konala 29.11. 2016 a zúčastnilo se jí napříč různými
školami 41 soutěžících, z toho 9 ženy. Akcí provázel Jiří Prášek, rozhodcovala Petra
Švadlenková. Partnery akce byli SÚZ ČVUT, Silicon Hill a Dafit. Akce byla i přes nižší
rozpočet s rekordní účastí soutěžících, celkově se povedla.

Hack Day 2016
Další premiérovou akcí byl Hack Day 2016. Koncept akce byl jednoduchý –
8 čtyřčlenných týmů, 1 zadání od našeho partnera Škoda Auto a spousta hodnotných
cen. Akce byla vcelku povedená, ovšem v příštím vydání ji chceme ještě více vypilovat
a zatraktivnit. Zajímavostí určitě je, že PR této akce z většiny probíhalo na Facebooku.

Study Abroad Fair
V roce 2016 proběhl 11. ročník veletrhu studia v zahraničí, který jsme pořádali 26. 10.
v prostorách Nové budovy ČVUT. Na veletrhu se prezentovala řada institucí a spolků,
které seznamovaly účastníky s možnostmi výjezdu do zahraničí. Kromě zhlédnutí
prezentací měli zájemci možnost také popovídat si se zástupci organizací
u informačních stolků rozmístěných v atriu Nové budovy. Velmi nás potěšila hojná
účast studentů, dokazující zájem o výměnné pobyty a studium v zahraničí. Výrazná
(růžová) organizátorská trička si pochvalovali nejen vystavovatelé, ale i návštěvníci
veletrhu.

Charitativní vánoční večírek
BION ve spolupráci s univerzitním hokejovým týmem Technika Praha uspořádal před
Vánoci na Fakultě biomedicínského inženýrství charitativní vánoční sbírku pro Dětský
rehabilitační stacionář Zvonek na Kladně. Vybrala se spousta hraček, výtvarných potřeb
a dalších užitečných věcí, které byly předány zástupci Techniky a předsedou BIONu na
vánoční besídce. Všem přispívajícím za jejich dobrý skutek děkujeme.

Humans of ČVUT
Zcela nový projekt navazující na zkušenosti z projektu ČVUToviny. Jedná se
o videorozhovory ze zajímavými osobnostmi na ČVUT. Projekt se podařilo zrealizovat
svépomocí za spolupráce s NTK, kde probíhá natáčení. Projekt aktivně pokračuje také
v dalším roce. Pro projekt HoČVUT byl vytvořen i samostatný brand na sociálních sítích.

Stránka 18 z 20

Zikova 4, 166 36, Praha 6
IČO: 67981224
su@su.cvut.cz
www.su.cvut.cz

Významné události v roce 2016
•

Na jaře došlo ke zvýšení ubytovací jistoty na kolejích SÚZ ze 2 500 na 3 000
korun. K návratu k částce 3 000, která byla obvyklá v letech minulých, došlo
z důvodu studentů, kteří se bez ukončení ubytovací smlouvy či jakéhokoli
oznámení vraceli do svých rodných zemí.

•

V květnu řešil parlament odvolání jednoho ze členů proti rozhodnutí klubu
Masařka. Po pečlivém prodiskutování situace parlament odvolání zamítl.

•

Ve spolupráci se studentskou komorou AS ČVUT proběhl ve formě ankety sběr
dat ohledně spokojenosti s konektivitou na kolejích, kde síťové prvky spravuje
SU ČVUT, a souvisejících okolnostech.

•

Na zasedání parlamentu konaném 21. 6. 2016 byla schválena nová podoba
stanov. Ta zapracovává změny vyžadované změnou občanského zákoníku
a také další úpravy vznikající především v rámci legislativní skupinky postupně
po dobu roku a půl.

•

Na červnovém zasedání parlamentu byly též schváleny stanovy nového klubu
FIT++, čímž byl tento klub také založen. FIT++ je fakultním klubem působícím
na Fakultě informačních technologií.

•

Vyhlášení výběrového řízení na projekty čerpající z Fondu projektů nebylo
schváleno Shromážděním klubů. Z daného fondu tak ani v roce 2016 nedošlo
k čerpání žádných prostředků.

•

Centrála SU shledala v listopadu jako nevyhovující stav klubů Galibi, tech@su
a Křesťanského klubu. Ty pozastavila vzhledem k neplnění povinností,
konktrétně nepředložení nových stanov klubu, které si vyžádala změna stanov
celé unie, nebo výročních zpráv. O pozastavení v případě nepředložení nových
stanov po centrále požadoval také parlament. V reakci na pozastavení zástupce
pozastaveného klubu tech@su požádal na parlamentu o zrušení, čemuž bylo
vyhověno. Zbylé kluby začaly pilně pracovat na nápravě.

•

Do konce roku všechny kolejní a zájmové kluby měly schválené nové stanovy,
jak si vyžádala novelizace stanov celé unie.

•

Na zasedání 24. listopadu parlament zvolil novým prezidentem pro funkční
období od 10. února 2017 Jozefa Šebáka.

•

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. V říjnu pak ze strany ČVUT došlo
k nesouhlasu s automatickým prodloužením této rámcové smlouvy. Následně
byla smlouva dodatkem prodloužena na dobu určitou a práce na nové smlouvě
pokračovaly s vyšší intenzitou.
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Zikova 4, 166 36, Praha 6
IČO: 67981224
su@su.cvut.cz
www.su.cvut.cz

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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