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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 výbor, kterým je Rada studentských
samospráv, která se skládá z volených či jmenovaných zástupců kolejí. Kontrolním
orgánem Studentské unie ČVUT je Kontrolní komise.

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. Začátkem roku 2017 pokračovala v práci centrála nastoupivší do
funkce v únoru roku 2015. Po konci jejího funkčního období 10. února pak nastoupila
do funkce nová centrála pod vedením prezidenta Jozefa Šebáka. V srpnu pak
rezignoval jeden ze členů nové centrály, Vít Diviš. Po přechodnou dobu celou pracovní
náplň Víta Diviše vykonával především Tomáš Drábek, než byla v listopadu centrála
rozšířena o nového PR manažera Jana Máru.
Tabulka 1: Členové centrály v roce 2017

Jméno a příjmení, Pozice

Michal Halenka
Pozice: Prezident SU ČVUT
(do 9. 2. 2017)

Ondřej Hába
Pozice:
Manažer pro vnější vztahy
(do 9. 2. 2017)

Marie Hoťková
Pozice: PR manažer
(do 9. 2. 2017)

Oldřich Štumbauer
Pozice: Projektový manažer
(do 9. 2. 2017)

Pracovní náplň
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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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Jozef Šebák
Pozice: Prezident SU ČVUT
(od 10. 2. 2017)
Stanislav Jeřábek
Pozice:
Manažer pro vnější vztahy
(od 10. 2. 2017)

Vít Diviš
Pozice: PR manažer
& Projektový manažer
(od 10. 2. 2017
do 17. 8. 2017)

•
•
•
•

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

•
•
•
•

spolupráce s partnery
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!

•
•

Michal Kothera

•

Pozice:
IT manažer
(od 10. 2. 2017)

•
•

Tomáš Drábek
Pozice:
HR manažer
(od 10. 2. 2017)
Projektový manažer
(od 18. 8. 2017)
Jan Mára
Pozice: PR manažer
(od 20. 11. 2017)

koordinace správy a rozvoje počítačové sítě SU
ČVUT
správa centrálních systémů SU ČVUT
komunikace s VIC ČVUT

•
•

nábor aktivních členů SU ČVUT
osobní rozvoj členů SU ČVUT
organizace akcí SU ČVUT
spolupráce s partnery koordinace projektů SU
ČVUT
podpora nových projektů SU ČVUT
koordinace Ahoj Techniko!

•
•
•

správa propagačních kanálů SU ČVUT
podpora PR napříč SU ČVUT
komunikace s PR ČVUT

•
•
•
•

Stránka 5 z 23

Zikova 1903/4, 160 00, Praha 6
IČO: 67981224
su@su.cvut.cz
www.su.cvut.cz

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

•

7 hlasů: delegáti zájmových a externích klubů

•

1 hlas: zástupce studentské komory AS ČVUT

•

1 hlas: Prezident SU ČVUT

Tabulka 2 – Členové Studentského parlamentu (k 31. 12. 2017)

Součást

Delegát, zástupce delegáta

Vznik mandátu

Prezident

Jozef Šebák

10. 2. 2017

Silicon Hill

Michal Kothera, Jakub Rubáš

6. 1. 2017, 18. 4. 2017

Pod-O-Lee

Marko Žbirka, Ondřej Gróf

31. 3. 2017, 7. 12. 2017

Buben

Vladimír Jelínek

16. 10. 2017

Masařka

Martin Čerňan, Oleg Ostashchuk

24. 9. 2017, 24. 9. 2017

Sincoolka

Pavel Valach, Jakub Knap

29. 3. 2017, 29. 3. 2017

Hlávkova kolej

Vojtěch Kaiser, Martin Dendis

18. 4. 2017, 18. 4. 2017

Orlík

Iulia Shmurak, Oleksandr Surnin

3. 4. 2017, 8. 5. 2017

Fakultní klub BION

Tomáš Pokorný

24. 9. 2017

BEST

Anna Rojková, Jan Špale

12. 10. 2017, 9. 12. 2017

Čajovna

David Vrtěl, Jakub Celný

28. 9. 2017, 29. 9. 2017

eFDrive

Radek Volf, Tomáš Novotný

7. 12. 2017, 7. 12. 2017

FIT++

Jiří Hanuš, Michal Hošna

1. 1. 2017, 24. 9. 2017

Křesťanský klub

Václav Dyntar, Marek Záveský

6. 1. 2017, 24. 1. 2017

AVC ČVUT

Jakub Křenek, Josef Klesa

10. 1. 2017, 2. 9. 2017

ISC

Martin Průcha

28. 9. 2017

AS ČVUT

Stanislav Jeřábek

18. 11. 2017
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Kontrolní komise Studentského parlamentu
Kontrolní komise je kontrolním orgánem Studentské unie ČVUT. Jejím hlavním úkolem
je kontrola a dohled nad řízením jednotlivých klubů, ale i celé organizace. Členové
kontrolní komise jsou nejen cennými rádci v případě řešení problémů, ale i dobrými
společníky na akcích, které pořádáme. Do kontrolní komise 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.
Začátkem roku 2017 Kontrolní komise vznikla dle novely stanov z předešlého roku.
V ten okamžik zanikl předchozí kontrolní orgán – kontrolní výbor – a současně s tím
také mandáty všech členů kontrolního orgánu. V květnu byl Studentským parlamentem
schválen interní předpis o Kontrolní komisi a v červnu se všechna 3 místa povedlo
obsadit, i když do konce roku již jeden ze členů rezignoval.
Tabulka 3 – Členové Kontrolní komise (v roce 2017)

Člen KK

Trvání mandátu

Tomáš Gura

od 22. 6. 2017

Václav Michalec

od 22. 6. 2017 do 30. 11. 2017

Veronika Huvarová

od 22. 6. 2017

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 2017) 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.
V roce 2017 došlo ke stabilizaci na postu ředitele SÚZ. V únoru do funkce nastoupil a
po celý zbytek roku v ní zůstal nově jmenovaný Ing. Jiří Boháček, který vystřídal Ing.
Petra Kocoura Ph.D. do té doby pověřeného řízením SÚZ. V roce 2017 také začalo nové
funkční období akademického senátu ČVUT, kde byla do pozice předsedkyně komise
pro SÚZ zvolena Marie Dvořáková. Stěžejními body řešené agendy byly výměny praček,
rekonstrukce budov kolejí a Technické menzy.
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Kluby (k 31. 12. 2017)
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 Prague
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 Student 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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Engineers Prague

Činnost: Hokejový tým univerzit ČVUT, VŠE a ČZU v
Praze, založený v roce 2017 jako nástupce týmu Technika
Praha, od sezony 2015/2016 klubu hrajícího Evropskou
Univerzitní Hokejovou Ligu (EUHL).

www.engineersprague.cz
www.fb.com/engineersprague
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Členská základna
Ke konci roku 2017 Studentská unie ČVUT zastřešovala 21 klubů, z toho 8 kolejních,
8 zájmových a 5 externích klubů. V říjnu roku 2017 byl přijat nový externí klub
Engineers Prague. 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 2017 přes 9 200 členů z řad těchto
klubů. Celkem měla něco málo přes 10 000 členů.
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. 2017)

Externí kluby

Zájmové kluby

Kolejní kluby

Součást

Název
klubu

Počet
členů

221
BION
447
Buben
Hlávkova
189
kolej
441
Masařka
55
Orlík
1535
Pod-O-Lee
5857
Silicon Hill
457
Sincoolka
34
BEST Prague
504
Čajovna
77
eFDrive
13
ESC
50
FIT++
91
Galibi
Křesťanský
12
klub
29
STOH
26
AVC
1302
ISC
neznámý
Speleo
IAESTE
31
ČVUT
Engineers
48
Prague

Aktivní
členové

Členové
součástí

Počet
aktivních
členů klubů

Počet členů
interních
klubů

689

10012

9
22
7
25
7
79
335
24
31
39
31
4
35
14
11

9202

810

16
25
65

neznámý
31

1407

48
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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 2017

Počet ubytovaných studentů na kolejích ČVUT
Období Bubenečská Dejvická Hlávkova Masarykova Kolej Koleje Sinkuleho
2017/01
2017/02
2017/03
2017/04
2017/05
2017/06
2017/07
2017/08
2017/09
2017/10
2017/11
2017/12

kolej

kolej

kolej

kolej

Orlík

Podolí

kolej

497
497
481
462
449
403
203
200
191
488
488
488

123
121
124
122
124
112
75
71
68
122
126
126

200
197
204
204
205
184
143
134
124
218
217
219

459
478
479
485
486
391
156
133
109
409
479
480

164
165
161
162
162
146
121
117
121
165
166
165

973
952
955
938
928
849
577
560
511
1 028
1 028
1 030

350
353
354
355
354
306
94
90
109
357
363
360
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Koleje Celkem
Strahov

3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3

853
756
675
583
528
148
641
594
514
967
970
890

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

619
519
433
311
236
539
010
899
747
754
837
758

Zikova 1903/4, 160 00, Praha 6
IČO: 67981224
su@su.cvut.cz
www.su.cvut.cz

Výběr zajímavých akcí SU ČVUT v roce 2017
Ahoj Techniko! 2017
Akce, která vznikla z iniciativy SU ČVUT ve spolupráci s Fondem studentských projektů
ČVUT 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! 2017 probíhal od 2. 10. do 10. 10. 2017.
Akce Prvák
Akce Prvák probíhala ve dnech 2. až 4. 10. 2017 na většině fakult ČVUT. Ve vestibulech
fakult byly umístěny stánky, u kterých se střídali studenti vyšších ročníků a radili nově
nastupujícím spolužákům se základními informacemi, které směrovali například na
orientaci po budově, zajištění studentské karty apod. Na stánku se také nacházeli
doplňující informační letáky, kalendáře fakult atd.

Žij Studentský Život!
Akce Žij studentský život! je zaměřena na seznámení široké veřejnosti, a hlavně
studentů ČVUT s mimoškolními aktivitami, jako jsou různé zájmové kluby Studentské
unie ČVUT, ale také mimo fakultní instituce – Kariérní centrum ČVUT a Ústřední
knihovna ČVUT. Akce se uskutečnila 10. října 2017 mezi Národní technickou knihovnou
a budovou B VŠCHT v Praze a celkově se jí účastnilo 14 součástí, které se po dobu cca
8 hodin mohli prezentovat.

Strahov Open Air

Akce Strahov OpenAir proběhla 4. 10. 2017. Hudební produkce probíhala na třech
místech – v první řadě na hlavní stagi umístěné ve spodní části strahovského
“buzerplacu”, dále pak v klubech Desítka a 007. Jako hlavní hvězdy vystoupili kapely
Wohnout, Cocotte Minute a Circus Problem. Vzhledem k velmi příjemnému
podzimnímu počasí se již jednadvacátý ročník festivalu Strahov Open Air těšil velké
návštěvnosti posluchačů a velmi úspěšně se tak zapsal do bohaté historie této akce.
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Souboj fakult (během celého roku 2017)
Na jaře roku 2017 skončil již šestý ročník tradičního sportovního seriálu Souboj fakult.
Souboj byl v tomto roku opět uskutečněn díky podpoře Fondu studentských projektů,
které slouží výhradně na pronájmy jednotlivých sportovišť. Nejsilnější zastoupení měla
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská s týmem Tralalalala.
Jmenovitě se v šestém ročníku uskutečnily tyto sporty – volejbal, florbal, frisbee,
fotbal, bowling, závod dračích lodí a štafetový závod Cross-Campus.
Na podzim roku 2017 započal již sedmý ročník Souboje fakult. Koncem listopadu 2017
se již tradičně uskutečnil v Dejvicích turnaj v bowlingu a také volejbalový turnaj na
Julisce. Hlavním organizátorem Souboje fakult zůstává Martin Durych, který se této
aktivitě věnuje už druhým rokem.

Vánoční večírek
13. 12. proběhl vánoční večírek SU ČVUT v Café Vítkov. Odhadem se účastnilo 60 lidí.
Mezi hosty byli například představitelé akademického senátu ČVUT a PR oddělení
rektorátu ČVUT. Program byl zaměřen na vánoční témata – házení pantofle, pouštění
skořápek, přáníčka a tombola s neobvyklými cenami. Hosté byli podle ohlasů
s průběhem této akce spokojeni. Za zajímavou zmínku stojí, že během připrav se
zakoupila fotografická stěna s potiskem loga SU ČVUT a stojan na ní.

Pražský Majáles
V roce 2017 se uskutečnil 13. ročník Pražského Majálesu. Samotné akci předcházel
měsíc studentstva, ve kterém král a královna z řad studentů jednotlivých pražských
univerzit bojovali o přízeň studentů a o korunu krále, či korunky královny pražského
Majálesu 2017. ČVUT si v královské volbě zvolilo jako svoje kandidáty Adélu Adamovou
z MÚVS a Ondřeje Svobodu z FSv.
Po čas samotného festivalového dne 28. dubna byla prostřednictvím SU ČVUT
realizována ČVUT zóna, kde jednotlivé studentské kluby a spolky měly možnost
prezentovat svoji činnost a tím způsobem zaujmout návštěvníky festivalu, mezi kterými
se nezřídka objevovali i studenti ze středních škol, kteří měli tak možnost poznat
aktivity, které jsou se studenty ČVUT spjaté. K tomu, aby některé předváděné zařízení
nebylo vystavené nepříznivému počasí a také k tomu, aby ČVUT zóna byla už z dálky
viditelná, znovu sloužil velký nafukovací stan ozdobený logem ČVUT a SU ČVUT Naše
kandidáty a dobrovolníky byl osobně podpořit i rektor univerzity prof. Ing. Petr
Konvalinka, CSc., FEng.
Úsilí dobrovolníků podílející se na prezentaci ČVUT slavilo úspěch, a to v podobě Adély
Adamkové, která byla zvolena jako královna pražského Majálesu 2017 a to by mohlo
mimo jiné motivovat další studentky ke studiu na ČVUT.
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Hokejová Bitva
2. listopadu 2017 se uskutečnila Hokejová bitva v Tipsport aréně Holešovice, které se
zúčastnili studentské hokejové týmy ze čtyř pražských univerzit – ČVUT, UK, VŠE a
ČZU.
Akci předcházela měsíční příprava, která vyústila k dosažení účasti 550 fanoušků z řad
studentů ČVUT. Tato skupina pomohla svou podporou ČVUT týmu a vyhecovala ho k
získání 2. místa. Události se také účastnil rektor ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.,
FEng. a díky PR oddělené rektorátu ČVUT byl na místě i maskot ČVUT.
Fanouškům byl po celou dobu k dispozici stánek ČVUT, který vytvořil organizační tým
ze Studentské unie ČVUT. Na stánku si mohli lidé půjčit megafon a buben. Také si zde
mohli pomalovat obličej a prokázat tak svoji příslušnost k univerzitě.

Oficiální zahajovací párty ČVUT – Vítejte na ČVUT!
V roce 2017 se uskutečnil již druhý ročník oficiální zahajovací párty ČVUT na začátku
akademického roku. Klub Retro Music Hall se 2. října 2017 stal dějištěm dalšího ročníku
této akce. Kromě hudby od Dj Kreuze, DJ Roxtara a DJ TiGi, tance a zábavy s různými
soutěžemi během večera, bylo na návštěvníky připraveno překvapení ve formě
návštěvy Kazmy, který pokřtil studenty prvního ročníku. 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 byla 1500 lidí.

Studentský ples ČVUT
Studentský ples ČVUT se konal 17. března 2017 a nesl se v tématu "Hračky a sladkosti".
Jako tradičně bylo místo konání Masarykova kolej. Hudební produkci zajištovala kapela
Cactus. Na závěr večera zahrál DJ Giacomo. Celkem ples navštívilo cca 200 osob.
Dekorace byla opět jako v roce 2016 řešena pomocí firmy Balondekor. Opět byla
organizována i tombola. Sponzoři byli Pivovar Lobkowicz, Fakulta dopravní, Fakulta
stavební, Rektorát ČVUT, Technika Praha a organizátoři plesu.

Veletrh iKariéra 2017
V roce 2017 proběhl již 23. ročník Veletrhu iKariéra na ČVUT, který LC pravidelně pro
studenty ČVUT pořádá. Jednalo se o zatím největší veletrh v historii co do počtu
vystavujících firem, kterých se zúčastnilo 152. Koordinátorkou pro tento rok byla
Markéta Jílková. Veletrh iKariéra je jedním z největších projektů LC a také jedním z
mála projektů, které LC přinášejí finance pro realizaci hlavní činnosti, tedy programu
stáží a rozvoji studentů. V rámci projektu se mohou členové LC zdokonalit
v nejrůznějších dovednostech, jako je například vedení projektu, komunikace s firmami
a podobně.
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UnIT 2017 - Coding Competition
Již třetím rokem se na společné půdě Fakulty architektury a Fakulty informačních
technologií ČVUT konala týmová programovací soutěž UnIT. Soutěže je členěna na tři
kategorie: Frontend, Backend a Data a každé z nich se účastnilo osm čtyřčlenných
týmů. Mimo samotného programování byl s touto akcí spjatý jako vždy i bohatý
doprovodný program. Naši partneři z řad IT společností se zde prezentovali na
stáncích, u kterých se mohli s jejich zástupci studenti neformálně pobavit například o
budoucí spolupráci. Kolemjdoucí se také mohli zúčastnit turnaje v Buláncích, závodit v
RedBull formuli, zahrát si Laser game nebo například fotbálek a odpočinout si v chill
out zóně. Po prezentování výsledků programovací soutěže před zástupci z univerzity a
firem následovalo slavnostní vyhlášení vítězů na Fakultě stavební a celou akci završil
raut pro všechny zúčastněné.

Kladenský majáles (21. 4. 2017)
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
poutavý plakát.
Místo jsme zvolili stejné jako minulý rok a to areál bývalých kasáren před budovou
FBMI, které nám vyhovuje díky dostupnosti elektrické energie a zázemí, které nám
poskytuje FBMI. Festivalu se díky nepříznivému počasí zúčastnilo méně lidí než minulý
rok. I díky mnoha ohlasům byl pro akci zvolen páteční den. Bohužel tato změna se
neosvědčila, protože přišlo trochu méně studentů VŠ, kteří jezdí na víkend domů, ale
přišli spíše studenti SŠ a řada lidí z Kladna a okolí. Celkem okolo 1500 lidí během celého
dne.
V průběhu odpoledne a večera zahrály kapely Curlies, John Wolfhooker, Donaha a
hlavní kapelou večera byla Vypsaná Fixa,. V přestávkách mezi kapelami zazpívala i
sama moderátorka Radka Malinová, vystoupili dětské kroužky a byla vyhlášena
instagramová soutěž. Doprovodný program nejen pro děti obsahoval nafukovací
skluzavku, skákání na gumách, malování na zem, slackline, pétanque a oddychovou
chill-out zónu.

MEZI BLOKY 2017
Jedenáctý ročník festivalu Mezi Bloky pokračoval v duchu minulých ročníků a ukázal,
že festival Mezi Bloky je právem jedna z největších studentských akcí v Praze. V
letošním roce se nám povedlo ve spolupráci s partnerem akce vytvořit druhou scénu,
kde se představili mladí nadějní zástupci elektronické scény. V tomto duchu bychom
chtěli pokračovat i v letech následujících. Mimo to se nám povedlo pozvat na náš
festival holandskou kapelu Playground Zer0, která celou akci zakončovala a stala se
vůbec prvním zahraničním vystupujícím v historii festivalu. Po dobu akce panovalo
příjemné jarní počasí, což nahrávalo bohatému doprovodnému programu, kde
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nechyběly například soutěže o věcné ceny našich partnerů, zorball a mnoho dalších
aktivit. Do organizačního týmu jsme pro letošní rok přibrali mnoho nových tváří tak,
abychom zachovali kontinuitu při předávání naších získaných zkušeností mladším
studentům. Jen tak je možné zachovat kvalitu festivalu i pro příští léta.

MayDej
MayDej je sportovně-společenská akce, v roce 2017 proběhl její čtrnáctý 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 2017 (21. – 24. 9. 2017)
UZEL 2017 byl opět největší akcí klubu eFDrive co do počtu účastníků, organizátorů,
doby příprav i doby trvání samotné akce. Letos se konal již její pátý ročník a účastnilo
se ho 101 studentů. Jde o seznamovací kurz cílený na všechny studenty nastupující 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 vysokoškolské studium vůbec. Také zde mají účastníci možnost poznat
své vyučující a představitele fakulty. Letošní ročník byl druhým, který proběhl v
rekreačním středisku Máj v Plasech u Plzně.

Cestovatelské večery
Jako zpříjemnění k posezení u čaje se v Klubu Čajovna již tradičně pořádají
cestovatelské večery. Sérii cestovatelských večerů a akcí odstartovalo lednové povídání
o putování v Ladaku a severní Indii. První větší ochutnávka čajů se konala v březnu se
zaměřením na čaje z Cejlonu. Ochutnávku pro nás připravil přítel našeho Klubu, Petr
Sič. V dubnu nás Pája a Pepa poctili obsáhlou přednáškou a povídáním o jejich cestách
přes Jižní Ameriku, které se bylo nakonec nutno rozdělit na dva díly. Ke konci letního
semestru si pro nás v květnu připravila Klárka Škodová své neotřelé a vtipné povídání
o jejích cestách po Ekvádoru. Poslední akce v letním semestru byla ochutnávka od
Petra Siče, který nám dovezl spoustu zajímavých čajů z Vietnamu.
Hned začátkem zimního semestru k nám v říjnu opět zavítal cestovatel, dobrodruh a
čajomil Petr Sič, který si z Gruzie dovezl nejen čaje, ale i povídání o svém projektu
Sdílená čajová zahrada v Gruzii. O měsíc později nás Michal Lacina obohatil svou
přednáškou o červených čajích, doprovázenou degustací vzorků, které sám osobně
vybral a přivezl do Evropy. K začátku prosince nás kontaktoval Zdravko Lazarevski,
který si připravil povídáním o Tchaj-wanu. Přednáška byla obohacena o jeho
pozorování a poznatky o procesu výroby čaje, které při svém pobytu získal.
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SHOW 2017
Silicon Hill Open Wednesday (SHOW) je akce pořádaná klubem Silicon Hill. V režii
studentů tak vzniká jednodenní open air hudební festival s doprovodným programem,
na kterém je možné vidět studentské kapely z ČVUT a dalších VŠ v Praze.
Letos se konal již devátý ročník festivalu, přičemž tento rok připadl termín akce na
středu 19. dubna 2017. Centrum veškerého dění bylo soustředěno na „buzerplac“, kde
se nacházela především hlavní open-air stage, ale také stánky s občerstvením. Kromě
toho probíhala hudební produkce v klubech Desítka a 007 a na elektrostagi ve stanu
umístěném mezi bloky 4 a 8. Dohromady zde vystoupilo 16 studentských kapel a 4
DJs. Jako headlinera jsme si letos pozvali rakouského písničkáře Rockyho Leona, jenž
se stal historicky prvním zahraničním interpretem festivalu. Kromě hudební produkce
probíhal i doprovodný program, v jehož rámci se uskutečnila již tradiční soutěž o
nejsilnějšího muže Strahova Silicon Hill Strongest Man. Celá akce byla díky
Audiovizuálnímu centru Silicon Hill živě streamována na YouTube.

S ČVUT do světa Study Abroad Fair
Pod heslem S ČVUT do světa jsme růžovým letadýlkem obletěli v říjnu všechny fakulty,
vyšli jsme do ulic oslavovat 30. výročí Erasmu a přistáli jsme 25.10. na tradičním SAFu.
Cestovatelské večery oslovily přes 300 českých studentů a návštěvníci se dozvěděli o
životě v zemích jako je například Norsko, Amerika, Indonésie či JAR. Samotný SAF se
uskutečnil na Fakultě architektury a jejím cílem bylo oslovit české studenty ČVUT a
dodat jim dostatek motivace k tomu, aby vyjeli v rámci studia do zahraničí. SAFu se
zúčastnilo mnoho studentských klubů působících na ČVUT, dále několik vystavovatelů
podporujících zahraniční výjezdy či poskytující stipendia. Celý den byl doprovázen opět
cestovatelskými přednáškami a přednáškami od samotných zahraničních studentů o
jejich domácí univerzitě a zemi.

Charitativní vánoční sbírka
Jako minulý rok se FK BION účastnil charitativní vánoční sbírku pro Dětský rehabilitační
stacionář Zvonek na Kladně, kterou pořádali Engineers Prague. V obou budovách na
Fakultě biomedicínského inženýrství byly umístěny koše pro hračky, výtvarné potřeby
a dalších užitečné věci, které byly předány zástupci Engineers Prague a za BION
Tomášem Pokorným na vánoční besídce. Všem přispívajícím za jejich dobrý skutek
děkujeme.

Humans of ČVUT
V roce 2017 pokračovalo natáčení dalších dílů ze série videorozhovorů se zajímavými
osobnostmi na ČVUT. Po letních prázdninách byl projekt prozatím uspán.

Stránka 21 z 23

Zikova 1903/4, 160 00, Praha 6
IČO: 67981224
su@su.cvut.cz
www.su.cvut.cz

Významné události v roce 2017
•

1. 1. 2017 nabyly účinnost nové stanovy SU ČVUT schválené v červnu
předešlého roku.

•

Dne 10. 2. 2017 převzala řízení SU ČVUT nová Centrála v čele s Prezidentem
Jozefem Šebákem.

•

Centrála SU ČVUT na svém zasedání 28. 5. 2017 zrušila pozastavení klubu
Galibi, jelikož členové jeho vedení dodali všechny slíbené dokumenty a začali se
aktivně podílet na činnosti unie jako celku.

•

Studentský parlament na svém červnovém zasedání zvolil Tomáše Guru,
Václava Michalce a Veroniku Huvarovou členy nově vzniklé Kontrolní komise.

•

V druhé polovině roku 2017 se začala formovat pracovní skupina k ochraně
osobních údajů v návaznosti na novou evropskou směrnici GDPR.

•

Centrála SU ČVUT na svém zasedání 28. 9. 2017 jednomyslně pozastavila
činnost klubu Buben s okamžitou platností. Učinila tak z důvodu nesrovnalostí
s hospodařením klubu.

•

Na říjnovém zasedání Studentského parlamentu se novým externím klubem stal
spolek Engineers Prague, který spojuje hokejisty ČVUT, VŠE a ČZU. Engineers
Prague vznikl jako nástupce týmu Technika Praha a stal se 21. klubem SU ČVUT.

•

V roce 2017 docházelo s ohledem na stanovy k revizím předpisů a usnesení
v rámci celé SU ČVUT.

•

I po celý rok 2017 pokračovalo intenzivní vyjednávání o nové podobě rámcové
smlouvy mezi ČVUT a SU ČVUT. V průběhu roku došlo k podpisu dodatků č. 3 a
4 k této smlouvě. Dodatek č. 4 prodloužil trvání smlouvy do konce roku 2019 a
zároveň zřídil pracovní skupinu složenou se zástupců obou stran, která se bude
pravidelně scházet za účelem přípravy nové smlouvy.
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Identifikační a kontaktní údaje
Název organizace

Studentská unie ČVUT

Právní forma

Spolek

Sídlo

Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČO

67981224

DIČ

CZ67981224

EORI

CZ67981224

Spisová značka

L 8760 vedená u Městského soudu v Praze

Datová schránka

7f8a5zt

Bankovní účet

99917010/2010 (Fio banka)

E-mail

su@su.cvut.cz

Web

www.su.cvut.cz
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