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Úvod
Rok 2020 byl rokem plným změn, neočekávaných situací a přizpůsobování. Rokem, který
byl těžký a zároveň zajímavý. Museli jsme se vypořádat se vším, co nám SARS-COV-19
nadělil.

Krize ovlivnila fungování mnoha organizací. U SU ČVUT to nebylo jinak. Bylo nutné se
vypořádat s řadou náhlých a nepříznivých opatření jak ze strany vlády, tak že strany SÚZ
ČVUT. I přes složitou situaci se členové SU ČVUT aktivně snažili zajistit fungování celé
organizace a aktivně se podílely na řešení vzniklých problémů týkajících se studentů ČVUT
a studentů ubytovaných na kolejích.

Díky zákazu shromažďování a setkávání lidí se na začátku března začaly rušit již
naplánované akce a plánování tak začalo mít naprosto jiný rozměr. Nikdo nevěděl co bude
zítra, natož za měsíc či za půl roku. Všechna důležitá setkání přenesla do online podoby,
jako schůzky projekčních týmů či Studentského parlamentu.

Při lockdownech se vymýšlely nové strategie, pracovalo se na udržitelnosti projektů a
hlavně na strategiích, jak opět vrátit aktivní členy co nejrychleji do chodu Studentské unie
ČVUT.

PF 2020 Centrály Studentské unie ČVUT
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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: vítání 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 jakoukoliv 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

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 měsíci lednu pracovala centrála ve svém složení z roku 2019 - Stanislav Jeřábek -
prezident, Pavel Valach - IT manažer, Milan Kurka - PR manažer, Jiří Hanuš - HR manažer,
Jakub Rubáš - Předseda RSS, Tomáš Pokorný - manažer pro fundraising a Ivana
Dvořáková - projektová manažerka.

Jakub Rubáš se začátkem v červnu své funkce Předsedy RSS vzdal a jeho agendu převzal
prezident.
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Tabulka 1: Členové centrály v roce 2020

Jméno a příjmení, Pozice Pracovní náplň

Stanislav Jeřábek
Pozice: Prezident SU ČVUT
(od 10. 2. 2019)

řízení SU ČVUT

vedení Centrály SU ČVUT

vedení Parlamentu SU ČVUT

komunikace s vedením ČVUT

zastupování studentů ubytovaných na kolejích ČVUT

komunikace s vedením SÚZ ČVUT

Pavel Valach
Pozice: IT manažer
(od 10. 2. 2019)

koordinace správy a rozvoje počítačové sítě SU ČVUT

správa centrálních systémů SU ČVUT

komunikace s VIC ČVUT

Milan Kurka
Pozice: PR manažer
(od 10. 2. 2019)

správa propagačních kanálů SU ČVUT

podpora PR napříč SU ČVUT

komunikace s PR ČVUT

Jiří Hanuš
Pozice: HR manažer
(od 10. 2. 2019)

nábor aktivních členů SU ČVUT

osobní rozvoj členů SU ČVUT

Jakub Rubáš
Pozice: Předseda RSS
(od 10. 2. 2019 do 23. 6. 2020)

zastupování studentů ubytovaných na kolejích ČVUT

komunikace s vedením SÚZ ČVUT

Tomáš Pokorný
Pozice: Manažer pro fundraising
(od 10. 2. 2019)

komunikace a rozvoj vztahů s partnery SU ČVUT

podávání dotací a grantů na projekty SU ČVUT

koordinace projektů

Ivana Dvořáková
Pozice: Projektová manažerka
(od 18. 11. 2019)

koordinace projektů

organizace akcí SU ČVUT

podpora nových projektů SU ČVUT

koordinace Ahoj Techniko!
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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
● 7 hlasů: delegáti zájmových a externích klubů
● 1 hlas: zástupce AS ČVUT
● 1 hlas: Prezident SU ČVUT

Tabulka 2: Členové Studentského parlamentu (k 31. 12. 2020)

Součást Delegát, zástupce delegáta Vznik mandátu

Prezident Stanislav Jeřábek 10. 2. 2019

Silicon Hill Jakub Rubáš 2.1.2020

Pod-O-Lee Lukáš Novotný, Kryštof Šimána 7. 1. 2020, 15. 2. 2020

Buben neobsazeno

Masařka neobsazeno

Sincoolka Pavel Valach, Jiří Kapoun 15. 9. 2020, 12.10. 2020

Hlávkova kolej Martin Dendis, Vladislav Kan 28. 12. 2020, 28. 12. 2020

Orlík Oleksandr Surnin, Zdeněk Možíš 18. 12. 2020, 18. 12. 2019

Fakultní klub BION Matěj Krása 14. 10. 2020

AVC ČVUT Michal Hošna, Vladimír Petráš 2. 1. 2020, 10. 2. 2020

Engineers Prague Aleš Příhoda, Marek Klement 2. 1. 2020, 16. 9. 2020

ISC Dominik Bureš 2. 1. 2020

Klub Čajovna Martin Andrýsek, Dominik Kyjevský 2. 1. 2020, 12. 10. 2020

FIT++ Martin Pilný, Radoslav Kondáč 15. 2. 2020, 12. 3. 2020

eFDrive Jiří Kosina, Markéta Jirmanová 13. 10. 2020, 18.11. 2020

IAESTE ČVUT Patrícia Matejová, Jan Dürrer 7. 1. 2020, 15. 2. 2020

AS ČVUT Jiří Svoboda 14. 10. 2020
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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 také dobrými společníky
na akcích, které SU ČVUT pořádá. Do kontrolní komise je zájemce jmenován na základě
kandidatury Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT. Doporučenou podmínkou
pro přijetí do kontrolní komise je 1 rok aktivní účasti na chodu Studentské unie ČVUT.

Tabulka 3: Členové Kontrolní komise v roce 2020

Člen KK Trvání mandátu

Tomáš Gura od 16. 10. 2019

Michal Kothera od 16. 10. 2019

Radek Volf od 21. 11. 2019

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 téměř 6 500 ubytovaných studentů (údaj k začátku roku 2020)
bydlících na 6 samostatných kolejích a 2 kolejních areálech Strahov a Podolí. Členové RSS
jsou automaticky jmenování 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.
Většina jednání v roce 2020 probíhala se zastupujícím ředitelem Bc. Michalem Vodičkou.
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Kluby  (k 31. 12. 2020)

Kolejní kluby

Silicon Hill
Lokalita: koleje Strahov
Činnost: Provoz jedné z největších studentských
počítačových sítí ve střední Evropě, pořádání mnoha
společenských, hudebních, sportovních i vzdělávacích akcí.
Zástupci bloků zajišťují funkci studentské samosprávy na
strahovských kolejích. Svým členům klub nabízí vzdělávací
kurzy a služby různého zaměření, jako jsou například
e-mailová schránka, hudebny či devět menších posiloven a
jedno profesionálně vybavené fitcentrum. Klub podporuje
studentské projekty, zejména unikátní audiovizuální
centrum, komunitní zahrádky, taneční kurzy nebo
bastlířskou a modelářskou dílnu.
https://siliconhill.cz, 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
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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

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
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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

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 mohou 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
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eFDrive
Činnost: Klub eFDrive je zájmovým klubem SU ČVUT.
Působíme při Fakultě dopravní, kde sbližujeme studenty
napříč ročníky i obory. Zabýváme se organizováním
širokého spektra akcí a mimoškolních aktivit nejen přímo
na fakultě, ale i mimo ni. Zažít s námi můžeš například
seznamovák UZEL, Noc na fakultě, Vánoční mejdlo,
Welcome grill party, Pivní štafetu, Pražské nádražky, Vítání
semestru, Tour de FD a spoustu dalšího. Přidej se k nám a
poznej, co je studentský život!
www.efd.su.cvut.cz, www.fb.com/efdrive

STOH
Činnost: Veřejná volná hraní a turnaje v nejrůznějších
stolních hrách – Šachy, Scrabble, Carcassonne, GO,
Osadníci z Katanu a mnoha dalších her různých typů a
herních konceptů včetně aktuálních novinek.
www.stoh.su.cvut.cz

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
společensko-kulturní akce pro širší veřejnost.
 www.signaly.cz/kklub
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FIT++
Činnost: Zájmový klub FIT++ sdružuje aktivní studenty na
Fakultě informačních technologií ČVUT. Klub je určen
převážně studentům, kteří chtějí poznat své spolužáky z
fakulty, rádi se naučí něco nového a vyzkouší si různé
projekty a akce. Členové klubu běžně pomáhají na fakultě s
organizací akcí jako je například Den otevřených dveří. Klub
žije díky nadšení jeho členů, společně jezdí na výlety jejichž
souhrnný název je FITrip, slaví spolu FIT-Vánoce a nebo
pořádají LAN Párty pro příznivce počítačových her. Tento
klub můžete potkat i na větších akcí, které jsou společné
pro celou Studentskou Unii ČVUT. Jednou z tradic tohoto
klubu je účastnit se festivalů, kde se prezentují na svém
stánku. Klub nabízí jeho členům možnost vyzkoušet si
věci, ke kterým by se běžně nedostali a rozvíjet se i
oborech, které jsou odlišné od toho co studují.
https://klubfitpp.cz/
kontakt: fitpp@su.cvut.cz

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

+/-FEL
Činnost: Klub je zaměřený na sdružování aktivních
studentů na fakultě za účelem rozšiřování jejich
schopností a vědomostí. Plánujeme vypomáhat na akcích
fakulty a pohráváme si i s myšlenkou vlastních akcí. Dále
chystáme exkurze do firem, přednášky od hostů a
uspořádání workshopů.
www.pm.fel.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 studentů 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.
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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

RetroHerna
Činnost: Sběr herních konzolí a počítačů. Prezentování
sbírky, přednášky o herní historii a interaktivní muzeum.
www.retroherna.org
www.fb.com/retroherna

Spolek posluchačů architektury
Činnost: Sdružení studentů a absolventů Fakulty
architektury, aktivní podíl na studentském životě fakulty,
rozproudění diskuse o současné architektuře a designu,
snaha o zvyšování kvality české architektury a designu a
systému jejich vzdělávání - pořádání přednášek
workshopů, výstav atd.
http://spa-fa.cz/,
https://www.facebook.com/spolekposluchacuarchitektury
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Členská základna
Ke konci roku 2020 Studentská unie ČVUT zastřešovala 24 klubů, z toho 8 kolejních,
9 zájmových a 7 externích klubů. 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 2020 přes 6 500 z řad těchto
klubů. Celkem měla téměř 8 000 členů. Oproti roku 2019 tak Studentská unie přišla o
2 000 členů, které se pokusí získat zpět po ukončení opatření. Počty aktivních členů jsou
přejímány z výročních zpráv jednotlivých 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. 2020)

Součást Název klubu Počet členů
Aktivní
členové

Členové
součástí

Počet aktivních
členů klubů

Počet členů
klubů

Kolejní
kluby

BION 44 33

6730

669 7949

Buben 0 0

Hlávkova kolej 139 7

Masařka 40 11

Orlík 99 6

Pod-O-Lee 1022 55

Silicon Hill 5097 372

Sincoolka 289 15

Zájmové
kluby

BEST 26 6

1219

Čajovna 34 25

eFDrive 95 30

ESC neuvedeno 12

FIT++ 99 55

Galibi 90 7

Křesťanský klub 18 18

+/-FEL 63 neuvedeno

STOH 17 17
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Externí
kluby

AVC ČVUT 25 neuvedeno

468 84

Engineers
Prague 70 neuvedeno

IAESTE neuvedeno 40

ISC 352 30

RetroHerna 8 5

SPA 13 9

SPELEO FBMI neuvedeno neuvedeno
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Studentská samospráva
Studentskou samosprávou je Rada studentských samospráv, tedy orgán, který je
oprávněn jednat za ubytované studenty na kolejích ČVUT, složený ze studentů a studenty
volený, podle zásad statutu dané studentské samosprávy (typicky místně příslušného
kolejního klubu). 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 6,5 tisíc ubytovaných
na studentských kolejích. Během letních prázdnin je počet zastupovaných nejnižší, po
prázdninách se však ubytování v případě pokračování studia navracejí zpět na svá místa ve
svých kolejích. V dlouhodobějším měřítku se koleje ČVUT naplňují, a tak došlo k úpravě,
kdy si od roku 2019 mohou svá místa na kolejích rezervovat pouze studenti a absolventi
(do 5 let po absolutoriu) ČVUT.

Tabulka 5: Přehled ubytovaných v péči studentské samosprávy SU ČVUT v roce 2020 (data poskytnuta SÚZ
ČVUT)

Období
Počet ubytovaných studentů na kolejích ČVUT

CelkemBubenečská
kolej

Dejvická
kolej

Hlávkova
kolej

Masarykova
kolej

Kolej
Orlík

Koleje
Podolí

Sinkuleho
kolej

Koleje
Strahov

2020/1 424 123 207 422 147 935 348 3860 6466

2020/2 416 123 211 454 140 910 339 3770 6363

2020/3 392 118 198 437 133 888 338 3623 6127

2020/4 334 111 188 371 131 813 293 3347 5588

2020/5 293 100 174 343 123 742 259 3112 5146

2020/6 215 90 156 310 121 660 228 2779 4559

2020/7 43 72 141 230 120 499 174 2026 3305

2020/8 41 72 135 226 122 466 164 1911 3137

2020/9 0 96 142 467 129 701 232 2812 4579

2020/10 0 100 156 521 139 775 273 3044 5008

2020/11 0 100 156 521 139 775 273 3044 5008

2020/12 0 97 155 510 137 765 272 2964 4900
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Výběr zajímavých akcí SU ČVUT v roce 2020
V roce 2020 nalezneme zajímavých akcí poskrovnu.

Dne 6. 3. 2020 bylo zakázano konat na ČVUT společenské akce a tak již skoro připravený
Studentský ples neproběhl. Další týdne a měsíce se nesly na stejné vlně omezení
setkávání osob jak v soukromí, tak ve veřejném prostoru.

V tomto roce tak neproběhla Akce Prvák, protože nebylo koho na fakultách vítat, stejně tak
ani Souboj fakult, Lesamáj, SHOW Strahov, Mezi bloky či Kladenský Majáles.

Index studenta ČVUT je projektem zaměřeným hlavně na prezenční návštěvu pořádaných
akcí, takže i tento projekt hybernoval.

Bitva o Prahu, kterou organizoval klub Engineers Prague musela proběhnout bez diváku,
pouze s vysíláním v TV. Nakonec se vzhledem k situaci nemohla uskutečnit ani Hokejová
bitva, která byla pro tento ročník kompletně zrušena.

V rámci Ahoj Techniko byly sloučeny dvě akce, a to Vítejte na ČVUT a Strahov Open Air a
vznikla úžasná akce Ze střechy. Na střeše Rektorátu ČVUT bylo postaveno podium, kde
vystoupil Dj Roxtar i Kapitán Demo se svojí crew. Celý koncert byl streamován a
zaznamenal u diváků velký úspěch.

Ani akce pro aktivní studenty nemohly být tento rok konány. Členové SU ČVUT tak přišli o
Vánoční večírek, Výjezdní zasedání, školení a workshopy.

Klub Silicon Hill naplnil svojí potřebu konání Akce prvák, která seznamuje nováčky s
chodem klubu a děním na Strahovských kolejích, po svém. Vytvořili tak formát online
streamu. Ten ve dvou hodinách provedl diváky všemi projekty a sekcemi klubu. Stream
uskutečnilo AVC SH se dvěma mobilními a jedním statickým natáčecím týmem z osmi míst
po celém areálu kolejí.

Neznamená však, že když se nekonaly akce, tak SU ČVUT nebyla aktivní. Organizátorské
týmy pilně připravovali další ročníky, pilovali programy a vymýšleli strategie na
post-covidovou dobu.
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Významné události
● Ke konci roku 2019 byl podepsán dodatek rámcové smlouvy s ČVUT, která byla

dodatkem prodloužena do konce roku 2020

● 1. 3. 2020 byl zaznamenán v ČR první případ nakažení SARS-COVID-19

● Rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. vydal dne 6.3.2021 Příkaz rektora č.
7 ke snížení rizika nákazy koronavirem, kde zakazuje služební cesty a zavádí další
pravidla. Od 23.3. kterým omezuje pohyb studentů a zaměstnanců po prostorách
ČVUT - zavádí se distanční výuka a práce z domova

● 11. 3. 2020 bylo vydáno Nařízení prezidenta č. 2020-NP1, které zakazuje
shromažďování více než 10 osob v klubových prostorách, ruší všechny akce
interních klubů a Centrály s předpokládanou fyzickou účastí převyšující 10 osob
včetně schůzí a jednání orgánů klubů a nařizuje předsedům kolejních klubů uzavření
klubem spravovaných posiloven a případných dalších místností využívaných ke
sportu.

● V průběhu roku bylo vydáno ještě dalších šest nařízení prezidenta, které mimo jiné
upravují nakládání s členskými příspěvky.

● Za dramatických okolností opustil březnu post ředitele SÚZ Ing. Mourek a na jeho
místo dosedl jako zastupující ředitel Bc. Michal Vodička, který byl pověřen řízením
do doby, než se v novém výběrovém řízení vybere stálý ředitel SÚZ.

● Na přelomu srpna a září proběhl seznamovací kurz ZaČVUTění, který měl za
následek několik nakažení nemocí SARS-COVID-19. Po této zkušenosti následující
seznamovací kurzy proběhly bez problému a předešlo se komplikacích (např.
zavedení testování při vstupu do areálu)

● V průběhu září byla uzavřena Bubenečská kolej, ve které byla dlouhodobě
plánována rekonstrukce. Členové klubu klubový majetek zakonzervovali a po
opětovném otevření koleje, která je v plánu na podzim 2021 mají v plánu činnost
klubu rozběhnout.

● Na konci září studenti nastoupili na ubytování na koleje ČVUT. Tisková konference
Vlády ze dne 24.9.2021 však neumožnila prezenční výuku. Studentům bydlícím
kolejích ČVUT bylo umožněno technické odhlášení.

● V listopadu byly vyhlášeny volby na post prezidenta. Do konce roku 2020 se nový
kandidát nenašel.
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Shrnutí roku 2020

Rok 2020 se nesl ve znamení “covidové krize” v České republice. To ovlivnilo fungování
mnoha organizací včetně Studentské unie ČVUT. Bylo nutné se vypořádat s řadou náhlých
a nepříznivých opatření. I přes složitou situaci se členové SU ČVUT aktivně snažili zajistit
její fungování a aktivně se podíleli na řešení vzniklých problémů týkajících se studentů. SU
ČVUT podpořila během počátečního období krize informovanost studentů a tlumočila
skrze své komunikační kanály jak nařízení vlády, tak nařízení vydávaná Správou účelových
zařízení ČVUT. Členové SU ČVUT řešili situaci související s omezením ubytování studentů
na kolejích a “hájili jejich zájmy”.

Nejvýraznější dopady krize byly zaznamenány v finanční oblasti. Vlivem snížení počtu
členů využívajících a platících za služby, které poskytuje SU ČVUT, došlo k výraznému
omezení příjmu organizace a jejích klubů. To mělo za následek množství opatření
vedoucích k úsporám. Díky nařízení prezidenta SU ČVUT bylo umožněno vracet členské
příspěvky. Některé kluby rozhodly o převedení členství a možnosti využívání služeb členů
do dalšího semestru, bez nutnosti tyto služby opět uhradit.

Výrazný úbytek studentů na kolejích se projevil i snížením počtu v aktivní členské
základně. Většina klubů se potýkala s znatelným nedostatkem aktivních členů, což mělo
vliv na fungování klubů. Rovněž se snížila možnost seznámit nové studenty s fungováním
SU ČVUT a jejich součástmi. Díky uvolnění hojně využívaných prostor bylo možno provést v
některých dlouho plánovanou rekonstrukci.

I přes nepříznivé podmínky se členům SU ČVUT podařilo zajistit chod organizace a členové
se snažili udržet jak společenský život, tak i nezbytné vedení klubů a komunikaci se členy v
rámci celé SU ČVUT. Velká část interní komunikace se přesunula do online podoby, jako
zasedání studentského Parlamentu, či schůzí Centrály. Zároveň se podařilo některé z
tradičních společenských událostí rovněž uspořádat online, např, Akce Prvák na Strahově.
Krom tradičných událostí vzniklo v online podobě i několik nových nápadů a událostí díky
kterým se zachoval alespoň částečně společenský kontakt mezi členy organizace.

Závěrem lze shrnout, že rok 2020 byl složitý nejen pro SU ČVUT a její členy. Přesto se
podařilo tento rok překonat díky úsilí a aktivitě členů, kteří zajistili fungování organizace i
pro budoucí roky. Rok 2020 přinesl řadu výzev, díky kterým si členové SU ČVUT odnáší
spoustu důležitých životních zkušeností.
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Identifikační a kontaktní údaje

Název organizace Studentská unie ČVUT

Právní forma Spolek

Sídlo Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČO 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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