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Vážený pane prezidente SU ČVUT, 

Velice si vážím dubnového rozhodnutí parlamentu SU ČVUT navrhnout mi udělení tzv. čestného 

členství v SU ČVUT a rozhodnutí prezidenta předložit na toto členství (bez mého vědomí) moji 

kandidaturu. 

V návaznosti však na naše mnohé diskuse od počátku roku o programu tzv. čestného členství, se 

kterým v této podobě nesouhlasím, dovoluji si oznámit, že jsem s touto kandidaturou nedal souhlas, 

zejména ne písemně (podle čl. III.8 Stanov). Naopak, čtyři dny před hlasováním o udělení čestného 

členství, o němž jsem předem nebyl informován, jsem panu prezidentovi opětovně (a mnohokrát ještě 

také v následujících měsících) zdůrazňoval, že doporučuji tento institut nejraději buďto úplně zrušit 

nebo zásadně pozměnit. Vystoupení na parlamentu ještě před předáváním na oslavě 20let SU ČVUT, 

jak jsem navrhoval, mi nebylo umožněno kvůli termínové kolizi. 

Zejména nesouhlasím s tím, že čestný člen je povinen (článek III Stanov): 

a) řídit se předpisovou základnou SU a příslušných klubů, jichž je členem,  

b) platit stanovené členské příspěvky, pokud mu nebyly odpuštěny,  

c) zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno SU, Stanovy Studentské unie ČVUT Jug. 
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d) chránit a hospodárně využívat majetek SU,  

e) uvést pravdivé osobní údaje a nahlásit jejich změny, přičemž SU není zodpovědná za správnost 

a úplnost uvedených údajů. 

Není také jasné, jakým způsobem jsou tito čestní členové vybíráni a kdo, zpětně po letech, a jakým 

způsobem posuzuje zásluhy či nezásluhy jednotlivých osob. 

Protože mi bylo opakovaně ze strany prezidenta sděleno, že jediná možnost je členství přijmout 

(později doplněno ještě o možnost členství odmítnout), ani na poslední schůzi parlamentu v roce 2018 

nebyly úpravy projednány a před několika týdny jsem se od pana prezidenta navíc dověděl, že o těchto 

mých námětech dokonce ani parlament neinformoval, rozhodl jsem se tedy z navrhovaných dvou 

možností čestné členství nepřijmout. Aby nevznikly zbytečné diskuse, pokud by se někdo – nesprávně 

- domníval, že již čestným členem jsem, např. rozhodnutím parlamentu, tak pro jistotu uvádím, že 

v tom případě vystupuji podle Stanov- vzdávám se ho (článek III. 11). 

Protože mne pan prezident SU upozornil, že členem SU již z dřívějška historicky stejně jsem, rozhodl 

jsem se formálně i toto údajné členství ukončit, tj. vystoupit z SU ČVUT, pokud toto členství existuje. 

Rád zůstanu nadále příznivcem SU ČVUT tak jako v minulých 21 letech, aniž bych však byl vázán 

rozhodnutími prezidenta nebo dalších orgánů a povinnostmi, vč. placení členských příspěvků danými 

Stanovami.  

S pozdravem, 

Jaroslav Kuba 


