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1 Úvod 

1.1 Účel dokumentu 

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon 

Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 18.11.2013 – 

22. 11. 2014 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 23. 11. 2014 – 31. 12. 2015 (dále 

jen nadcházející období). 

1.2 Charakteristika projektu 

Mezi školní i mimoškolní aktivity studentů ČVUT patří v nemalé míře vlastní tvořivá činnost, mezi 

kterou bezesporu patří i fotografie. V současné době existuje v SU – SH zájmová místnost, která 

fotografům poskytuje dostatečné podmínky pro práci jak amatérskou, tak i pro profesionální tvorbu. 

1.3 Aktivní lidé v projektu 

• Pavol Vittek, 18708 –  vedoucí projektu 

• Aleš Daněk, 23013 –  zástupce vedoucího projektu 

• Petr Kavulok, 25878 –  zaučující se nový vedoucí projektu Fotoateliér 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

1. Obnovenie zastaraného vybavenia 

2. Propagácia Fotoateliér-u 

3. Uviesť projekt do stavu nízkych investičných nákladov na rok 2015 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

Z mŕtveho projektu „Studentské noviny“ sa zakúpili 2 nové blesky so statívmi a ďalšie potrebné 

vybavenie k nim ako napr. redukcie, diaľkové odpaľovanie bleskov a náhradné výbojky. 

Z Fotoateliérového rozpočtu bol ďalej zakúpený nový blesk so statívom. O ďalšiu finančnú pomoc na 

vybavenie bol požiadaný SÚZ. Poskytol nám štvrtý blesk a ďalšie príslušenstvo k novým bleskom. Bod 

1 a 3 sú týmto splnené. Na najbližšie roky nepredpokladám žiadne ďalšie vysoké investičné náklady. 

Záleží ale aj na plánoch nového vedúceho projektu, akým smerom chce Fotoateliér smerovať. 

Napriek upomienkam z vedenia SH ohľadne potreby kamery vo Fotoateliéri (leto 2013), bola z ich 

strany kamera sprevádzkovaná až na jar 2014. 

Propagácia prebehla na podujatí „Akce prvák“ (2014) a v mailinfe november 2014.  

Koncom roka prebehne zmena vo vedení projektu. Vedúcim projektu sa stane Petr Kavulok 

a zástupcom Aleš Daněk. 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

1 - 3 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

2.3 Propagace projektu 

Propagácia prebehla na „Akce prvák“ (2014), v mailinfe november 2014, prostredníctvom plagátov 

s projektmi klubu SH a na dni otvorených dverí. 

2.4 Využívání projektu 

Prevádzku projektu fotoateliér zabezpečujú dvaja správcovia – vedúci projektu a jeho zástupca, ktorý 

sa starajú o chod projektu, nákup vybavenia a „administratívne“ záležitosti. Koncom 10. mesiaca 

2014 sa k výpomoci pridal zaučujúci sa nový vedúci projektu. 

V tomto roku aktívne využívalo fotoateliér 37 členov.  
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2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

Projekt fotoateliér produkuje ekonomickú činnosť a to členský poplatok za využívanie,  

ktorý činí 500,- Kč za jeden semester. V tomto roku (do 14.11.2014) to vyprodukovalo  

(43x500 – 15x odpustky) 14 00,- Kč. 

Fotoateliér získal z klubového rozpočtu čiastku 31 200,- Kč. 

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Počas roku sa rozpočet míňal na pozadia, hliníkové tyče k pozadím, nový blesk so statívom, spotrebný 

tovar, výrobník hmly, batérie atď. Z ušetrených peňazí sa objednal jeden stredný statív. 

2.6 Teambuilding 

Neprebehol 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

• Propagácia 

• Plány nového vedúceho projektu 

3.2 Organizační zajištění realizace 

Prevádzku projektu fotoateliér zabezpečujú dvaja správcovia – vedúci projektu a jeho zástupca, ktorý 

sa starajú o chod projektu, nákup vybavenia a „administratívne“ záležitosti. Koncom 10. mesiaca 

2014 sa k výpomoci pridal zaučujúci sa nový vedúci projektu. 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Projekt požaduje od klubu Silicon Hill 20750,- Kč.  
 

• Hliníkové trubky pro pozadí – Čím ďalej, tým na nekvalitnejších papierových trubkách sú 
namotané papierové pozadia. Papierové trubky sa prehýbajú a pozadie je zvlnené 

• Objektív Canon 40mm + filter – Portrétny objektív aj pre majiteľov zrkadloviek Canon 

• Fotopozadia – biele, čierne, 2 farebné 
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4 Dodatek zprávy 
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

REF Název Částka  

6062 Montážny materiál ku kamere 269,-  

6085 3x Hliníková tyč pro propylenové pozadí 1386,-  

6199 Odpustky LS 2014 2600,-  

6887 Odpustky ZS 2014 2600,-  

6374 4x Fotopozadí, 4x baterie AAA 6200,-  

6428 1x blesk, 1x stativ 11158,-  

6497 AA baterie do odpalovačů 120,-  

6766 Výrobník mlhy + náplně, baterky 2250,-  

6916 1x Stativ 1470,- 

Celkem: 28 053,- 

 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 

Název Částka  

28x členský poplatek á 500,- Kč 14 000 

Celkem: 14 000,- 
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

18708 Pavol Vittek Vedoucí projektu Fotoateliér Z, IT, FOTO 

23013 Aleš Daněk Zástupce vedoucího projektu Z, IT, FOTO 

25878 Petr Kavulok zaučující se nový vedoucí projektu 
Fotoateliér / Nový vedoucí projektu 

Z, IT, FOTO 
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 

Provozní náklady 

4x Fotopozadí 6500,- 

Provozní výdavky 1000,-  

Investiční náklady 

       3x Hliníková trubka pro pozadí  1750,-  

1x Objektv Canon 40mm 6000,- 

1x Filtr 52mm 300,- 

Osobní náklady 

Odpustky 5200,-  

Celkem 20750,- 

 

Ekonomická činnost 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 15000,- 

 


