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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 

30. 11. 2015 – 10. 11. 2016 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 11. 11. 2016 – 

31. 12. 2017 (dále jen nadcházející období). 

1.2 Charakteristika projektu 

Projekt je určen především pro studenty ČVUT, kteří mají zájem o fotografii a fotografování 

jako takové. Celý projekt je umístěn na 3. mezipatře nad vrátnicí bloku 6 v zájmové místnosti, 

která poskytuje zázemí pro profesionální tvorbu a nabízí možnost pracovat s profesionální 

fotografickou technikou. 

1.3 Aktivní lidé v projektu 

 Richard Burkoň, 29025 - vedoucí projektu od 9. 11. 2016 (předtím zástupce) 

 Vít Diviš, 22663  - vedoucí projektu od 8. 2. 2016 do 8. 11. 2016 

 Petr Kaštánek, 22546  - správce projektu 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

Bohužel v létě 2015 odešel původní vedoucí projektu a nikomu jej nepředal, takže nebyly 

vytvořeny žádné cíle. Vytvořen nebyl ani rozpočet, takže v průběhu roku 2016 se projekt 

pouze udržoval v provozuschopném stavu bez větších zásahů. Veškeré financování bylo 

řešeno z Fondu projekťáka. 

V projektu, který využívá členství klubu Silicon Hill, by v nadcházejících obdobích 

k podobné situaci mělo předcházet vytvořením rezervy v rozpočtu vycházející z čerpání 

z minulých let. Rezerva by pak měla být, po nalezení nového vedoucího a stanovení 

rozpočtu, schválena představenstvem. 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

Na podzim 2015 projevil o projekt zájem Vít Diviš, který ho od února 2016 začal společnými 

silami s novými správci projektu udržovat. Došlo k zakoupení nových pilotních žárovek do 

blesků, vytřídění a obnovení pláten a celkovému úklidu zájmové místnosti. 

Na začátku zimního semestru 2016/17 byli pomocí emailu osloveni všichni současní i bývalý 

členové, aby sepsali své názory na projekt, a řekli, co jim tam chybí a co by chtěli opravit. 

Ke dni 8. listopadu 2016 rezignoval Vít Diviš kvůli časovému vytížení a od 9. listopadu 2016 

pověřil Richarda Burkoně vedoucí projektu. 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

Cíl, udržet Fotoateliér v provozuschopném stavu, byl splněn. 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

2.3 Propagace projektu 

Projekt byl propagován na Akci Prvák a na Facebookových stránkách klubu. 

2.4 Využívání projektu 

Ačkoliv byl Fotoateliér provozován bez propagace a jiných aktivit, byl několikrát do týdne 

navštěvován členy projektu. 

V současné době (zimní semestr 2016/17) projekt navštěvuje 15 členů. 
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2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

Projekt produkuje ekonomickou činnost vybíráním členských poplatků ve výši 500,- Kč na 

jeden semestr. Za  rok 2016 vyprodukoval zisk 7760,- Kč. 

Z klubového rozpočtu bylo celkem vyčerpáno 698,- Kč na nutný spotřební materiál pro 

provoz Fotoateliéru. Tyto finance byly brány z Fondu projekťáka. 

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Částka 698,- Kč, která byla získána z Fondu projekťáka byla využita na nákup nových 

pilotních žárovek do blesků (původní byly již prasklé) a k nákupu baterií do dálkových 

odpalovačů k bleskům. 

2.6 Teambuilding 

Neproběhl. 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

 Opět obnovit projekt do reprezentativního stavu 

 Začít projekt více propagovat, aby se zvýšil počet členů 

 Vymalovat zadní stěnu Fotoateliéru 

 Přetřít dekorační fotografické kvádry 

 Nainstalovat černé závěsy na okna, aby se dalo fotit s blesky i během slunných dnů 

 Přidat upínací systém pro přidržení plátna na zemi 

 Přidat upínací systém pro upevnění látkového pozadí 

 Uspořádání stmelovací akce pro všechny členy projektu 

 

3.2 Organizační zajištění realizace 

Samotnou realizaci bude provádět vedoucí projektu spolu se správci projektu. Opravy ve 

Fotoateliéru (malování, instalace závěsů, velký úklid) by byl realizován v rámci celodenní 

projektové akce, kam by byli pozváni všichni členové projektu (několik z nich již pomoc 

přislíbilo). Tato akce by se též dala pojmout jako teambuilding. 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Projekt požaduje od klubu finanční podporu ve výši 25 300,- Kč. 

 Barva + štětce na vymalování zadní stěny a dekoračních kvádrů 

 Nákup černých závěsů k oknům 

 Upevňovací systém pro plátno na zemi 

 Systém pro upevnění látkového pozadí 

 Nákup nových pláten 

 Běžné provozní náklady projektu (žárovky, baterky, …) 

 Finanční příspěvek na pracovně/teambuildingovou akci 



 

5 

 

4 Dodatek zprávy 
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

Ref. Název Částka  

8307 Žárovky do fotoateliéru 520,- 

8502 Baterky pro fotoateliér 178,- 

   

Celkem: 698,- 

 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 

Název Částka  

Členské poplatky 7760,- 

  

Celkem: 7760,- 
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 

období 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

29205 Richard Burkoň Vedoucí projektu Z, IT, 

FOTO 

22546 Petr Kaštánek Správce projektu Z, IT, 

FOTO 

22663 Vít Diviš Vedoucí projektu (do 8. listopadu 2016) FOTO 
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 

Provozní náklady 

2x Fotopozadí 3000,- 

Spotřební materiál (baterky, žárovky, …) 900,- 

Náhradní díly na systém upevnění pláten 1500,- 

Investiční náklady 

Barva + štětce 500,- 

Černé závěsy pro focení při slunných dnech 11 000,- 

Upevňovací systém pro plátno 200,- 

Systém pro upevnění látkového pozadí 1000,- 

Osobní náklady 

Odpustky 6200,- 

Pracovně/teambuildingová akce 1000,- 

Celkem 25 300,- 

 

Ekonomická činnost 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 15 000,- 

 


