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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 1.
1. 2020 – 31. 12. 2020 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2021 –
1. 12. 2021 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt je určen především pro studenty ČVUT, kteří mají zájem o fotografii a fotografování
jako takové. Projekt se nachází na 3. mezipatře nad vrátnicí bloku 6 v zájmové místnosti,
která poskytuje zázemí pro profesionální fotografickou tvorbu a nabízí možnost pracovat
s profesionální fotografickou technikou.

1.3

Aktivní lidé v projektu
•

Richard Burkoň, UID 29025 - vedoucí projektu

•

Petr Kaštánek, UID 22546

- správce projektu

•

David Prudek, UID 29861

- správce projektu
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

2.2

Cíle projektu na uplynulé období
•

Nadále udržovat Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu

•

Uspořádání stmelovací akce pro všechny členy projektu

•

Vytvořit fotokoutek Silicon Hill

•

Provést revidování Wiki stránky projektu

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu
V průběhu roku byl provoz Fotoateliéru omezen díky koronavirovým opatřením, která po
velká část semestru znemožňovala využívá místnosti. V průběhu zbytku roku bylo
provedeno několik prohlídek pro zájemce o používání Fotoateliéru, z nichž většina následně
prošla zaškolením a stali se plnohodnotnými členy.
2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit
Hlavní cíl, udržet Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu, se povedl.
Dalším cílem, který se povedlo dokončit bylo zrevidování Wiki stránky projektu, která
proběhla společně s migrací na novou Wiki.
2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit
Nepodařilo se uspořádat stmelovací akci pro všechny členy Fotoateliéru (lidé se zaplacenou
službou Fotoateliér), protože k tomu díky koronavirovým opatřením nebyla příležitost.
Dalším z nesplněných cílů je realizace Fotokoutku SH, který byl odložen z důvodu
nedostatku financí v rámci klubu Silicon Hill a nejasném vývoji v pořádání akcí s větším
počtem lidí, pro které byl Fotokoutek primárně určen.

2.3

Propagace projektu

Projekt nebyl v letošním roce nikde propagován, protože pro to nebyla příležitost.

2.4

Využívání projektu

Fotoateliér byl v tomto roce využívám méně než v předchozích rocích, protože velká část
aktivních členů nebyla na Strahově, případně jim byl přístup do Fotoateliéru znemožněn
nařízeným předsedy.
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V současné době (zimní semestr 2019/2020) má projekt 12 aktivních platících členů.

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 zimní semestr 2019/2020 se podařilo vybrat 7 500 Kč na členských
poplatcích (část členů má Fotoateliér hrazený z odpustků, proto není jejich přínos promítnut
v částce členských poplatků) a za letní semestr 2019/2020 se podařilo vybrat 5 000 Kč.
Z klubového rozpočtu bylo vyčerpáno 2 996 Kč (ze schválených 18 300 Kč), které byly
použity na nutný provoz Fotoateliéru, tj. nakoupení nových fotografických pozadí.
2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
Finanční prostředky byly využity pro nákup dvou nových papírových fotografických pozadí.
Zbytek financí byl nevyčerpán v rámci šetření financí klubu Silicon Hill.

2.6

Teambuilding

V roce 2020 neproběhl žádný teambuilding.
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Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

Vize projektu
•

Nadále udržovat Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu

•

Uspořádání stmelovací akce pro všechny členy projektu, pokud to bude možné

•

Vytvořit fotokoutek Silicon Hill, pokud to bude možné

3.2

Organizační zajištění realizace

Samotnou realizaci vizí a cílů bude provádět vedoucí projektu spolu se správci projektu.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Projekt požaduje od klubu finanční podporu ve výši 11 000 Kč.
•

Běžné provozní náklady projektu (žárovky, baterky, …)

•

Odpustky
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Dodatek zprávy
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

12015

Název

Částka

2x fotopozadí

2 996,-

Odpustky ZS 2020

3 100,-

Odpustky LS 2020

3 100,-

Celkem:

9 196,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Název

Částka

Členské poplatky (za zimní semestr 2019/20)

7 500,-

Členské poplatky (za letní semestr 2019/20)

5 000,-

Celkem:

12 500,-
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

období
UID

Jméno

Činnost

29205

Richard Burkoň

Vedoucí projektu

22546

Petr Kaštánek

Správce projektu

29861

David Prudek

Správce projektu

Odpuštěno
Z, IT,
FOTO
Z, IT,
FOTO
FOTO
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
2x Fotopozadí
Spotřební materiál

3 300,1 500,-

Investiční náklady
Osobní náklady
Odpustky
Celkem

6 200,11 000,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období

15 000,-
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