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§1 MacGyver – bastlíři SH (dále jen MG) je projekt studentského klubu Silicon Hill (dále jen 

SH), který je součástí Studentské unie ČVUT (dále jen SU). Z toho plyne povinnost 

správců a vedoucího MG (viz dále) dodržovat nadřazené předpisy SH a SU. 

§2 MG má vedoucího podle stanov SH (vedoucí projektu). Vedoucí musí být členem SH. 

§3 Vedoucí MG je povinný zabezpečovat chod MG a je za tento zodpovědný. 

§4 MG má správce jmenované vedoucím. Správci musí být členy SH. Správci jsou povinni 

znát a dodržovat tyto stanovy včetně jejich příloh. 

§5 Vedoucí MG je zároveň správce MG. 

§6 Vedoucí rozhoduje o formě trestu za jakékoliv porušení těchto stanov podle sazebníku 

trestů, který je součástí těchto stanov. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k předsedovi 

SH, jehož rozhodnutí je konečné. 

§7 Vedoucí MG může jakoukoliv část svých povinností ohledně MG delegovat na 

libovolného správce. Tento s tím musí souhlasit a je následně zodpovědný za plnění 

delegovaných povinností. 

§8 Povinnosti, které je podle §7 vhodné delegovat na jednoho či více správců, lze uspořádat 

do těchto rolí: 

a) zdravotník: je zodpovědný za vedení knihy úrazů v bastlírnách MG a na akcích 

pořádaných MG. Dále je zodpovědný za obsah lékárniček v bastlírnách MG, který 

podle potřeby doplňuje (v součinnosti s inventaristou), 

b) inventarista: je zodpovědný za objednávání nového vybavení a materiálu, jeho 

převzetí do správy, inventarizaci podle platných předpisů SH (případně SU) 

a následnou správu. Konkrétní objednávky musejí být schváleny vedoucím MG, 

c) správce správců: spravuje aktuální seznam správců, jejich specializací v rámci 

činnosti MG a povinností delegovaných na ně podle §7, 

d) organizátor: je zodpovědný za svolávání schůzí v intervalech určených vedoucím 

MG. Na tyto schůze upozorňuje ostatní správce alespoň 7 dní předem. Z průběhu 

těchto schůzí pořizuje zápis, který nejpozději do 7 dnů od schůze poskytne 

správcům. Dále je zodpovědný za zpracovávání plánu budoucího rozvoje projektu, 

e) bezpečnostní technik: zajišťuje bezpečnost práce při pravidelných i nepravidelných 

akcích MG, 

f) subprojektový manažer: organizuje subprojekty a vede jejich evidenci. 

§9 Správci se aktivně podílí na chodu MG. 
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§10 Vedoucí MG sestavuje po domluvě se správci rozvrh, který určuje pravidelné intervaly, ve 

kterých jsou bastlírny MG přístupné členům SH. Během každého takového intervalu musí 

být v bastlírně MG přítomen alespoň jeden správce. 

§11 Vedoucí MG po domluvě s ostatními správci určí pravidelné intervaly, ve kterých budou 

jednotliví správci provádět běžný úklid bastlíren MG. 

§12 Služby poskytované MG mohou využívat jen členové SH. 

§13 Součástí těchto stanov jsou tyto přílohy: 

a) Správa a vedení subprojektů 

b) Provozní řád bastlíren 

c) Seznam bastlíren MG 

d) Sazebník trestů 

§14 Tyto stanovy vstupují v platnost po podpisu vedoucím projektu MG a schválení 

představenstvem SH. 

 

 

 

V Praze na Strahově dne ……………………                                 …………………………… 

 vedoucí projektu MG 

 

 

Schváleno představenstvem SH v Praze dne …………………  
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Příloha: Správa a vedení subprojektů 
 

§1 Subprojektem se rozumí týmová či individuální práce zadaná a případně i prováděná 

v rámci projektu MG a to podle tohoto předpisu. 

§2 Subprojektovým manažerem se rozumí vedoucí MG, případně jiný správce v souladu s §8 

odst. f „Stanov projektu MacGyver – bastlíři SH“. Tento je povinen vést evidenci 

subprojektů. U každého subprojektu by měl evidovat: 

a) název, 

b) stručný popis – zadání, 

c) zadavatele a kontakt na něj, 

d) stav (zadaný, řešený, odložený, vyřešený), 

e) řešitele a kontakt na ně(j) (pokud subprojekt nějaké(ho) má), 

f) vypracování (pokud subprojekt nějaké má). 

§3 Řešitelem se rozumí jakýkoliv člen klubu SH, který se řešení subprojektu aktivně účastní. 

§4 Subprojekt prochází těmito fázemi: 

a) zadavatel vymyslí a sepíše zadání subprojektu, 

b) subprojektový manažer subprojekt zaeviduje a zveřejní jeho zadání (stav subprojektu 

po prvním zaevidování je „zadaný“), 

c) řešitel(é) se přihlásí k řešení subprojektu, subprojektový manažer je zaeviduje (změní 

stav na „řešený“) a domluví s nimi (v souladu se zadáním) předběžný termín 

dokončení, 

d) subprojektový manažer s řešiteli průběžně konzultuje postup řešení a zaznamenává 

důležité milníky ve vývoji subprojektu, 

e) subprojektový manažer mění stav projektu na „odložený“ (v případě, že řešitel(é) 

odstoupí od řešení; subprojekt je v takovém případě otevřen dalším řešitelům), 

„vyřešený“ (pokud se dosáhlo cílů vytyčených v zadání a na projektu již není co 

řešit). 

§5 Subprojektový manažer je povinen informovat o každé změně stavu projektu zadavatele 

daného projektu (pokud zadavatel nepožádá o neinformování). 

§6 Zadavatel projektu má právo se informovat o průběhu projektu u subprojektového 

manažera. 

§7 Vedoucí MG může podle svého uvážení a svých možností za úspěšné řešení subprojektu 

jeho řešitelům přidělovat benefity v rámci klubu SH. 

 

V Praze na Strahově dne ……………………                                 …………………………… 

 vedoucí MG  
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Příloha: Provozní řád bastlíren 
 

§1 Tento předpis platí pro všechny místnosti projektu MacGyver – bastlíři SH (dále jen MG) 

uvedené v příloze Seznam bastlíren MG (dále jen bastlírny). 

§2 Návštěvníkem se rozumí každý člen klubu Silicon Hill, který se aktivně účastní provozu 

bastlírny. Návštěvníky jsou i přítomní správci. 

§3 Návštěvník je povinen dbát na pořádek v bastlírně, po skončení práce své pracoviště uklidit 

a použité vybavení vrátit na místo k tomu určené. Pokud má při odchodu návštěvník 

v bastlírně rozdělanou práci, je povinen tuto označit (oč se jedná, kdo je zodpovědný za 

uklizení, případně dodělání). 

§4 Do bastlíren mají návštěvníci povolen přístup pouze v doprovodu správce MG, případně 

s jeho výslovným svolením. Návštěvníci bastlíren nesmějí bez vědomí správce umožnit 

přístup komukoliv dalšímu. 

§5 V bastlírnách je zakázáno kouřit, nedoporučuje se jíst ani pít na pracovišti. 

§6 Tím, že návštěvníci používají vybavení bastlíren, berou na sebe veškerou zodpovědnost za 

případné škody vzniklé chybným použitím vybavení, za zranění či smrt. 

§7 Návštěvník nesmí z bastlíren odnášet jakékoliv vybavení, zařízení či spotřební materiál. 

Výjimky formou výpůjček lze realizovat jen se souhlasem přítomného správce a po 

zapsání do knihy výpůjček. Spotřební materiál je v malém množství možné odnášet 

z bastlíren jen se souhlasem správce. 

§8 Přítomný správce je povinen každého návštěvníka jednou za semestr (při první návštěvě 

v rámci daného semestru) seznámit s umístěním (v bastlírně) a používáním hasicího 

přístroje, hlavního vypínače elektrické energie, lékárničky a únikového východu. 

§9 Návštěvník je povinen nahlásit přítomnému správci každý úraz, který se stal v rámci 

provozu bastlírny. Každý úraz se hlásí pouze jednou. Přítomný správce je povinen úraz 

zaznamenat do knihy úrazů. 

§10 Návštěvník je povinen se před započetím práce seznámit s obsluhou používaných přístrojů 

a vybavením bastlírny. 

§11 Návštěvník je povinen se při každé návštěvě před započetím práce zapsat do knihy návštěv 

(netýká se správců). Svým podpisem v knize návštěv potvrzuje, že se seznámil s touto 

přílohou interního předpisu, porozuměl jí a souhlasí s jejím dodržováním. 
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Příloha: Seznam bastlíren MG 
 

1) „bastlírna“ – místnost 545, blok 9, Strahov 

2) „mučírna“ – místnost s127, blok 9, Strahov 
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Příloha: Sazebník trestů 

 

1. Za lehké porušení stanov, při kterém nedojde k újmě na zdraví ani k újmě na majetku SH 

nebo třetí osoby, může být viníkovi na dobu určitou zakázán přístup do bastlíren MG. 

2. Za středně těžké porušení stanov, při kterém nedojde k újmě na zdraví, ale dojde k újmě na 

majetku SH nebo třetí osoby, je viník povinen vzniklou škodu uhradit a může mu být na 

dobu určitou zakázán přístup do bastlíren MG. Při průkazně úmyslném zavinění může být 

viník postižen jinými tresty SH, například na dobu určitou odpojením od počítačové sítě 

klubu SH. 

3. Za těžké porušení stanov, při kterém dojde k újmě na zdraví a případně k újmě na majetku 

SH nebo třetích osob, je viník povinen uhradit vzniklou škodu (pokud nějaká vznikla) 

a může mu být na dobu určitou zakázán přístup do bastlíren MG. Při průkazně úmyslném 

zavinění může být viník postižen jinými tresty SH, například na dobu určitou odpojením 

od počítačové sítě klubu SH nebo vyloučením ze SH. 
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