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Stanovy klubu eFDrive 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Název klubu je eFDrive. 
2. Zkrácený název klubu je EFD. 
3. eFDrive je zájmovým klubem Studentské unie ČVUT (dále jen SU). 
4. Nedílnou součástí stanov eFDrive je předpisová základna SU. 

 
Čl. 2 
Cíl činnosti klubu 

1. Cílem klubu je: 
(a) organizace kulturních, společenských, sportovních           

a vzdělávacích akcí, 
(b) rozšiřování znalostí studentů v technických i humanitních 

oborech, 
(c) propagace udržitelné dopravy, 
(d) podpora udržitelného rozvoje ČVUT Fakulty dopravní. 

 
2. Klub eFDrive usiluje o podporu spolupráce studentů a realizaci 

studentských aktivit a projektů, které jsou v souladu s cíli klubu. 
 

Čl. 3 
Orgány klubu 
Orgány eFDrive jsou: 

1. Představenstvo eFDrive (dále jen Představenstvo), 
2. Předseda eFDrive (dále jen Předseda), 
3. Místopředseda eFDrive (dále jen Místopředseda), 
4. Shromáždění členů eFDrive (dále jen Shromáždění). 
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Čl. 4 
Členství 

1. Členem eFDrive se může stát každý, kdo splňuje podmínky 
členství v SU. 
 

2. Členství v eFDrive vzniká dnem schválení žádosti o členství.               
O přijetí za člena klubu rozhoduje na základě písemné přihlášky 
Předseda. 
 

3. Přijatý uchazeč o členství v eFDrive se stává současně členem SU, 
pokud již není členem SU. 
 

4. Člen klubu má právo: 
(a) požívat výhody plynoucí z členství, 
(b) volit Představenstvo, 
(c) být volen do orgánů klubu, 
(d) účastnit se všech akcí pořádaných klubem, není-li 

Představenstvem stanoveno jinak, 
(e) obracet se na orgány klubu s podněty a stížnostmi, žádat        

o jejich vyjádření a být o vyřízení do 30 dnů vyrozuměn. 
 

5. Člen má povinnost zejména: 
(a) dodržovat předpisovou základnu eFDrive                                             

a předpisovou základnu SU, 
(b) aktivně se podílet na plnění cílů klubu, 
(c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech klubu, 
(d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno 

klubu a SU, 
(e) bez zbytečného odkladu oznámit změny osobních údajů, 

které jsou předmětem členské evidence, 
(f) platit členské příspěvky ve stanovené výši, pokud mu nebyly 

odpuštěny. 
 

6. Členství v eFDrive zaniká: 
(a) vystoupením člena písemným oznámením Předsedovi, 
(b) zrušením členství na základě rozhodnutí Představenstva, 
(c) úmrtím člena, 
(d) neplněním podmínek určených stanovami SU, 
(e) rozhodnutím Předsedy dle článku 6 odstavce 6. 
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Čl. 5 
Představenstvo 

1. Představenstvo 
(a) Výkonnou částí eFDrive je Představenstvo. 
(b) Všichni členové Představenstva musí být členové eFDrive. 
(c) Hlavním úkolem Představenstva je stanovení strategie 

rozvoje, koordinace činnosti klubu a rozhodování                          
o investicích. 

(d) Představenstvo řeší provozní a organizační záležitosti 
eFDrive na svých schůzích. 

(e) V čele Představenstva stojí Předseda. 
(f) Představenstvo má nejméně 3 členy a maximálně 5 členů. 
(g) Členy Představenstva jsou Předseda, Místopředseda a další 

členové. 
(h) Funkční období členů Představenstva trvá nejdéle jeden 

rok, v případě nutnosti odložení termínu voleb do 
Představenstva z důvodu vládních nařízení, nařízení 
ministerstev či jiných pověřených orgánů nebo nařízení 
Parlamentu SU či Prezidenta SU, může být funkční období 
prodlouženo až na dva roky. 

(i) Člen Představenstva ztrácí mandát: 
a) skončením funkčního období, 
b) odvoláním vzniklým usnesením Shromáždění 

členů klubu, 
c) vzdáním se mandátu písemným oznámením 

Představenstvu, 
d) zánikem členství v klubu. 

(j) V případě zániku mandátu člena Představenstva vyhlásí 
Předseda doplňující volby. V případě zániku funkce 
Předsedy je Představenstvo povinno jmenovat nového 
Předsedu do 14 dnů. Funkční období člena Představenstva 
zvoleného v doplňovacích volbách trvá do konce funkčního 
období původního člena Představenstva. 

(k) Práva a povinnosti jednotlivých členů Představenstva 
vymezuje předpisová základna SU a předpisová základna 
eFDrive. 
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2. Schůze Představenstva 
(a) Schůze Představenstva se koná minimálně jednou za půl 

roku. 
(b) Schůzi Představenstva svolává Předseda. Nesvolá-li 

Předseda schůzi Představenstva za podmínek a v termínu, 
které mu ukládají stanovy, svolá schůzi Místopředseda. 
Nesvolají-li Předseda ani Místopředseda schůzi 
Představenstva za podmínek a v termínu, které jim ukládají 
stanovy, může tak učinit kterýkoli člen Představenstva. 

(c) Na schůzi Představenstva musí být každý jeho člen pozván. 
Pozvání se provádí osobně, dopisem, telefonem nebo 
běžnými prostředky elektronické komunikace. Pozvání 
musí být členům doručeno nejméně 24 hodin před 
konáním schůze. Člen je povinen bez zbytečného odkladu 
po přijetí pozvánky svou účast potvrdit nebo odmítnout. 

(d) Hlasovací právo na schůzích mají pouze členové 
Představenstva. 

(e) Představenstvo je usnášeníschopné, pokud se schůze 
zúčastní nadpoloviční většina členů Představenstva. 

(f) Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato nadpoloviční 
většinou přítomných členů Představenstva. 

(g) Platné usnesení o rozdělení finančních prostředků nebo 
rozpočtu klubu vyžaduje, aby bylo přijato dvoutřetinovou 
většinou všech členů Představenstva. 

(h) Platné usnesení o schválení či změně stanov klubu vyžaduje, 
aby bylo přijato dvoutřetinovou většinou všech členů 
Představenstva. 

(i) Platné usnesení o zániku klubu vyžaduje, aby bylo přijato 
všemi členy Představenstva. 

(j) Usnesení Představenstva jsou vydána písemně                               
a zveřejněna. 

 
3. Volby Představenstva 

(a) Členem Představenstva může být zvolen kterýkoli člen 
eFDrive. 

(b) Volit Představenstvo může kterýkoli člen eFDrive. 
(c) Představenstvo volí a odvolává ze svých členů Předsedu         

a Místopředsedu. 
(d) Členové Představenstva mohou být do funkce zvoleni 

opakovaně. 
(e) Podrobnosti průběhu voleb Předsedy a Místopředsedy 

schvaluje Představenstvo. 
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Čl. 6 
Předseda 

1. Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje. 

2. Předsedu jmenuje prezident SU na základě návrhu 
Představenstva. 

3. Předseda naplňuje rozhodnutí Představenstva, jedná jeho 
jménem a rozhoduje o běžných záležitostech klubu. Rozsah 
pravomocí Předsedy je určen Stanovami SU. Předseda může 
písemně pověřit některého ze členů klubu výkonem některých 
svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti. 

4. Předseda připravuje podklady pro schůze Představenstva. 
5. Předseda se může vzdát funkce Předsedy osobním prohlášením 

na schůzi Představenstva nebo písemným oznámením 
Prezidentovi SU. 

6. Předseda může ukončit členství člena eFDrive, který se bez 
omluvy nedostavil na tři po sobě jdoucí Shromáždění. 

 

Čl. 7 
Místopředseda 

1. Místopředseda zastupuje Předsedu. 
2. Místopředseda je volen Představenstvem na návrh Předsedy. 
3. Místopředseda přebírá práva a povinnosti Předsedy v případě 

zániku funkce Předsedy. 
4. Místopředseda se může vzdát funkce Místopředsedy osobním 

prohlášením na schůzi Představenstva nebo písemným 
oznámením Předsedovi. 
 

Čl. 8 
Shromáždění 

1. Shromáždění volí a odvolává členy Představenstva. 
2. Shromáždění přijímá doporučení k řízení činnosti klubu 

Představenstvem a zaujímá stanoviska k záležitostem, které se 
týkají zájmu klubu nebo jeho členů. 

3. Shromáždění se usnáší o návrhu změn stanov nebo interních 
předpisů klubu. Představenstvo je povinno hlasovat                                  
o navrhovaných změnách na příští schůzi Představenstva. 
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4. Shromáždění je tvořeno všemi členy klubu. Hlasovací právo na 
Shromáždění mají všichni členové klubu. Hlasy všech členů jsou 
rovné. Hlasovací právo je nepřenosné. Předseda svolává 
Shromáždění nejméně jednou za rok. V případě, že z objektivních 
důvodu není možné Shromáždění uskutečnit, prodlužuje se tato 
doba o dobu, po kterou nebylo možné z objektivních důvodů 
Shromáždění konat. 

5. Předseda je povinen svolat Shromáždění, požádá-li o to písemně 
nejméně třetina všech členů klubu, a to do 30 dní od obdržení 
žádosti. 

6. Nesvolá-li Předseda Shromáždění za podmínek a v termínu, které 
mu ukládají stanovy, svolá Shromáždění Místopředseda.     
Nesvolá-li Předseda ani Místopředseda Shromáždění za 
podmínek a v termínu, které mu ukládají stanovy, může tak učinit 
kterýkoli člen Představenstva. 

7. O konání Shromáždění musí Představenstvo informovat všechny 
členy eFDrive elektronickou poštou nejméně 14 dní před dnem 
konání. 

8. Předsedajícím Shromáždění (dále jen předsedající) je Předseda.    
V případě nepřítomnosti Předsedy přebírá úlohu předsedajícího 
Předsedou pověřený jiný člen Představenstva. Předsedající řídí 
jednání Shromáždění a je povinen zajistit vytvoření prezenční 
listiny a zápisu z jednání (dále jen zápis). 

9. Zápis podepisují předsedající, zapisovatel a jeho správnost potvrdí 
členové Představenstva svým podpisem. 

10. Předsedající zajistí zaslání kopie zápisu členům eFDrive 
elektronickou poštou do 14 dní. 

11. Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato nadpoloviční většinou 
přítomných členů klubu. 

12. Usnesení Shromáždění jsou vydána písemně a zveřejněna. 
13. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nejméně jedna 

pětina všech členů eFDrive. Není-li Shromáždění způsobilé 
usnášení po uplynutí jedné hodiny od stanoveného zahájení 
Shromáždění, musí být svoláno stejným způsobem náhradní 
Shromáždění, které je usnášeníschopné vždy. 

14. Způsob svolávání a průběh Shromáždění jsou dále upraveny 
volebním řádem eFDrive. 
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Čl. 9 
Zásady hospodaření 

1. Klub hospodárně nakládá se svým majetkem a využívá jej k 
podpoře své činnosti. 
 

2. Klub získává finanční prostředky pro svou činnost: 
(a) z členských příspěvků, 
(b) z darů a dotací, 
(c) z vlastní hospodářské činnosti. 

 

Čl. 10 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Stanovy nabývají účinnosti 15. 10. 2020 a současně se ruší stanovy 
klubu eFDrive schválené 19. 10. 2016. 
 

2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Studentským 
parlamentem SU.  
 

 

Schváleno Studentským parlamentem SU ČVUT dne 14. 10. 2020. 


