
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 19. 10. 2017 
 
Program: 
0) Schválení programu schůze představenstva (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: Jan 
Vacek) 
 
1) Schválení zápisu ze schůze představenstva ze dne 25. 5. 2017 (typ: hlasování, délka: 5 
minut) 
 
2) Zhodnocení uplynulých akcí (typ: informace, délka: 10 minut, vede: T. Novotný) 
 
3) Informace o kurzech ACSA (typ: informace, délka: 5 minut, vede: J. Vacek) 
 
4) Informace o ochraně osobních údajů – GDPR (typ: informace, délka: 5 minut, vede: J. 
Vacek) 
 
5) Plán na podzimní akce (typ: diskuse, délka: 10 minut, vede: J. Vacek) 
 
6) Schválení interního předpisu Volební řád 2017-EFD-IP2 Volební řád(typ: hlasování, délka: 
5 minut, vede: J. Vacek) 
 
7) Usnesení o počtu členů příštího Představenstva  
 
Přítomní členové Představenstva: 
Jan Vacek 
Tomáš Novotný 
Karolína Moudrá 
Petr Fridrišek 
Josef M. Čuřík 
 
Hosté:  
Radek Volf 
 
Jan Vacek zahajuje schůzi v 16:45 
 
0) Schválení programu schůze Představenstva  
 
Představenstvo schvaluje program schůze ve výše uvedené podobě. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
 
 
1) Schválení zápisu ze schůze Představenstva ze dne 25. 5. 2017 
 
Představenstvo schvaluje zápis v podobě, v jaké byl zaslán členům Představenstva před 
konáním schůze Představenstsva dne 19. 10. 2017. 



OHP: 5, 5-0-0 
 
2) Zhodnocení uplynulých akcí 
 
Proběhnuvší akce kromě UZLU a poznámky: 
Před UZLEm pro ISIC – kolem 8 lidí, bez fronty (20. 9.), po UZLU 4 lidi (velká fronta a nešlo 
se pro ISIC, 27. 9.). 
Tour de FD za saké (1. 10.) – velký úspěch, založeno víc, než se původně plánovalo, máme 
založeny 2 lahve, stáčet za 6 týdnů 
Sraz před zahajovací párty ČVUT (2. 10.) – povedená 
Na Strahov Open Air v UZEL tričku (4. 10.) – přišlo spousta prváků 
Grilování na štěrkovém loži (11. 10.) – nikdo si nestěžoval, ale přišel výhružný e-mail o 
prodloužení akce nad plánovaný rámec  
UZEL Afterparty (18. 10.) – menší účast, než se čekalo, ukončení způsobem, že ve 22 hodin 
musíme skončit, přesměrováno na klub v Masaryčce 
 
3) Informace o kurzech ACSA 
 
Jan Vacek informuje přítomné o aktivitách spolku ACSA a o tom, jak vypadají jejich akce. 
Tomáš Novotný navrhuje občas propagovat jejich akce na FB EFD. 
 
4) Informace o ochraně osobních údajů – GDPR 
 
Každý člen musí být přijímán pomocí dvou papírů, SU možná bude mít celounijní systém 
“Umbrella”. 
Petr F.: dotaz 
 
5) Plán na podzimní akce 
 
Noc na fakultě 9. 11.  
Tomáš: Nechal bych správcovou ještě chvilku vychladnout. 
Petr F.: 9. 11. jediný hodný termín, koliduje to s prezentací projektů (ráno), simulátory je 
třeba zajistit dopředu (zatím počítá Petr Hnyk s procházkou po škole), večer před prezentací 
projektů, ústavy si to mohou použít - v lukrativní dobu, pořešit dobrého vrátného, oficiálně do 
půlnoci. 
Petr F. a Tomáš se domlouvají na programu. Začátek akce v 19:00. Návrh času voleb na 
21:30. Procházka po fakultě až po volbách. 
 
6) Schválení interního předpisu Volební řád 2017-EFD-IP2 Volební řád  
 
Jan Vacek informuje, že interní předpis se bude v maximální možné míře dodržovat u letošní 
volby, ač by se termíny o pár dní nestíhaly a pro příští rok může platit, ale nemusí, příští 
Představenstvo si ho může upravit, zrušit atd. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
 



7) Usnesení o počtu členů příštího Představenstva  
Tomáš: bylo složité se dohodnout na schůzkách, ale bylo tu víc názorů. 
Petr: Kolik bude úkolů v novém představenstvu? 
 
Představenstvo doporučuje Shromáždění členů eFDrive stanovit počet členů 
Představenstva, jehož funkční období začne 21. 11. 2017, na 5. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
 
Konec schůze v 17:16. 
 

 


