
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 26. 2. 2018 

 
Program: 
0.  Schválení programu zasedání  (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A.Eichler) 
1. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A.Eichler) 
2. Informace z SU (typ: diskuze, vede Radek Volf, čas: 5 min.) 
3. Přeregistrování členů ( typ: diskuze,  vede Radek Volf, čas: 15 min.) 
4. Organizace seznamováku Uzel ( typ: diskuze,  vede Tomáš Novotný, čas: 15 min.) 
5. Zprávy z jednání s vedením fakulty  ( typ: diskuze,  vede Radek Volf, čas: 10 min.) 
6.  Různé ( typ: diskuze,  vede Radek Volf, čas: 10 min) 
 

Přítomní členové Představenstva: 

 
Radek Volf 

Tomáš Dzuruš 

Tomáš Novotný 

Petr Fridrišek 

Adam Eichler 

 

Hosté: 

Andreas Papadopulos  



Schůze byla započata v 17:35. 
 
0.  Schválení programu zasedání  (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A.Eichler) 
 
Představenstvo s návrhem programu schůze souhlasí, jednomyslně. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
 
1. S chválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A.Eichler) 
 
Radek Volf vznesl výhrady k neodpovídající formě zápisu a navrhl jeho přepracování. 
 
Tomáš Dzuruš se zdržel hlasování. 
 
OHP: 5, 4-1-0 
 
2.  Informace z SU (typ: diskuze, vede Radek Volf, čas: 5 min.) 
 
Radek Volf vyjádřil požadavek SU na vypracování Výroční zprávy a hlášení o stavu klubu, kterého se 
osobně ujmul. 
 
Dále proběhlo hlasování o ukončení členství Marie Dvořákové z klubu EFD. Představenstvo neukončilo 
členství Marie Dvořákové. Jeden hlas pro a 4 se zdrželi. 
 
OHP: 5, 1-4-0 
 
3.  Přeregistrování členů  (vede Radek Volf, typ: diskuze, čas: 15 min.) 
 
Vzhledem k nutnosti shody registračních formulářů s nařízením GDPR proběhne přeregistrace všech členů 
klubu.  
 
Radek Volf navrhuje odeslání e-mailu současným členům oznamující podrobnosti vzniklé situace.  
 
legislativní stránka 
 
R. Volf navrhuje vznik čestného členství, kdy čestní členové nemají hlasovací právo, nepočítají se do 
nutného počtu pro usnášeníschopnost, mohou se stát členy volební komise.  Návrh na doplnění/kontrolu 
stanov ohledně zániku členství ve shodě se stanovami SU, synchronizace registračních formulářů s 
souladu s GDPR. R. Volf se ujímá rozpracování těchto bodů. 
 
4.  Organizace seznamováku Uzel  (vede Tomáš Novotný, typ: diskuze, čas: 15 min.) 
 
Tomáš Novotný představuje požadavky na budoucí organizátory Uzlu, doplňuje kolegium. Adam Eichler byl 
požádán, aby zatím dočasně plnil funkci vedoucího člena grafického týmu. Zároveň Tomáš Novotný 
navrhuje ustanovit schůzi kolegia pro výběr organizátorů Uzlu a zároveň výběr kempu. 
Do kolegia děkana Uzlu byly zvoleny následující osoby: 
Lucie Smetanová - registrace 
Petr Fridrišek a Stanislav Metelka - mosty 
Tomáš a Dominik - instituce 
Kateřina Pithartová - hry 
 
  



5.  Zprávy z jednání s vedením fakulty   (vede Radek Volf, typ: diskuze, čas: 10 min.) 
Radek Volf sděluje, že prostor naproti B005 od října, bude obsazen stavební firmou v průběhu rekonstrukce 
sociálních zařízení budovy B a stavby výtahu budovy A. Při rekonstrukci prostoru bude potřeba brát ohledy 
na představy památkářů a bude vypsána architektonická soutěž. 
 
Radek Volf a Petr Fridrišek vznesli návrh na zkonstruování alternativního přístupového systému do 
současné klubovny eFDrive pro případ, že nebude fakultou zajištěna čtečka čipových karet a stavební 
úpravy spojené s její instalací. 
 
Nabízí se možnost tvořit grafickou stránku oficiálních tiskovin fakulty, Adam Eichler nabídku odmítá. 
 
6.   Různé (vede Radek Volf, typ: diskuze, čas: 10 min) 
 
Schůze byla ukončena odchodem Petra Fridriška v 18:25 a řešení žádných dalších témat týkajících se 
klubu už nedošlo. 
 
 
 

  


