
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 1. 12. 2021 od 18:00 v klubovně eFDrive. 

 

Program: 

1) Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka: 2 minuty, vede: J. Kosina) 

2) Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

3) Volba předsedy klubu (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

4) Volba místopředsedy klubu (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

5) Audit členské základny (typ: diskuze, délka: 15 minut, vede: J. Kosina) 

6) Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: J. Kosina) 

7) Různé (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: J. Kosina) 

 

Přítomní členové Představenstva: 

 

Jiří Kosina 

Michaela Frebortová 

Jiří Čížek 

Tomáš Váňa 

Ondřej Rychtera 

 

Hosté: 

 

Ľubomír Krajňák 

Stanislav Metelka 

Šimon Čtrnáct 

Jakub Fibich 

Adam Hlubuček 

Jiří Ciran 

Pavel Mašinda 

Zdeněk Michl 

 

1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka: 2 minuty, vede: J. Kosina) 

 

Představenstvo hlasuje o schválení programu zasedání 

 

OHP: 5, 5:0:0 

Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

2. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

 

Jiří K. promítá zápis z předchozí schůze a krátce seznamuje přísedící s jeho obsahem. Následně vyzývá 

k nahlášení případných chyb či nedostatků v oblasti gramatiky. Nedostává se mu námitek, přistupuje 

tedy k hlasování o jeho schválení. 

 

Představenstvo hlasuje o schválení zápisu ze schůze konané 21.10.2021 

 

OHP: 5, 4:0:1 

Zápis byl schválen. 

 



3. Volba předsedy klubu (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

 

Tomáš V. navrhuje na post předsedy Jiřího K. Jiří K. děkuje a s návrhem souhlasí. Následně se obrací 

na zbytek představenstva s dotazem na protikandidáta. Jelikož od žádného z členů nepřichází návrh 

na protikandidáta, přechází se k hlasování. 

 

Představenstvo hlasuje o návrhu Jiřího Kosiny na pozici předsedy klubu eFDrive 

 

OHP: 5, 5:0:0 

 

Návrh byl jednomyslně schválen. 

Jiří K. děkuje za svěřenou důvěru v podobě funkce předsedy a neskromně přijímá gratulace 

přísedících. 

 

4. Volba místopředsedy klubu (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

 

Volba místopředsedy začíná krátkým bezvládím, kdy se zbylí členové představenstva začnou 

navzájem navrhovat na tento post. Zprvu se tedy zdá, že bude nutné o každém ze čtyř kandidátů 

hlasovat jednotlivě, nicméně po rychlém nahlédnutí do stanov klubu (na výzvu nejmenovaného 

přísedícího) novopečené představenstvo zjišťuje, že místopředseda je navrhován pouze předsedou 

klubu. Jiří K. se tedy ujímá slova a po těžkém výběru ze skvělých kandidátů navrhuje Jiřího Č. Jiří Č. za 

návrh děkuje a souhlasí s ním. 

 

Představenstvo hlasuje o návrhu Jiřího Čížka na pozici místopředsedy klubu eFDrive 

 

OHP: 5, 5:0:0 

 

Návrh byl schválen. 

 

5. Audit členské základny (typ: diskuze, délka: 15 minut, vede: J. Kosina) 

 

Jiří K. upozorňuje na množství neaktivních členů vyplývající z účasti na Shromáždění klubu. Navazuje 

tím na myšlenku expředsedy Tomáše D. aktualizovat členskou základnu. Jiří K. seznamuje přísedící 

s plánem vyhodnotit u každého z neaktivních členů pravděpodobnost znovuzapojení se do aktivní 

účasti v klubu. Seznam dvaceti členů je promítnut na plátno. 

 

Při procházení jmen napomáhají s vyhodnocením především zkušenější (roz. starší) členové z řad 

přísedících. U vybraných jedinců shledaných jako „trvale neaktivní“ bude tedy po obecné shodě 

ukončeno členství v klubu na základě Stanov klubu (článek 6, bod 6, pozn. aut.). Zbylí členové budou 

upozorněni na svou neaktivitu a jejich členství bude případně ukončeno až na základě vzájemné 

dohody. Přísedící souhlasí, že takový postup bude nejefektivnější. 

 

6. Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: J. Kosina) 

 

Jiří K. začíná debatu poukázáním na nejbližší klubovou akci Vánoční mejdlo. Obrací se přitom na zbylé 

členy s prosbou o ujmutí se organizace této akce. Ondřej R. se ochotně nabízí, přičemž sděluje svůj 

záměr zapojit do organizace mladší členy podobně jako na Noci na fakultě za účelem osvojení si nově 



nabraných zkušeností. Tomáš V. nabízí Ondřejovi R. svou pomoc, která okamžitě přijata. Jiří K. oběma 

děkuje. 

 

Jiří K. následně informuje o další akci ve spolupráci s ŘSD. Jedná se o online přednášku o 

problematice BIM a souvisejících tématech, která se plánuje na čtvrtek 16. prosince. Přednáška je 

určena pro členy a studenty zajímající se o danou problematiku a bude početně omezena. Jiří K. 

zároveň prosí o její zpromování po poskytnutí materiálů od ŘSD a dodává, že se bude jednat o 

poslední oficiální akci pod záštitou eFDrivu v tomto roce. 

 

Jiří K. dodává, že na programu Představenstva je také schůze s nově zvoleným děkanem prof. 

Ondřejem Přibylem, která proběhne ve středu 15. prosince a předmětem jednání bude udržení 

vzájemné spolupráce klubu s vedením fakulty v následujících letech. 

 

Debata přechází na dlouhodobý výhled akcí, kdy Jiří K. zmiňuje, že na jarní období plánuje výjezdní 

zasedání za účelem teambuildingu a seznámení se s novými členy klubu. Navazuje Zdeněk M., který 

nabízí zprostředkování další informované procházky a za příklad dává návštěvu prostor Vyšehradu, o 

kterou byl velký zájem. Pavel M. projevuje zájem o obnovení eFDrive vláčku a krátce představuje 

neznalým o jakou akci jde. Tím rozpoutá debatu mezi zkušenějšími členy, kteří přemítají nad 

možnostmi jeho obnovení. 

 

Debatu ukončuje Jiří K. poděkováním za nové nápady a slibuje, že o nových akcích se bude jednat na 

dalších zasedáních po Novém roce. 

 

7. Různé (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: J. Kosina) 

 

Jako prvním přispívá do bodu různé opět Jiří K., který navrhuje přerozdělení dalších funkcí v klubu. 

Nejprve nabízí Pavlovi M. pozici delegáta ve Studentské unii a rovněž titul klubovníka. Pavel M. 

ochotně obě funkce přijímá. Co se týče zbylých funkcí – sociální sítě bude mít na starosti Michaela F., 

dohled na finance Tomáš V. a organizaci akcí Ondřej R. 

 

Poté si slovo přebírá Pavel M. s dotazem na stav financí klubu, který mu je stručně sdělen. Jiří Č. 

dodává informaci o podání žádosti na čerpání financí z Fondu studentských projektů, a to na 

nadcházející ročník Uzlu. 

 

Následně Pavel M. informuje o velkém zájmu o klubová trička a mikiny ze stran nově přijatých členů. 

Padla obecná shoda, že by bylo vhodné zájem vyhodnotit a případně objednat novou „kolekci“ 

oblečení. 

 

Posledním podnětem od Pavla M. je návrh na aktualizaci vlastnictví klíčů od klubovny a skladu. Návrh 

byl krátce projednán a dotčené osoby budou požádány o předání klíčů při osobním setkání. 

 

Poté schůze skončila. 

 

  



 
 

 


