
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 21. 11. 2019 v 22:00 v restauraci 

Petřín. 

 

Program: 

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

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

3. Volba předsedy klubu (typ: hlasování, délka 2 minuty, vede: J. Kosina) 

4. Volba místopředsedy klubu (typ: hlasování, délka 2 minuty, vede: J. Kosina) 

5. Rozdělení dalších funkcí eFDrivu (typ: diskuze, délka 10 minut, vede: J. Kosina) 

6. Výhled fungování klubu v následujícím období (typ: diskuze, délka 15 minut, vede: P. 

Mašinda) 

7. Nadcházející akce (typ: diskuze, délka 15 minut, vede T. Dzuruš) 

8. Informace ze zasedání Parlamentu SU (typ: informace, délka 5 minut, vede: J. Kosina) 

9. Různé (typ: diskuze, délka 10 minut, vede: M. Jirmanová) 
 

Přítomní členové Představenstva: 

 

Tomáš Dzuruš 

Jiří Kosina 

Pavel Mašinda 

Michal Cenkner 

Markéta Jirmanová 

  



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

Představenstvo hlasuje o schválení programu schůze. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

Návrh jednomyslně přijat. 

 

2. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: Hlasování, délka 2 minuty, vede: J. Kosina) 

Tomáš D. požaduje doplnění zbylých zápisů ze schůzí předchozího představenstva a jejich 

zveřejnění na webové stránky klubu. 

 

3. Volba předsedy klubu (typ: hlasování, délka 2 minuty, vede: J. Kosina) 

Jiří K. navrhuje za předsedu EFD Tomáše D. 

 

OHP: 5, 3-0-2 

 

Návrh schválen nadpoloviční většinou hlasů. 

 

4. Volba místopředsedy klubu (typ: hlasování, délka 2 minuty, vede: J. Kosina) 

Jiří K. navrhuje jako místopředsedkyni Markétu J. 

Představenstvo hlasuje o funkci místopředsedy. 

 

OHP: 5, 4-0-1 

 

Návrh schválen nadpoloviční většinou hlasů. 

Jiří K. gratuluje novému vedení zastupitelstva EFD. Nové vedení ve složení Tomáš D. a 

Markéta J. se tetelí blahem. 

 

5. Rozdělení dalších funkcí eFdrivu (typ: diskuze, délka 10 minut, vede: J. Kosina) 

Pozice: 

Účetní – Tomáš D. 

Klubovník – Pavel M. 

Delegát – Jiří K. 

Tajemník – Jiří K. 

PR – Martina L. 

HR – Michal C. 

 

6. Výhled fungování klubu v následujícím období (typ: diskuze, délka 15 minut, vede: P. 

Mašinda) 

Debatu započala Markéta J. návrhem na zlepšení časového rozložení jednotlivých akcí 

(zimní/letní semestr). Zbytek členů souhlasil, že rozložení je nerovnoměrné a nechává 

návrh na projednání v příštím roce. 

 

Pavel M. následně navrhl změnu stanov, a to prodloužení funkčního období 

představenstva a zahrnutí předvolební debaty. Po krátké debatě a příkladu Tomáše D. ze 



senátu (po delší době se posty mění samovolně – lidé odchází, ukončí studium, ...) se 

návrh nesetkal s podporou. Obecná shoda nastala ohledně příští předvolební debaty, jež 

by se měla diskutovat na shromáždění klubu před volbami. Opatření by mělo ověřit 

znalosti kandidáta o fungování klubu a jeho schopnosti klub vést. 

 

Poté se debatovalo o návrhu Tomáše D., který se týkal zlepšení fungování a organizace 

webových stránek a sociálních sítí klubu. Návrh byl zbytkem představenstva podpořen a 

bude projednán s pověřenými členy klubu. 

 

Dále se představenstvo na popud Markéty J. zabývalo místnostmi klubu na fakultě. 

Markéta J. by za pomoci ráda vytvořila a zařídila místnost SKAS ve 4. patře budovy 

Horská a Pavel M. požaduje vytvoření pravidel chování v klubovně (přístup k 

zařízením/vybavení). Tomáš D. rovněž navrhl vytvoření vlastního formuláře pro EFD na 

vrátnici ohledně výpůjčky klíčů od klubovny za účelem převzetí zodpovědnosti za drahé 

vybavení klubovny. Nápady byly uznány za vhodné, ovšem jejich uskutečnění bude “na 

dlouhé lokte”. 

 

Co se týče podoby klubovny, bylo navrhnuto vytvoření nástěnky z víček od piva, 

vytvoření grafiky na lednici a dopravní vozík, umístění UZEL triček z jednotlivých let do 

rámů (po vzoru sportovních dresů), případně obnovení smazatelného povrchu tabule 

(obavy z administrativní a časové náročnosti). Rovněž by měl být snížen sedacího 

vybavení – nahradí fatboye. 

 

Ke konci debaty Pavel M. zmínil, že by bylo vhodné protřídění skladu a ujednání vztahů s 

Vědou – organizaci působící ve zbylých místnostech chodby. Tomáš D. doplnil, že vhodná 

by byla též lepší organizace skladu (př. vyvézt staré a nefunkční vybavení). 

 

Na konci debaty proběhla rychlá zmínka o nadcházející tvorbě kandidátky do AS FD ČVUT 

a výzva od Tomáše D. k aktivnímu se zapojení do předvolební kampaně EFD. 

 

Výhled byl ukončen návrhem Jiřího K. ohledně pořádání nové akce do příštího roku 

(2020) – orientačním závodu v MHD. Návrh se shledal s podporou zbytku představenstva. 

 

7. Nadcházející akce (typ: diskuze, délka 15 minut, vede T. Dzuruš) 

Jiří K. informoval o probíhajících přípravách na DOD, jež se bude konat v 22.11. 2019 na 

FD v budově Horská. V současnosti jsou všechny potřeby zařízené, předpokládá se, že 

událost se shledá s úspěchem. 

 

Markéta J. upozornila na nadcházející akci Návštěva muzea medoviny, jež se bude konat 

26.11.2019 na Karlově náměstí ve 19:00. 

 

Jiří K. se dotázal na akci Perníčkování. Datum není určené a je třeba vybrat organizátora. 

Markéta J. upozornila, že je od 5.12. do 12.12 TĚŽCE nedostupná. 

Pavel M. namítl, že Markéta J. není dostupná nikdy. 



Tomáš D. informoval o další nadcházející akci – Vánočním mejdle, jež se bude konat v 

úterý 17.12.2019 v klubovně eFD a přilehlých prostorách klubovny. Organizace akce 

právě započala, nicméně je již v řešení. 

 

8. Informace ze zasedání Parlamentu SU (typ: informace, délka 5 minut, vede: J. Kosina) 

Jiří K. informoval o hlasování a novinkách z Parlamentu SU. Zásadní informací byla zpráva 

o zvolení bývalého předsedy Radka Volfa do Kontrolní komise SU ČVUT. 

 

9. Různé (typ: diskuze, délka 10 minut, vede: M. Jirmanová) 

Markéta J. informovala o dění na výjezdním zasedání SU a předala klíčové informace 

předsedovi Tomášovi. D. 

Představenstvo se shodlo na termínu následující schůze, a to v druhý lednový týden 

2020. Dále se řešili záležitosti nového představenstva. 

 

Poté byla schůze ukončena. 

  



 


