
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 28. 2. 2021 v 18:00 prostřednictvím 

služby MS Teams. 

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) Schválení výroční zprávy za rok 2020 (typ: hlasování, délka: 20 minut, vede: T. Dzuruš) 

4) Stěhování klubu (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: T. Dzuruš) 

5) UZEL 2021 (typ: diskuze, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

6) Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

7) Různé (typ: diskuze, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

 

Přítomní členové Představenstva: 

 

Tomáš Dzuruš 

Michal Cenkner 

Jiří Kosina 

Pavel Mašinda 

 

Hosté: 

 

Petra Skolilová 

Zdeněk Michl 

Radek Volf 

Stanislav Metelka 

Martina Liptáková 

Tomáš Kříž 

Michaela Frebortová 

Matyáš Pilz 

Adam Hlubuček 

 

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

 

Představenstvo hlasuje o schválení programu zasedání 

 

OHP: 4, 4:0:0 

Návrh byl přijat. 

 

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

 

J. Kosina připomíná dění na předchozí schůzi a stručně informuje o změnách ve stanovách a volebním 

řádu klubu.  

 

Představenstvo hlasuje o schválení zápisu ze schůze konané 6. 10. 2020 

 

OHP: 4, 4:0:0 

Zápis byl schválen. 

 



3. Schválení výroční zprávy za rok 2020 (typ: hlasování, délka: 20 minut, vede: T. Dzuruš) 

 

T. Dzuruš nasdílel finální podobu výroční zprávy za rok 2020 a požádal ostatní o její zhlédnutí a 

komentáře. Obecenstvo se zdrželo komentářů, vyjma P. Mašindy, který ji označil za velmi vydařenou. 

 

Představenstvo hlasuje o schválení finální podoby Výroční zprávy klubu eFDrive za rok 2020 

 

OHP: 4, 4:0:0 

Výroční zpráva klubu eFDrive za rok 2020 byla schválena. 

 

J. Kosina následně požádal T. Dzuruše o zaslání schválené podoby do Parlamentu SU. T. Dzuruš se 

zaručil, že ji ještě téhož dne odešle, což také učinil. 

 

4. Stěhování klubu (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: T. Dzuruš) 

 

J. Kosina stručně charakterizoval průběh jednání o stěhování klubu do nových prostor. Důvodem 

stěhování byl požadavek ze strany sousedící organizace Věda nás baví o seskupení jejich prostor do 

jednoho (třetího) patra. Jednání s panem docentem Novotným skončilo konsenzem, přičemž nové 

místnosti ve 4. patře jsou rozměrově větší a rovněž obsahují malou kuchyňku. 

 

T. Dzuruš informoval o podmínkách smlouvy jako je rekonstrukce prostor ze strany školy a nájemné 

za symbolickou hodnotu 0,- Kč. Zároveň podotkl, že on sám není ze stěhování zrovna nadšený 

nicméně domluvené podmínky jsou oboustranně výhodné. 

 

R. Volf v reakci na T. Dzuruše poukázal na nutnost zajištění přístupu všem studentům fakulty a 

požádal o zohlednění tohoto požadavku. T. Dzuruš s požadavkem souhlasil. 

 

S. Metelka vznesl dotaz na vývoj prostor patřících SKAS. T. Dzuruš ho ujistil, že do prostor SKAS není 

v současnosti plánováno zasahovat. M. Cenkner podotkl, že dlouhodobé plány ohledně 

„rekonstrukce“ místnosti SKAS existují, nicméně s ohledem na současnou situaci nejsou aktuální. 

 

P. Mašinda se dotázal ohledně časového odhadu následujících kroků. J. Kosina odhadl několika 

týdenní průběh rekonstrukce a využití mezidobí na sepsání smlouvy. P. Skolilová potvrdila, že 

rekonstrukce prostor bude z důvodu uzávěry okresů pravděpodobně trvat dlouho. 

 

T. Dzuruš v reakci na dotaz M. Pilze vyzval členy klubu k zamyšlení se nad estetickou stránkou nových 

prostor. 

 

5. UZEL 2021 (typ: diskuze, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

 

M. Liptáková krátce informovala o proběhlé schůzce ohledně UZLU 2021. Informovala, že novou 

děkankou se stala Martina Deverová a uvedla nové vedoucí jednotlivých resortů. Zároveň přislíbila 

pomoc nové slečně děkance s organizací seznamovacího kurzu. T. Dzuruš podotkl, že očekává mírné 

navýšení ceny oproti loňsku a připomněl nové povinnosti ohledně placení odvodů. Řešit další detaily 

bylo vzhledem k časové rezervě a nejistotám nadcházejících dní zbytečné. 

 

 

 



6. Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

 

T. Dzuruš šokoval novinkou týkající se uzavřené dohody o spolupráci s ŘSD. Upřesnil, že spolupráce 

bude prozatím probíhat ve formě online rozhovorů. Zároveň poukázal na neblahý fakt, a to že žádné 

další akce kromě UZLU v řešení nejsou a jejich konání prozatím není ani dlouhodobě možné. P. 

Skolilová poděkovala za uzavření této dohody o spolupráci, o kterou usilovala v průběhu minulého 

roku. T. Dzuruš jí za zdařené úsilí díky oplatil a vyzval členy k podání návrhů na online akce. 

 

7. Různé (typ: diskuze, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

 

T. Dzuruš upozornil na proběhlou volbu Prezidenta SU a informoval o jmenování Ivany Dvořákové do 

tohoto postu. Zároveň odkázal na webové stránky unie, kde se nachází informace o kompletním 

složení nové centrály. 

 

Poté schůze skončila. 

 

 


