
Zápis ze shromáždení EFDRIVE 
20.11.2015, 20:00 

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Horská 3 
Zápis provedl: Ondřej Hába 

 

Prezenční listina 

Přítomni: 

14 členů – Jan Máca, Jan Mach, Ondřej Hába, Petr Šatra, Miroslav Vaniš, Petr              
Hnyk, Jan Vacek, Karolína Moudrá, Aneta Bahníková, Krzysztof Urbaniec, Michal          
Šimek, Adam Hlubuček, Alžběta Lobodášová, Zdeněk Michl. 

Omluveni: 

3 členové – Marie Dvořáková, Hana Šleisová, Hana Najzarová 

Nepřítomni 

23 členů – zbývající členové klubu  

Hosté: 

Veronika Huvarová (klub Buben) 

Zahájení shromáždění ve 20:01 

Předsedající shromáždění EFDRIVE Jan Máca zahájil schůzi. Shromáždění je         
součástí tradiční akce Noc na fakultě, kdy je voleno klubové představenstvo.           
Předsedající posílá všem přítomným prezenční listinu, aby se na ni zapsali. Počet            
přítomných osob s hlasovacím právem (OHP): 13. 

Karolína Moudrá a Jan Vacek deklarují zájem o podání kandidátky do voleb            
představenstva klubu. 

Příchod Zdeňka Michla ve 20:05, OHP: 14. 

Předsedající dává hlasovat o počtu členů představenstva pro další období: 

Usnesení č. 1: 

„Shromáždění EFDRIVE schvaluje počet členů představenstva ‚3‘ pro        
následující volební období začínající v akademickém roce 2015/2016       
.“ 

Počet osob s hlasovacím právem: 14/40 (35 %) 

PRO: 14; PROTI: 0; Zdržel(a) se: 0; → Schváleno 

Předsedající vyzývá členy pro nominace kandidátu do voleb. 

Jan Vacek navrhuje Karolínu Moudrou, ta nominaci přijímá. 
Karolína Moudrá navrhuje Jana Vacka, ten nominaci přijímá. 
Jan Vacek navrhuje Anetu Bahníkovou, ta nominaci přijímá. 
Ondřej Hába navrhuje Zdeňka Michla, ten nominaci přijímá. 
Petr Hnyk navrhuje Petra Šatru, ten nominaci přijímá. 

Celkově je zatím nominováno 5 kandidátů. 

Předsedající vyhlašuje 5minutovou přestávku, aby se mohli ostatní členové         
rozmyslet, zda nebudou také kandidovat (20:13). 

Předsedající ukončuje přestávku a ptá se, zda někdo chce některého člena           
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nominovat do voleb (20:19). 

Petr Šatra stahuje souhlas s nominací do voleb. 

Zdeněk Michl navrhuje Miroslava Vaniše, ten nominaci přijímá. 
Ondřej Hába navrhuje Adama Hlubučku, ten nominaci nepřijímá. 
Jan Mach navrhuje Richarda Papeže, ten nominaci přijímá. 

Předsedající ukončuje podávání nominací. Celkově je nominováno 7 kandidátů.         
Předsedající dává následně hlasovat o složení volební komise (20:25): 

Usnesení č. 2: 

„Shromáždění EFDRIVE jmenuje pro volby představenstva během       
shromáždění EFDRIVE konaném 20.11.2015 volební komisi ve složení:        
Jan Máca, Jan Mach, Krzysztof Urbaniec.“ 

Počet osob s hlasovacím právem: 14/40 (35 %) 

PRO: 12; PROTI: 0; Zdržel(a) se: 2; → Schváleno 

Probíhá diskuse o podobě voleb během shromáždění. 

Předsedající dává hlasovat o návrhu průběhu, který sestavila volební komise          
(20:44): 

Usnesení č. 3: 

„Shromáždění EFDRIVE schvaluje na návrh volební komise průběh        
voleb představenstva během shromáždění EFDRIVE konaném      
20.11.2015:, 

● členové hlasují tajně, 

● členové hlasují pro 0–3 kandidáty, přičemž mohou dát 1         
kandidátovi pouze 1 hlas, 

● členy představenstva se stávají 3 kandidáti s největším počtem        
hlasů, 

● funkční období představenstva začne ihned po skončení       
funkčního období předchozího představenstva (21.11.2015), 

● hlasování pro kandidáta se provede zápisem čísla přiděleného        
kandidátovi.“ 

Počet osob s hlasovacím právem: 14/40 (35 %) 

PRO: 14; PROTI: 0; Zdržel(a) se: 0; → Schváleno 

Předsedající dává pokyn k zahájení tajného hlasování. Členové postupně        
přistupují k volebnímu místu a dávají hlasy do připravené a zapečetěné urny           
(20:46). 

Všichni přítomní odvolili a předsedající nechává spočítat hlasy. Po jejich sečtení           
komise prezentuje výsledky (20:57): 
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● Jan Vacek – 10 hlasů, 

● Karolína Moudrá – 14 hlasů, 

● Aneta Bahníková – 8 hlasů, 

● Zdeněk Michl – 4 hlasy, 

● Miroslav Vaniš – 4 hlasy, 

● Richard Papež – 0 hlasů. 

Členy představenstva tak byli zvoleni: Karolína Moudrá, Jan Vacek a          
Aneta Bahníková. 

Předsedající i ostatní členové gratulují nově zvoleným členům představenstva.         
Poté následuje jejich společné focení. 

Ukončení shromáždění ve 21:02 

Předsedající Jan Máca ukončuje schůzi a vyzývá všechny přítomné členy klubu i            
hosty, aby si užili připravený program v rámci akce Noc na fakultě.  
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