
 
 

ZÁPIS Z 3. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA +/-FEL 

Celkově 10. schůze představenstva od začátku působení klubu 

Dne 29. 11. 2020 videokonference přes MS Teams 

Schůze zahájena - 19:10  

Přítomni: 

Martin Šťastný – člen představenstva (předseda), zapisovatel 

Michaela Makešová – člen představenstva (místopředseda) 

Tomáš Pivoňka – člen představenstva 

Miroslav Müller - host 

 

Ověření totožnosti členů Představenstva 

Všichni členové Představenstva se představili vyslovením celého svého jména na kameru, 

přičemž se prokázali i průkazem totožnosti. 

 

Předseda připomíná členům Představenstva průběh hlasování při videokonferenci dle stanov 

Studentské unie ČVUT, odstavce 5 čl. XVI. 

 

Usnesení 20-03-01: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje program schůze ve znění: 

      0)  Ověření totožnosti členů představenstva 

1) Schválení programu schůze 

2) Schválení zápisu ze schůze 28. 2. 2020 

3) Schválení interního předpisu "Volební řád +/-FEL", který zaslán do emailové 

konference 

4) Vyhlášení voleb do představenstva klubu +/-FEL 

a. Hlasování o počtu mandátů pro nadcházející období 

b. Volba volební komise 

c. Prezentace časového harmonogramu nadcházejících voleb 

5) Různé 

3-0-0 Usnesení přijato 

  



 
 

Usnesení 20-03-02: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje zápis 2. schůze současného představenstva. Tento 

dokument byl všem členům představenstva k dispozici k nahlédnutí a připomínkování 

na cloudovém úložišti, zároveň byl zveřejněn na webových stránkách klubu a označen 

jako neschválený. 

3-0-0 Usnesení přijato 

 

Usnesení 20-03-03: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje interní předpis “Volební řád +/-FEL” nahrazující 

interní předpis “Volební řád +/-FEL” schválený 14. 8. 2018. Dokument byl všem 

členům představenstva k dispozici k nahlédnutí a připomínkování na cloudovém 

úložišti, zároveň byl odeslán do konference společně se svoláním této schůze. 

3-0-0 Usnesení přijato 

 

Vyhlášení voleb představenstva: 

Usnesení 20-03-04: 

Členové Představenstva +/-FEL se shodli na 3 volených mandátech pro nastávající 

volby do Představenstva +/-FEL. 

3-0-0 Usnesení přijato 

Usnesení 20-03-05: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje pro nastávající volby do Představenstva +/-FEL 

volební komisi složenou z dobrovolně přihlášených členů +/-FEL: 

● Petr Veselý 

● Martin Šťastný 

● Daniel Justiz 

3-0-0 Usnesení přijato 

 

Martin Šťastný prezentuje časový harmonogram pro nastávající volby: 

Harmonogram voleb: 

  Vyhlášení voleb: 30. 11. 2020 

Podávání kandidátek: 30. 11. 2020 - 16. 12. 2020 

Období hlasování: 17. 12. 2020 - 20. 12. 2020 

Předběžné vyhlášení: 21. 12. 2020 

Konečné vyhlášení: 23. 12. 2020 



 
 

 

Usnesení 20-03-06: 

Předseda vyhlásí 30. 11. 2020 řádné volby do Představenstva +/-FEL. Tyto volby se 

budou řídit Volebním řádem klubu +/-FEL (speciálně článkem IV) schváleným v 

usnesení 20-03-03 této schůze. Počet volených mandátů je 3 (dle usnesení 20-03-04 

této schůze), členové volební komise byli zvoleni v usnesení 20-03-05 této schůze. 

Volby se budou řídit prezentovaným časovým harmonogramem. 

3-0-0 Usnesení přijato 

 

Různé 

Den otevřených dveří se chystá ve spolupráci s PR fakulty. Má to na starosti S. 

Laredová, jedná se o krátká videa představující jednotlivé studijní programy. 

“Adventní kalendář” má na starost A. Sereda, jedná se o akci, která má zapojovat 

učitele, s jejichž spoluprací budou nahrána krátká videa. 

HELP! má na starosti M. Müller a D. Justiz. Akce bude s podporou materiálů z 

loňského roku. 

M. Müller se stará o online hry přes Discord, nazývá to “Spoluhraní”. 

Michaela Makešová opustila videokonferenci v 19:32. 

Rozhovory s učiteli má Daniil, chce zprostředkovat informace o učitelích. 

Michaela Makešová se vrátila do videokonference v 19:33. 

Předseda děkuje všem aktivním členům a zejména Tomáši Pivoňkovi za iniciativu 

během tohoto nelehkého období. Zároveň věří a doufá, že se situace zlepší a bude 

možné obnovit další aktivity v klubu, přičemž se o to sám ze všech sil chce snažit, i 

když nebude kandidovat v nadcházejících volbách do Představenstva. 

M. Makešová vyzývá členy ke kandidatuře do Představenstva. 

Předseda ukončuje schůzi s přáním krásné první adventní neděle. 

 

Schůze ukončena - 19:35  

Zapsal: Martin Šťastný 

Tento zápis byl schválen představenstvem +/-FEL dne... 


