
Dodatek k Volebnímu řádu Konferencí, federací, asociací a svazů 
registrovaných v AČR 

 

Asociace Kartingu 
 
 

1. Uchazeč o členství ve Výkonném výboru 2014 
Kandidáty do Výkonného výboru svazu má právo písemně navrhnout stávající Výkonný 
výbor, držitelé licencí dané disciplíny a pořadatelé sportovních podniků dané disciplíny, a to 
tak, aby tyto návrhy byly doručeny Výkonnému výboru nejpozději 1 týden před konáním 
Konference.   
 
Návrhy kandidátů zasílejte elektronickou formou na mailovou adresu:  
schovanek@autoklub.cz 
 
Žádost musí být doručena nejpozději do 15.10.2013 !! 
 
Na volebním lístku do VV AsK AČR pro následující období se mohou objevit pouze ta jména 
kandidátů, která byla navržena pro příslušnou odbornost a zveřejněna na webových 
stránkách Autoklubu ČR. 
 
 

2. Volby (Výroční konference) 
Každý volitel obdrží pozvánku na Výroční konferenci. Při prezentaci u vstupu do volební 
místnosti obdrží volební lístek podle své odbornosti.  
Výroční konferenci řídí předsedající, tj. Viceprezident pro karting. Ten seznámí všechny 
voliče s volebním procesem. Následně každý volič vyplní svůj volební lístek, který následně 
vhodí do zapečetěné urny.  
Volební komise sečte všechny hlasy a oznámí výsledek. 
Volební proces se řídí schváleným volebním klíčem, který byl zveřejněn v dostatečném 
časovém předstihu na webových stránkách Autoklub ČR. 
 
 

3. Rovnost hlasů 
V případě rovnosti hlasů bude uplatněn následující postup: každý volební lístek bude 
obsahovat i kolonky ostatních odborností, které budou sloužit jako pomocný hlas. 
V případě rovnosti hlasů voličů dané odbornosti, budou sečteny pomocné hlasy všech 
volitelů a jejich součet bude rozhodující. 
 
 

4. Střet zájmů 
Nově zvolený člen VV nesmí být v rozporu s Jednacím a organizačním řádem AsK AČR, 
zejména ve střetu zájmu v komerční rovině. Za střet zájmů se považuje hlavně činnost 
obchodní související s kartingem. Zvolený jedince (ani jeho rodinní příslušníci) nesmí být 
prodejcem či výrobcem motokárové techniky, komponentů a pneumatik. Rovněž nesmí být 
promotérem žádné třídy, případně seriálu.  
V případě sporného výkladu má závěrečné slovo Prezidium AČR. 
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