
 

Autoklub ČR se odvolá proti předběžnému opatření 

Autoklub ČR se odvolá proti předběžnému opatření Městského soudu v Praze, který pozastavil platnost části 

stanov týkající se členství v AČR. „V řízení o předběžném opatření soud rozhoduje pouze na základě návrhu 

žalobce, my jsme doposud neměli možnost uplatnit naše argumenty. To učiníme až nyní a jsme přesvědčení, 

že je soud vyslyší. Z rozhodnutí je zřejmá neznalost problematiky motorsportu a sportu vůbec, stejně tak 

jako principu autonomie sportu a spolkového života,“ říká první viceprezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.  

Městský soud pozastavil platnost té části stanov, podle které musí být držitelé licencí v motorsportu členy 

AČR. „Pokud chci být registrovaným fotbalovým hráčem nebo i jen funkcionářem, musím se stát členem 

fotbalové asociace. Stejně je tomu v drtivé většině sportů od basketbalu po florbal. Ten samý princip nyní 

uplatňujeme i v Autoklubu ČR. To je podstata spolkového života, zcela běžná ve většině sportů, nejenom 

v České republice. Každý spolek má právo stanovit si pravidla pro své fungování. Pokud někdo nechce 

pravidla AČR dodržovat, nemusí, nikoho nenutíme, jsme přeci svobodní lidé. Každý se může svobodně 

rozhodnout, zda bude v motorsportu působit, či nikoliv. Funguje to tak na národní i mezinárodní úrovni,“ 

pokračuje Jan Šťovíček.  

Úpravu stanov s tímto ustanovením, které je v souladu s novým občanským zákoníkem, schválili 

jednomyslně delegáti listopadové výroční konference Autoklubu ČR. Proti přijaté novele se z tisíců 

dotčených žadatelů o licence postavil jediný stěžovatel, který je shodou okolností mluvčím ÚAMK. „Všichni 

ostatní změnu pochopili a přijali, nakonec je i v jejich prospěch, protože umožňuje snazší přístup ke státním 

dotacím třeba na sportovní reprezentaci.  Autoklub ČR je tradiční institucí s velkou zodpovědností vůči 

závodníkům i veřejnosti. Musíme být především transparentní a být přínosem svým členům i svému sportu. 

A novelizace stanov je jedním z kroků k tomuto cíli. Vážíme si toho, že to členská základna vnímá stejně. 

Vždy se najde někdo, kdo nebude spokojený, ale jsme přesvědčeni, že jdeme správnou cestou a soud nám 

dá nakonec za pravdu.“ dodává Jan Šťovíček. 

 


