
 
 

Stanovy 
 

Autoklubu České republiky  
 
 
 
 

Článek 1 
Název, působnost, sídlo a symboly 

 
(1) Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským 

sdružením zájemců o motorismus a činnost v AČR. Sdružuje, nebo sám vytváří, federace,        
asociace, svazy, kluby a členy. Autoklub České republiky je právním nástupcem 
Československého autoklubu, který byl právním nástupcem Autoklubu republiky 
Československé. AČR je pokračovatelem činnosti Českého autoklubu. 

 
(2) AČR svoji činnost rozvíjí na základě rovnoprávného postavení svých subjektů, které plní 

poslání společenské a humánní na principech svobody, vlastenectví a demokracie. Ve své 
činnosti je vázán zákonnými předpisy a vlastními vnitroorganizačními normami. 

 
(3) AČR je na základě rozhodnutí příslušných mezinárodních organizací jediným nositelem 

národní sportovní autority v daných oblastech motoristického a nemotorového sportu.  
 
(4) Ve své činnosti AČR nezasahuje do kompetence a samostatnosti svých subjektů a plně 

respektuje organizační uspořádání motoristů. 
 
(5)  Sídlo Autoklubu České republiky je na adrese: 

 110 00  Praha 1, Opletalova č. 29. 
 
(6)  Oficiální symboly: 

Název:  Autoklub České republiky. Zkratky: AČR, Autoklub ČR, ACCR (v zahraničí) 
Znak :  v historické podobě ACČR, bílý, zlatě lemovaný český lev v červeném, modře 

a bíle lemovaném kruhu, uvnitř zlatého ozubeného kola s nápisem 
AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY. Dole je vložen černý trojúhelník se 
zlatými písmeny ACCR, který překrývá ozubené kolo a zasahuje do červeného 
kruhu. 

Vlajka:  bílá, obdélníková, v poměru stran 2 : 3, lemovaná trikolorou se znakem ve 
velikosti 3/5 kratší strany umístěným uprostřed. 

 
Znak je zároveň logem AČR registrovaným jako ochranná známka. Logo AČR mohou 
používat subjekty registrované v AČR, případně další subjekty, dle písemné smlouvy, 
nebo na základě písemně stanovených podmínek odsouhlasených příslušnými orgány 
AČR. Subjekty registrované v AČR mají možnost používat logo AČR modifikované se 
svým názvem, pouze na základě předchozího písemného schválení příslušnými orgány 
AČR. 
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Článek 2 
Poslání a předmět činnosti 

 
(1)  Posláním a předmětem hlavní činnosti Autoklubu České republiky je:  

 

- rozvoj motorismu jako celku, se zvláštním zřetelem na zastupování motoristů při  
prosazování a ochraně jejich společných zájmů a potřeb, s přihlédnutím k otázce 
ochrany životního prostředí, 

- zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s autoškolami a dalšími 
institucemi, provozování dětských dopravních hřišť, 

- organizování programů a akcí v oblasti prevence nehodovosti silničního provozu, 
dopravní výchovy a prevence protidrogové, 

- všestranná podpora mladých a začínajících motoristů a péče o jejich růst v jednotlivých 
zájmových oblastech, se zvláštním zaměřením na talentovanou mládež, 

- jako nositele národní sportovní autority v daných oblastech motoristického a 
nemotorového sportu, řízení příslušné oblasti motoristického a nemotorového sportu 
prostřednictvím každoročně jmenovaných sportovních komisí, které jsou oprávněny 
vydávat sportovní a technické řády pro příslušná sportovní odvětví, včetně 
stanovování poplatků s tím souvisejících, 

- pořádání sportovních podniků a dalších motoristických akcí, 
- veřejně prospěšná činnost v příslušné oblasti motoristického a nemotorového sportu a 

dalších aktivit s tím souvisejících, 
- všestranné zlepšování podmínek pro rozvoj automobilového a motocyklového sportu 

a reprezentace doma i v zahraničí, 
- podpora a rozšiřování možností mototuristiky doma i v zahraničí, 
- zkvalitňování technických podmínek (služby, zkušebnictví, silniční síť) a zvyšování 

technické úrovně motorových vozidel, 
- uchovávání památek dokládajících vývoj motorismu. 

 
(2)  K zabezpečení své hlavní činnosti AČR zajišťuje: 

- organizování a řízení motoristického a nemotorového sportu, 
- zastupování dané oblasti motoristického a nemotorového sportu v mezinárodních 

organizacích, 
- zastupování příslušné oblasti motoristického a nemotorového sportu při jednáních se 

státními i nestátními institucemi v ČR i v zahraničí, 
- vydávání národních sportovních  a technických řádů a zajišťování úkolů, které z nich 

vyplývají, 
- sestavování a zveřejňování ročních sportovních kalendářů, 
- schvalování propozic a zvláštních ustanovení pro jednotlivé podniky motoristického a 

nemotorového sportu, 
- registrace a pravidelná příprava sportovců a oficiálních činovníků motoristického a 

nemotorového sportu včetně vydávání licencí, 
- dohlížení na plnění a dodržování sportovních řádů, 
- činnost národního odvolacího soudu, 
- informování svých členů, sportovců a činovníků o činnosti organizace. 

 
(3)  Autoklub České republiky se v rámci realizace své hlavní činnosti a jejího zajištění dále 

zaměřuje zejména na: 
- spolupráci se společenskými, hospodářskými a státními organizacemi a orgány při 

řešení všech otázek, které se dotýkají činnosti AČR a jeho subjektů, 
- účast při posuzování a přípravě všech zákonů a právních předpisů souvisejících s 

motorismem a silniční dopravou, 
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- spolupráci se státními i nestátními institucemi v ČR i v zahraničí, působícími ke 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu a v oblasti protidrogové prevence,  

- spolupráci s pojišťovacími organizacemi v ČR i v zahraničí, 
- spolupráci při provozování stanic technických a emisních kontrol, na silniční 

technickou pomoc, na  poskytování odborných motoristických služeb a budování  a 
provozování zařízení pro výuku a vzdělávání motoristů, 

- spolupráci při provozování motelů, motorestů, kempinků, tábořišť caravanů, 
cestovních kanceláří a informační a poradenské služby, 

- rozvíjení publikační a propagační činnosti. 
Ve své činnosti přihlíží k potřebám specifických skupin motoristů (např. zdravotně 
postižených, amatérů bez praxe, profesionálních  řidičů) se zaměřením na podporu jejich 
zájmů. 
 

(4)  V rámci zajištění hlavní činnosti provádí AČR a jeho subjekty i hospodářskou činnost. 
 

Článek 3 
Členství 

 
(1) Členem AČR může být každá fyzická a právnická osoba. 

Zahraniční právnické osobě, která požádá o členství v AČR ve smyslu tohoto článku, 
vznikají práva a povinnosti vyplývající ze Stanov AČR s výjimkou volit a být volen do 
orgánů AČR. Na zahraniční právnické osoby se dále nevztahují ustanovení Stanov AČR, 
která se vážou pouze k sídlu subjektu na území České republiky. 

 
(2) Fyzické a právnické osoby se stávají členy AČR: 

a) prostřednictvím klubů AČR (evidence v  klubu AČR), 
b) přímým členstvím v AČR (evidence v AČR), 
c) prostřednictvím služeb zakoupených u AČR, nebo u jeho smluvních partnerů, které jsou 

spojeny s členstvím v AČR. 
 
(3) Člen AČR může svá práva uplatňovat prostřednictvím AČR, klubů, federací, asociací a 

svazů. 
 
(4) Členství zaniká: 

a) vystoupením, 
b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, 

  c) ukončením platnosti služby, na kterou se váže vznik členství, 
d) ukončením platnosti členské legitimace, 
e) nezaplacením členského příspěvku člena AČR, 
f) vyloučením, 
g) zánikem AČR bez právního nástupce. 

 
(5) Vyloučit člena lze pokud porušuje své povinnosti dle čl. 4, odst. 2 Stanov. 

Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno členovi. Odvolání 
proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

 
(6) O vyloučení člena (čl. 3, odst. 4 písm. f)) rozhoduje členská schůze klubu, či Prezídium a 

v případě přímého členství v AČR Prezídium.  
 
(7) Člen může vystoupit kdykoliv a je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně. 
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Článek 4 
Práva a povinnosti členů 

 
(1)  Všichni členové AČR mají tato práva: 

a) podílet se na činnosti AČR, 
b) využívat všech služeb poskytovaných AČR a jeho subjekty, 
c) volit a být voleni do orgánů AČR, s výjimkou členů mladších 18 let a zahraničních osob, 
d) hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami rozhodovat o činnosti AČR, s 

výjimkou členů mladších 18 let, 
e) odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se jejich osob vždy k nejbližšímu 

nadřízenému orgánu. Konečným orgánem příslušným k rozhodování sporu je Valná 
hromada. Odvolání nemá odkladný účinek. 

f) podávat návrhy všem orgánům AČR a obracet se na ně se svými připomínkami. 
 

(2) Všichni členové AČR mají tyto povinnosti: 
a) dodržovat Stanovy AČR a ostatní závazná usnesení AČR, 
b) platit členské příspěvky, 
c) chránit dobré jméno AČR, 
d) chránit majetek AČR a jeho subjektů a užívat tento majetek tak, aby AČR nebo jeho 

subjektům nevznikla škoda, 
e) chránit a nenarušovat soužití v AČR a jeho subjektech, 
f) jednat a chovat se v souladu s posláním AČR a jeho subjektů. 

 
Článek 5 

Subjekty registrované v AČR 
 

(1) Subjekty registrované v AČR jsou organizačními jednotkami AČR a jednají svým 
jménem ve smyslu § 6, odst. 2, písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
v platném znění.  

 
(2) Subjektům registrovaným v AČR vzniká právní subjektivita v souladu s těmito 

Stanovami registrací v AČR. Tyto subjekty mohou mít pouze jedinou právní subjektivitu, 
která vyplývá z registrace v AČR. Registrací v AČR vznikají subjektu práva a povinnosti 
vyplývající z jeho právní subjektivity a povinnost řídit se příslušnými právními předpisy 
a Stanovami AČR. 

 
(3) Subjekty registrovanými v AČR jsou kluby, federace, asociace a svazy. 

 
Článek 6 

Kluby 
 
(1) Předmětem a cílem činnosti klubu je zejména realizace zájmové činnosti ve prospěch 

svých členů, činnosti v oblasti přípravy sportovců, výchovy sportovní talentované  
mládeže a pořádání sportovních podniků. 
Klub musí mít alespoň pět členů.  
Klub je povinen ve zvoleném názvu samostatně uvést slovo „klub“ a svou příslušnost k 
AČR vyjádřit  tak, že název klubu končí dovětkem „v AČR“ nebo „AČR“. 
Klub je povinen platit registrační poplatek AČR. 
 

(2) Kluby nemohou být členem jiné motoristické organizace na území České republiky. 
Porušení tohoto ustanovení je důvodem pro okamžité zrušení tohoto subjektu v AČR. 
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(3)  Klub má právo přijmout svůj organizační a jednací řád tak, aby byl v souladu se Stanovami 
AČR. Povinností klubů je podílet se na činnosti AČR jako celku, vést členské záležitosti 
svých členů  a zajistit, aby mohli uplatnit svůj hlas při rozhodování  o věcech klubu a AČR. 

 
(4)  Orgány klubu jsou členská schůze, výbor, předseda a případně revizní komise (revizor).  
 
(5) Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Výbor klubu řídí činnost klubu mezi 

členskými schůzemi a je odpovědný členské schůzi. Členové výboru volí ze svého středu 
předsedu. Předseda je statutárním orgánem klubu. 

 
(6) V případě nutnosti  projednání důležité záležitosti týkající se klubu či AČR jako celku, má 

AČR právo svolat mimořádnou členskou schůzi klubu. 
Oznámení o svolání mimořádné členské schůze klubu z podnětu AČR musí být písemnou 
formou sděleno všem řádně registrovaným členům, a to ve lhůtě 15 dnů před konáním této 
schůze. Mimořádná členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 
(7) Hospodaření klubu se řídí obecně závaznými předpisy a klub je povinen hospodařit se 

svým majetkem s péčí řádného hospodáře v souladu se Stanovami AČR. Majetek, který 
klub získal bezúplatným převodem za součinnosti AČR, či poskytnutý účelově ze státních 
prostředků na rozvoj motorismu a dalších aktivit, je klub oprávněn převést, jinak ho 
zcizit, nebo zastavit, jen s předchozím souhlasem AČR. Klub je povinen se ve své 
činnosti řídit též pokyny upřesňujícími danou oblast činnosti AČR, které na základě 
schválení Prezídia vydá sekretariát AČR.  

 
(8) Klub zaniká dnem jeho výmazu z registrace AČR. Zániku klubu předchází jeho zrušení s 

likvidací majetku nebo bez likvidace, přechází-li jeho majetek na právního nástupce 
sloučením či splynutím s jiným klubem nebo jeho rozdělením. 

 
(9) Klub se zrušuje 

a) rozhodnutím členské schůze klubu o zrušení klubu, o sloučení či splynutí s jiným 
klubem, o rozdělení klubu na dva či více klubů, a to dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů členské schůze klubu, 

b) rozhodnutím Prezídia o zrušení  klubu, jestliže klub vyvíjí činnost, která je v rozporu 
s příslušnými právními předpisy nebo Stanovami AČR, nebo svou činností a 
chováním je v rozporu s posláním AČR a jeho subjektů,  

c) rozhodnutím soudu. 
 
(10) Je-li klub zrušen s likvidací na základě rozhodnutí členské schůze, je členská schůze 

povinna současně jmenovat likvidátora. Zrušuje-li se klub rozhodnutím Prezídia je klub 
povinen neprodleně svolat členskou schůzi, která jmenuje likvidátora klubu. V obou 
případech členská schůze stanoví zásady likvidace majetku. 

 
(11) AČR provede zrušení registrace klubu v AČR výmazem na základě písemného souhlasu 

správce daně s ukončením činnosti klubu.  
 
(12)   Právní subjektivita klubu zaniká dnem jeho výmazu z registrace AČR.  

 
Článek  7 

Federace,  asociace,  svazy 
 
(1) AČR v rámci své organizační struktury sám vytváří pro zájmovou oblast svých členů 

federace, asociace, svazy, které nevytváří vlastní členskou základnu. 
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(2) Federace, asociace, svazy působí svými orgány ve vztahu k orgánům AČR jako orgány 

poradní. 
 
(3) AČR může pověřit jednotlivé federace, asociace, svazy výkonem činnosti, která vyplývá 

z přímého členství AČR v mezinárodních organizacích. 
 
(4) Zvláštní postavení mezi těmito organizačními seskupeními mají ty subjekty, které jsou 

přímými členy mezinárodních organizací. Výkon pravomoci nabyté těmito subjekty od 
příslušné mezinárodní organizace je nedotknutelný. 

 
(5) Orgány federací, asociací a svazů jsou výkonný výbor, který řídí jejich činnost a 

předseda, který je jejich statutárním zástupcem.  
 
(6) Hospodaření federací, asociací a svazů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny 

upřesňujícími danou oblast činnosti AČR, které na základě schválení Prezídia vydá 
sekretariát AČR. 

 
(7) Federace, asociace a svazy zanikají výmazem z registrace AČR. Zániku federací, 

asociací a svazů předchází jejich zrušení s likvidací majetku. Federace, asociace a svazy 
se zrušují rozhodnutím Prezídia, které také rozhodne o likvidaci majetku. 

 
(8) Právní subjektivita federací, asociací a svazů zaniká dnem jejich výmazu z registrace AČR. 

 
Článek 8 

Orgány AČR 
 

(1) Orgány Autoklubu České republiky jsou Valná hromada, Valné shromáždění, Prezídium a 
prezident. 

 
(2) Orgánem pro volbu členů Valného shromáždění, kteří zastupují příslušný kraj je Krajská 

konference.  
 

(3) Kontrolním orgánem AČR je Revizní komise. 
 
(4) Nejvyšším orgánem pro rozhodování sporů v oblasti motoristického a nemotorového 

sportu v případech, kdy AČR je příslušnou mezinárodní organizací pověřen výkonem 
národní sportovní autority, je Národní odvolací soud.  

 
(5) Valná hromada je nejvyšším orgánem AČR. Koná se zpravidla jednou za 4 roky a je tvořena 

delegáty klubů a Prezídiem. Klub má právo stanovit jednoho delegáta do počtu 50 svých 
členů, dva delegáty při počtu 51 až 100 členů a tři delegáty pokud má více než 100 členů. 

 
Ve výlučné pravomoci Valné hromady je: 
a) projednávat a schvalovat výsledky činnosti AČR za čtyřleté období, 
b) projednávat a schvalovat výsledky hospodaření AČR za čtyřleté období, 
c) schvalovat Stanovy AČR, program a cíle organizace na další čtyřleté období,  
d) volit a odvolávat prezidenta, prvního viceprezidenta a další členy Prezídia,  
e) volit a odvolávat členy Revizní komise, 
f) volit a odvolávat předsedu Národního odvolacího soudu AČR (NOS AČR), 
g) udělovat čestné funkce AČR, 
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h) rozhodovat o ukončení činnosti AČR a vypořádání jeho majetku. 



 
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných delegátů. K rozhodnutí o ukončení 
činnosti AČR a vypořádání jeho majetku je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů 
přítomných delegátů. V případě nutnosti může Prezídium svolat mimořádnou Valnou 
hromadu. Mimořádná Valná hromada se řídí stejnými pravidly jako Valná hromada řádná.  
Způsob jednání Valné hromady upravuje její jednací řád. 
Kluby a Prezídium mají právo písemně navrhnout kandidáty na prezidenta, prvního 
viceprezidenta a další členy Prezídia, a to tak, aby tyto návrhy byly doručeny sekretariátu 
AČR nejpozději 1 měsíc před konáním Valné hromady.  
 

(6) Valné shromáždění je nejvyšším orgánem AČR v období mezi Valnými hromadami. Koná 
se zpravidla jednou za rok.  

 
Valné shromáždění je tvořeno Prezídiem AČR a členy zvolenými z delegátů klubů na 
Krajských konferencích. Klíč pro volbu delegátů na Krajské konference je shodný s 
klíčem pro stanovení delegátů z klubů pro Valnou hromadu. Valné shromáždění 
vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě. 
 
V pravomoci Valného shromáždění je zejména: 
a) projednávat a schvalovat výsledky činnosti a předběžné výsledky hospodaření AČR za 

uplynulé období, 
b) schvalovat návrh činnosti na roční období, 
c) schvalovat dílčí úpravy Stanov s výjimkou úprav článků 1(odst.1, 2, 4 a 5), 2, 8(odst. 1.-4.), 

9 (odst.1.-5., 7.-9.), a s výjimkou rozhodování o ukončení činnosti AČR a vypořádání jeho 
majetku.  
Realizovat úpravy Stanov, jejichž potřeba vznikne na základě změn zákonů a právních 
předpisů, 

d) schvalovat klíč pro stanovení počtu členů Valného shromáždění, kteří zastupují 
regiony tvořené podle krajského uspořádání, 

e) schvalovat zásady rozpočtové politiky pro příslušný rok,  
f) schvalovat výši registračních poplatků klubů a výši členských příspěvků fyzických 

osob ve prospěch AČR,  
g) kooptovat členy Revizní komise, 
h) schvalovat kooptaci členů Prezídia, 
i) schvalovat jmenování nového předsedy NOS,  
j) kooptovat nové členy Valného shromáždění volené na Krajských  konferencích pro 

případ ukončení činnosti dosavadních členů, na základě návrhu předloženého 
Krajskými konferencemi.  

Způsob jednání Valného shromáždění AČR upravuje jeho jednací řád. 
 

(7)  Prezídium je nejvyšším výkonným orgánem AČR v období mezi zasedáním Valného 
shromáždění AČR. Prezídium je třináctičlenné a jeho funkční období je 4 roky. Členem 
Prezídia může být zvolena pouze osoba, která je k datu konání valné hromady minimálně 
4 roky nepřetržitě řádným členem AČR. Prezídium se schází zpravidla jednou za dva 
měsíce a je tvořeno: 
a) prezidentem a prvním viceprezidentem volenými Valnou hromadou, 
b) dalšími 11 členy volenými Valnou hromadou. 
Prezident ze zvolených členů Prezídia jmenuje a odvolává viceprezidenty pro jednotlivé 
oblasti činnosti AČR. 
Prezídium vytváří k řešení a projednání naléhavých operativních záležitostí užší grémium. 
O přijatých opatřeních toto grémium informuje Prezídium na jeho nejbližším zasedání. 
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(8)  Prezídium vykonává pravomoci, které nejsou svěřeny výlučně Valné hromadě a Valnému 

shromáždění a odpovídá za plnění úkolů vyplývajících z usnesení Valné hromady a 
Valného shromáždění.  
V pravomoci Prezídia je zejména: 
a) svolávat Valnou hromadu, mimořádnou Valnou hromadu a Valné shromáždění a  

schvalovat jejich jednací řády, 
b) schvalovat rozpočet AČR na jednotlivé roky a jeho případné změny, 
c) schvalovat způsob přidělování finančních prostředků a celkové hospodaření s 

rozpočtem AČR, 
d) schvalovat obsah základních dokumentů závazných pro provádění činností 

vykonávaných subjekty registrovanými v AČR, včetně základních předpisů pro výkon 
sportovních autorit, 

e) vytvářet federace, asociace, svazy a schvalovat jejich organizační a jednací řády, 
f) jmenovat a odvolávat členy výkonných výborů federací, asociací a svazů, 
g) rozhodovat o přijetí právnických osob za člena AČR a schvalovat individuální výši 

jejich členského příspěvku, 
h) svolávat mimořádnou členskou schůzi klubu ve smyslu čl. 6, odst. 6 těchto Stanov, 
i) schvalovat použití modifikace loga AČR s názvem subjektu  registrovaného v AČR, 
j) jmenovat sportovní komise pro výkon sportovních autorit AČR včetně jejich dílčích 

odborných komisí, schvalovat kandidáty na členství do orgánů v mezinárodních 
organizacích, 

k) kooptovat nové členy Prezídia pro případ ukončení činnosti dosavadních členů, 
s podmínkou dodatečného schválení Valným shromážděním, 

l) jmenovat předsedu NOS pro případ ukončení jeho činnosti, s podmínkou dodatečného 
schválení Valným shromážděním, 

m) jmenovat ad hoc předsedu NOS pro případ možné podjatosti stávajícího předsedy 
v projednávané věci, či nemožnosti jeho účasti při projednávané věci ve lhůtě dané 
sportovními řády,  

n) připravovat návrhy na změny Stanov AČR, 
o) připravovat jednací řád Krajských konferencí a navrhovat jeho změny, 
p) rozhodovat o užití majetku zrušeného klubu, který zbyl po vypořádání pohledávek a 

závazků dle těchto Stanov, 
q) schvalovat účast AČR v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, 
r) rozhodovat o zrušení subjektů registrovaných v AČR a o vyloučení člena AČR, 
s) schvalovat přímé členství subjektů registrovaných v AČR v mezinárodních 

organizacích, ve kterých sám není členem. 
 
Způsob jednání Prezídia upravuje jeho organizační a jednací řád. V průběhu funkčního 
období mohou být členové Prezídia odvoláni rozhodnutím Valné hromady. K takovému 
rozhodnutí je třeba nejméně dvoutřetinové většiny hlasů přítomných delegátů. K zajištění 
výkonu svých funkcí vytváří Prezídium odborné komise s vymezením práv a povinností 
jejich členů. 
 

(9) Prezident je statutárním orgánem AČR. Funkční období prezidenta je 4 roky. Prezident 
odpovídá za plnění úkolů vyplývajících z usnesení Prezídia. 
Podepisování statutárního orgánu za sdružení se provádí tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému jménu připojí prezident svůj podpis. 
Prezidenta zastupuje první viceprezident v rozsahu udělené plné moci, či v případě 
zaměstnaneckého poměru v rozsahu pověření ve smyslu příslušných právních předpisů. 
Funkční období prvního viceprezidenta je 4 roky. 
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Podepisování prvního viceprezidenta za sdružení se provádí tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému jménu připojí svůj podpis a doloží příslušné zmocnění či pověření. 
Prezident a první viceprezident nesmí podnikat, být zaměstnán nebo jinak být činný 
v oblasti automobilového nebo motocyklového průmyslu nebo obchodu. 
 
Organizační zajištění činnosti AČR provádí sekretariát, který řídí prezident, včetně jeho 
personálního obsazení, a je za jeho činnost odpovědný Prezídiu. 
 

(10) Národní odvolací soud AČR (NOS) je nejvyšším orgánem pro řešení a rozhodování 
sporů na území České republiky při výkonu sportovní autority na základě mezinárodních 
a národních sportovních řádů. Počet členů NOS a způsob jejich činnosti je dán 
sportovními řády. Funkční období předsedy NOS je 4 roky. 

 
(11) Krajská konference je orgán Valného shromáždění pro volbu jeho členů z delegátů klubů 

na úrovni krajů, který je ad hoc ustavován ve smyslu jednacího řádu Valného 
shromáždění. Krajská konference je tvořena z delegátů klubů. Způsob jednání Krajské 
konference upravuje její jednací řád, který musí být v souladu s jednacím řádem Valného 
shromáždění. 

 
(12) Revizní komise je kontrolním orgánem AČR, je zpravidla pětičlenná a je volena Valnou 

hromadou na 4 roky. Na svém prvním zasedání volí předsedu. Ve své činnosti je 
nezávislá a zaměřuje se zejména na: 
- kontrolu dodržování Stanov AČR a usnesení Valné hromady a Valného shromáždění, 
- kontrolu hospodaření s majetkem AČR a s majetkem, který subjekty registrované v 

AČR získaly bezúplatným převodem za součinnosti AČR,  
-     kontrolu hospodaření klubů se státními prostředky poskytnutými od AČR, 
- průběžné informování Prezídia o zjištěných nedostatcích. 
 
Revizní komise předkládá Valné hromadě a Valnému shromáždění zprávu o své činnosti. 
Revizní komise předkládá v případě ukončení činnosti dosavadních členů Valnému 
shromáždění návrhy na kooptaci svých členů. 
Způsob jednání Revizní komise upravuje její jednací řád.  

 
Článek 9 

Majetek a hospodaření 
 
(1) Majetek, s nímž hospodaří Autoklub České republiky, a majetek vytvořený činností AČR 

je ve vlastnictví AČR. 
 
(2) Majetek, s nímž hospodaří jednotlivé kluby, a majetek vytvořený jejich činností je ve 

vlastnictví jednotlivých klubů. 
 
(3) Majetek, který subjekty registrované v AČR získaly bezúplatným převodem, v rámci 

kterého smluvně převzaly závazek omezení dispozičního práva ze strany právního 
předchůdce AČR, jsou oprávněny převést na jinou organizaci nebo ho jinak zcizit, jen s 
předchozím písemným souhlasem AČR. Totéž platí i v případech uvedených v odst. 7 a 
odst.8, o majetku nástupnického subjektu, jde-li o majetek, získaný vystoupivším 
subjektem na  základě předmětného bezúplatného převodu. 

 
(4) Pro potřeby dotační politiky poskytnou subjekty registrované v AČR, na vyžádání AČR, 

přehled o majetku v požadovaném členění. 
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(5)  Při zániku právních subjektů registrovaných v AČR přechází po vypořádání pohledávek a 

závazků, které provedou jejich odpovědné orgány, zbylý majetek na AČR, který 
rozhodne o jeho dalším užití ve prospěch subjektů registrovaných v AČR. 
Při zrušení registrace subjektu registrovaného v AČR, zůstávají AČR zachována práva ke 
zbylému majetku, který příslušný subjekt odcházející z AČR od AČR nabyl, a to i 
způsobem uvedeným v odst. 3) tohoto článku. 

 
(6) Hospodaření AČR se řídí zásadami rozpočtové politiky schvalovanými každoročně Valným 

shromážděním. AČR neodpovídá za závazky jiných právních subjektů registrovaných v AČR 
a naopak. Hospodaření všech subjektů se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

 
(7) Vystoupí-li z AČR subjekt, který má odvozenou právní subjektivitu ve smyslu článku 5 

odstavec 2 stanov, pozastavuje se mu výkon práv a povinností až do doby zrušení 
registrace v AČR. I po tomto zrušení mu však zůstává zachována poměrná část 
existujících vlastnických práv, s výjimkou práv, která  získal od AČR. 

 
(8) Členové subjektu, kteří takto z AČR vystoupili a kteří s vystoupením nesouhlasili, mohou 

vytvořit nástupnický subjekt, který vstoupí do práv a povinností původního subjektu s 
výjimkou poměrné části vlastnických práv původního subjektu, která získal svou činností. 
Ostatní práva a závazky budou řešeny dohodou mezi oběma subjekty v souladu s 
právními předpisy. 

 
(9) Pro případ sporu či jiné pochybnosti o vlastnických právech a závazcích subjektů 

registrovaných v AČR, a to i v případě vystoupení členů subjektu z AČR, bude sporná 
otázka předložena k odbornému posouzení Revizní komisi AČR. 

 
Článek 10 

Závěrečná ustanovení 
 
(1) Stanovy, organizační a jednací řády a jiné vnitřní předpisy subjektů registrovaných v 

AČR, nesmí být v rozporu se Stanovami AČR. 
 
(2) Případné spory v rámci činnosti AČR se řeší nejprve na té úrovni, na které vznikly. 

Nevyřešené spory se postupují na vyšší úroveň. S konečnou platností rozhoduje o sporu 
Prezídium. 

 
(3) V případě posuzování otázky sporného významu příslušného znění Stanov AČR je v této 

věci rozhodný výklad Prezídia AČR. 
 
(4) Tyto Stanovy AČR nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení.  
 
 
Schváleno Valným shromážděním Autoklubu České republiky dne 25. 9. 2004. 
 
 
 
 
Za správnost:       PaedDr. Roman Ječmínek 
         prezident Autoklubu České republiky a 
              řídící Valného shromáždění AČR 
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