
XIV. Valná hromada Autoklubu ČR  
 

  

KKoommeennttáářř  kk  nnáávvrrhhuu  zzmměěnn  SSttaannoovv  AAČČRR  
 

 

V příloze Vám dle čl. 8, odst. 3, písm. c) Stanov AČR předkládáme ke schválení návrh na 

změny Stanov AČR, který v souladu s čl. 8, odst. 8, písm. n) těchto Stanov, připravilo 

Prezídium AČR na svém zasedání, které se konalo dne 3. 10. 2012. 

 

 

Návrh na změny Stanov AČR se týká tří oblastí, a to oblasti strukturálních změn, ekonomiky 

a ostatních změn. 

 

 

1. Strukturální změny 

 

Návrh na změny Stanov AČR nově upravuje způsob schvalování složení výkonných výborů 

federací, asociací a svazů registrovaných v AČR, včetně těch, které byly pověřeny tzv. 

výkonem sportovních autorit. 

 

Tímto navrhovaným postupem bude zajištěna větší transparentnost tvorby orgánů a větší vliv 

jednotlivých členů AČR na fungování jednotlivých disciplín příslušných odvětví.  

 

Členové jednotlivých výkonných výborů by měli být voleni na zasedání Valné hromady AČR 

nebo Výroční konference AČR, v období mezi Valnými hromadami AČR, a to na další roční 

období.  

 

Návrhy složení jednotlivých výkonných výborů budou vznikat na jednání jednotlivých 

federací, asociací a svazů, tzv. „konferenci svazů“. Tyto návrhy budou předloženy Prezídiu 

AČR, a po jejich projednání je Prezídium předloží Valné hromadě AČR, případně Výroční 

konferenci AČR. 

 

Prezídium AČR bude mít právo, v období mezi Valnými hromadami AČR, resp. Výročními 

konferencemi AČR, kooptovat nové členy výkonných výborů pro případ ukončení činnosti 

dosavadních členů. 

 

Celý systém volby výkonných výborů federací, asociací a svazů, včetně těch, které byly 

pověřeny výkonem sportovních autorit, je k datu konání Valné hromady připraven. Před 

konáním Valné hromady proběhly všechny tzv. konference svazů, které navrhly členy 

jednotlivých výkonných výborů a tyto návrhy byly předloženy Prezídiu AČR ke schválení. 

Prezídium AČR tyto návrhy předkládá Valné hromadě. 

Pokud Valná hromada AČR schválí příslušné změny Stanov AČR týkající se této oblasti, 

bude se dle nich postupovat již pro volby členů výkonných výborů federací, asociací a svazů, 

a to na další roční období.  

V případě, že Valná hromada tyto změny Stanov AČR neschválí, bude se postupovat dle 

dosavadních ustanovení Stanov a složení výkonných výborů jmenuje Prezídium AČR. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Ekonomika 

 

Cílem změn v rámci AČR je zpřehlednění informací ohledně toku finančních              

prostředků tak, jak vyplynulo i z jednání poslední Výroční konference, konané v roce 2011. 

 

Valná hromada nebo Výroční konference AČR, v období mezi Valnými hromadami AČR, 

bude mimo jiné schvalovat předběžný rozpočet pro následující rok, a to na základě 

dostupných informací. Do rozpočtu tak budou zahrnuty známé informace k danému datu. To 

znamená, že Valná hromada, příp. Výroční konference, schválí v listopadu předběžný 

rozpočet na následující rok dle dostupných informací a na základě kvalifikovaného odhadu 

dotací a dalších příjmů a výdajů. Tento rozpočet bude následně upraven dle schválených 

dotací a dalších nových skutečností a schválen na zasedání Prezídia.  

 

 

3. Ostatní změny 

 

Dále se ve Stanovách AČR doplňují a mění některá jejich ustanovení, která vznikla na 

základě změn příslušných právních předpisů, a dále ustanovení, jejichž změny jsou žádoucí 

v návaznosti na dosavadní poznatky a zkušenosti. 

 

Mezi významné změny patří nové stanovení klíče pro určení delegátů na Valnou hromadu 

AČR a rozhodování ve věci sídla AČR, tzv. „klubového domu“, které bude nadále 

v pravomoci pouze Valné hromady AČR. 

 

Mezi další změny patří např. doplnění a přesnější specifikace ustanovení, týkajících se tzv. 

výkonu sportovních autorit, sídla AČR, předmětu a cíle činnosti AČR a doplnění a upřesnění 

činnosti Revizní komise AČR. 

 

Dále se mění a doplňují ustanovení Stanov AČR ve věci případných sporů, týkajících se 

činnosti subjektů registrovaných v AČR a členů AČR. 

 


