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Návrh změn Stanov Autoklubu ČR pro IX. Výroční konferenci Autoklubu ČR 
(schváleno Prezídiem Autoklubu ČR dne 16. 9. 2015) 

Návrh změn Stanov Autoklubu ČR 
uvedena pouze ustanovení, která se navrhují měnit 

Komentář k návrhu změn 
Stanov Autoklubu ČR 

 
 

Stanovy Autoklubu České republiky  
 

 

Článek 4 
Práva a povinnosti členů 

 
2. Členové AČR v rámci členství klubového mají za předpokladu 

plné svéprávnosti dále tato práva: 
a) volit a být voleni do orgánů AČR specifikovaných v čl. 8, 

odst. 1 Stanov AČR za předpokladu plné svéprávnosti, s 
výjimkou členů AČR specifikovaných v čl. 3, odst. 10 
Stanov AČR,  

b) hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami AČR 
rozhodovat o činnosti AČR za předpokladu plné 
svéprávnosti. 

c) volit a být voleni do orgánů klubu, jehož jsou členy, 
s omezením specifikovaném v čl. 3, odst. 10, písm. b) 
Stanov AČR, 

d) hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami AČR 
rozhodovat o činnosti klubu, jehož jsou členy. 

 
 

Článek 7 
Federace, asociace a svazy  

 
3. AČR může pověřit jednotlivé federace, asociace a svazy 

výkonem činnosti, která vyplývá z přímého členství AČR 
v mezinárodních organizacích, včetně výkonu sportovních 
autorit.  
V rámci výkonu sportovních autorit AČR registruje sportovce a 
další držitele licencí. 

 
10. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace center. Koná 

se zpravidla jednou za rok. Valná hromada je tvořena 
delegáty právnických osob sdružených v Asociaci center s tím, 
že každá tato právnická osoba má právo stanovit jednoho 
delegáta. Jednoho delegáta stanoví AČR. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Na základě dosavadních poznatků 
se navrhuje do ustanovení doplnit 
práva člena v rámci členství 
klubového, a to volit a být volen i 
do orgánů klubu a rozhodovat o 
činnosti klubu, jehož je členem. 
Omezení, že člen, který je 
současně členem jiného spolku 
činného v oblasti motorismu nebo 
motoristického sportu, se stejným 
či obdobným předmětem činnosti 
jako Autoklub ČR, nesmí být 
statutárním orgánem, členem 
výboru nebo revizní komise, je 
zachováno. 

 
 
 
 

- Navrhuje se doplnit, že Autoklub 
ČR v rámci výkonu sportovních 
autorit také registruje sportovce a 
další držitele licencí 

 
 
 

- Navrhuje se doplnit některá 
ustanovení týkající se Asociace 
center pro zdokonalovací výcvik 
řidičů AČR, a to na základě 
dosavadních poznatků a 
zkušeností. 
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11. Výkonný výbor řídí činnost Asociace center mezi valnými 
hromadami a je odpovědný valné hromadě. Výkonný výbor je 
zpravidla pětičlenný a jeho funkční období je 4 roky. Výkonný 
výbor je tvořen předsedou, místopředsedou a dalšími 3 členy. 
Výkonný výbor volí a odvolává valná hromada. Předseda je 
statutárním orgánem Asociace center. 

 
Článek 8 

Orgány AČR 
 
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných osob 

s hlasovacím právem.  
K rozhodnutí o zrušení AČR, jeho likvidaci a naložení 
s likvidačním zůstatkem 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, včetně úpravy voleb do orgánů 
AČR, 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. Přílohou 
návrhu musí být písemný doklad o tom, že kandidáta 
prokazatelně podporuje alespoň 15 klubů AČR. 

 
10. Prezident je statutárním orgánem AČR. Funkční období 

prezidenta je 4 roky. Prezident odpovídá za plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Prezídia. 
Podepisování statutárního orgánu za AČR 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Součástí jednacího řádu Valné 

hromady je také úprava voleb do 
orgánů Autoklubu ČR. 

 
- Na základě zkušeností z Valné 

hromady Autoklubu ČR konané 
v roce 2012 se navrhuje, aby 
každý kandidát měl písemnou 
podporu alespoň 15 klubů 
Autoklubu ČR. 

 
- Navrhuje se z důvodu 

nadbytečnosti vypustit ustanovení 
o funkčním období prezidenta a 
prvního viceprezidenta. Toto je již 
upraveno v ustanoveních týkajících 
se funkčního období Prezídia 
Autoklubu ČR. 


