
Organizační a jednací řád 
Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Autoklub České republiky (AČR) je občanské sdružení založené dle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů, v platném znění. AČR v souladu se Stanovami AČR v rámci 

své organizační struktury sám vytváří pro zájmovou oblast svých členů federace, 

asociace, svazy, které nevytváří vlastní členskou základnu. 

 

(2) Organizační a jednací řád Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR (dále 

také jen „OJŘ“) vychází ze Stanov AČR a podrobně upravuje postavení Asociace center, 

její organizační strukturu a další ustanovení o orgánech a činnosti Asociace center.  

 

II. 

Organizační a jednací řád 
 

Článek 1 

Název, působnost a sídlo Asociace center 

 

(1) Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR (dále také jen „Asociace center“) je 

organizační jednotkou AČR a jedná svým jménem ve smyslu § 6, odst. 2, písm. e) zákona     

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a v souladu s čl. 5 a násl. Stanov AČR.  
 

(2) Asociaci center vzniká právní subjektivita v souladu se Stanovami AČR registrací 

v AČR. Registrací v AČR vznikají Asociaci center práva a povinnosti vyplývající z její 

právní subjektivity a povinnost řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR. 
 

(3) Asociace center sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro 

zdokonalovací výcvik řidičů (dále jen „sdružené subjekty“) a metodicky řídí a organizuje 

jejich činnost. Sdružené subjekty musí splnit podmínky specifikované v Příloze č. 1 

k tomuto OJŘ a o jejich účasti v Asociaci center musí rozhodnout výkonný výbor. 
 

(4) Osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů, 

nesdružené v Asociaci center, které mají zájem s Asociací center spolupracovat a podílet 

se na její činnosti, se stávají na základě rozhodnutí výkonného výboru tzv. 

spolupracujícími subjekty (dále jen „spolupracující subjekty“). 
 

Spolupracující subjekty mají právo podílet se na činnosti Asociace center, využívat všech 

služeb poskytovaných Asociací center a povinnost dodržovat Stanovy AČR, tento 

Organizační a jednací řád včetně jeho Příloh a ostatní závazná usnesení orgánů Asociace 

center, s výjimkou stanovovat delegáty na valnou hromadu. 
 

(5) Sdružené subjekty a spolupracující subjekty jsou povinni platit vstupní a členské 

příspěvky, o jejichž výši a podmínkách rozhoduje výkonný výbor Asociace center. 
 

(6) Sídlem Asociace center je Praha 1, Opletalova 29, PSČ 110 00. 
 



Článek 2 

Předmět a cíl činnosti Asociace center 

 

(1) Předmětem a cílem činnosti Asociace center je zejména:  

- zajištění kvalitního provádění zdokonalovacího výcviku řidičů motorových vozidel a 

s tím souvisejících záležitostí, 

- metodické řízení a rozvoj center pro zdokonalovací výcvik řidičů, 

- příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku, 

- kontrola kvality provádění zdokonalovacího výcviku řidičů v jednotlivých centrech, 

- spolupráce a jednání se státními i nestátními organizacemi (institucemi) a orgány v ČR 

i zahraničí při řešení všech otázek, které se dotýkají zdokonalovacího výcviku řidičů a 

činnosti Asociace center, 

- účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů 

souvisejících s činností Asociace center, 

- zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti, 

- organizování programů a akcí v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování 

bezpečnosti silničního provozu, 

- veřejně prospěšná činnosti v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování 

bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících, 

- publikační a propagační činnost v rámci činnosti Asociace center. 

 

Článek 3 

Orgány Asociace center 

 

(1) Orgány Asociace center jsou valná hromada, výkonný výbor a předseda.  
 

(2) Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace center. Koná se zpravidla jednou za rok. 

Valná hromada je tvořena delegáty osob sdružených v Asociaci center (sdružených 

subjektů), s tím že každá tato osoba má právo stanovit jednoho delegáta. Jednoho 

delegáta stanoví AČR. 
 

(3) Ve výlučné pravomoci valné hromady je: 

a) projednávat a schvalovat výsledky činnosti a hospodaření Asociace center za uplynulé 

období, 

b) projednávat a schvalovat návrh činnosti a hospodaření Asociace center na další 

období, 

c) volit a odvolávat členy výkonného výboru, 

d) rozhodovat o zrušení činnosti Asociace center a likvidaci jejího majetku. 
 

(4) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni delegáti sdružených subjektů, kteří 

mají alespoň polovinu všech hlasů. 

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.  

K rozhodnutí o ukončení činnosti Asociace center a likvidaci jeho majetku a je zapotřebí 

alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružených subjektů. 

Valnou hromadu svolává výkonný výbor s tím, že termín a program valné hromady se 

oznámí sdruženým subjektům ve lhůtě nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání, a to 

písemnou pozvánkou. Výkonný výbor uveřejní pozvánku také na webových stránkách 

Asociace center. 

Způsob jednání valné hromady upravuje její jednací řád. 
 

 



(5) Výkonný výbor řídí činnost Asociace center mezi valnými hromadami a je odpovědný 

valné hromadě. Výkonný výbor je 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. 
 

Do výkonného výboru musí být zvoleni kandidáti osob sdružených v Asociaci center 

(sdružených subjektů) s tím, že jedním členem výkonného výboru musí být zvolen 

kandidát navržený AČR. Výkon funkce člena výkonného výboru je nezastupitelný. 

Členové výkonného výboru volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. 

Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně. 

Pokud člen výkonného výboru je odvolán, zemře, odstoupí z funkce, ztratí způsobilost 

pro výkon funkce stanovenou zákonem či tímto Organizačním a jednacím řádem nebo 

jinak skončí jejich funkční období, musí valná hromada do 3 měsíců za něj zvolit nového 

člena výkonného výboru. 
 

(6) V pravomoci výkonného výboru je mimo jiné: 

a) připravovat Organizační a jednací řád Asociace center, včetně jeho změn a předkládat 

ho Prezídiu AČR ke schválení, 

b) rozhodovat o přijetí a vyloučení sdružených subjektů a spolupracujících subjektů, 

stanovovat podmínky pro sdružené subjekty dle Přílohy č. 1 tohoto OJŘ, 

c) rozhodovat o výši a podmínkách vstupních a členských příspěvků pro sdružené a 

spolupracující subjekty. 

 Výkonný výbor dále rozhoduje o všech záležitostech Asociace center, pokud nejsou tímto 

OJŘ vyhrazeny do působnosti valné hromady. 
 

(7) Předseda je statutárním orgánem Asociace center. Předseda odpovídá za plnění úkolů 

vyplývajících z usnesení výkonného výboru.  

Podepisování za Asociaci se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu názvu 

Asociace center připojí svůj podpis za a) předseda nebo za b) místopředseda společně 

s dalším členem výkonného výboru Asociace center.  
 

(8) Předseda je odpovědný zejména za zajištění plnění usnesení výkonného výboru, za zprávu 

o své činnosti předkládané výkonnému výboru, za správnost registrace Asociace center 

v AČR, včetně všech s tím souvisejících náležitostí a za plnění všech povinností Asociace 

vyplývajících ze Stanov AČR a tohoto OJŘ. 
 

(9) Asociace center působí svými orgány ve vztahu k orgánům AČR jako orgány poradní. 

 

Článek 4 

Zásady hospodaření a majetek Asociace center 

 

(1) Ve své činnosti AČR nezasahuje do kompetence a samostatnosti Asociace center. AČR 

neodpovídá za závazky a hospodaření Asociace center a Asociace center neodpovídá za 

závazky a hospodaření AČR. 
 

(2) Majetek vytvořený činností Asociace center nebo získaný bezúplatným převodem či 

poskytnutý účelově ze státních prostředků, je vlastnictvím Asociace center.  

 

 

 

 



Článek 5  

Zrušení a zánik Asociace center 

 

(1) Asociace center zaniká výmazem z registrace AČR. Zániku Asociace center předchází 

její zrušení s likvidací majetku. Asociace center se zrušuje rozhodnutím valné hromady 

Asociace center, která také rozhodne o likvidaci majetku. 
 

(2) Právní subjektivita Asociace center zaniká dnem jeho výmazu z registrace AČR.  

 

 

 

 

Tento Organizační a jednací řád Asociace nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení 

Prezídiem AČR. 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 4. 2011 

 

 

 

 

 

Za správnost:      …………………………………………… 

             předseda Asociace center 

 

 

 

Schváleno Prezídiem AČR dne 18. 5. 2011 

 

 

 

 

 

Za správnost:      …………………………………………… 

        PaedDr. Roman Ječmínek 

        prezident AČR 


