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Usnesení XV. Valné hromady Autoklubu České republiky, 
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29, PSČ: 110 00, IČO: 00550264 

konané dne 19. 11. 2016 

1. Valná hromada v rámci bodu 2 Programu Valné hromady (procedurální otázky, volba komisí): 

- vzala na vědomí zprávu o počtu přítomných delegátů (osob s hlasovacím právem), 
- vzala na vědomí Jednací řád Valné hromady, včetně programu Valné hromady, 
- zvolila volební komisi, ve složení: JUDr. Jiří Janák, Miroslav Štens, Jiří Valenta, 
- zvolila návrhovou komisi, ve složení: Přemysl Hájek, Ing. Stanislav Kafka, Ladislav Šustr, Jiří 

Hořice. 

2. Valná hromada vzala na vědomí: 

- zprávu o činnosti Autoklubu ČR za uplynulé období, 
- zprávu Revizní komise Autoklubu ČR, Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR a Etické 

komise Autoklubu ČR o své činnosti. 

3. Valná hromada schválila: 

- výsledky činnosti Autoklubu ČR za uplynulé období,  
- výsledky hospodaření Autoklubu ČR za uplynulé období, 
- zásady rozpočtové politiky Autoklubu ČR a předběžný rozpočet na následující období, 
- návrh programu a cílů Autoklubu ČR na následující období, 
- změny Stanov Autoklubu ČR navrhované Prezídiem Autoklubu ČR. 

4. Valná hromada zvolila výkonné výbory federací, asociací a svazů Autoklubu ČR na další roční 
období. 

Složení výkonných výborů federací, asociací a svazů Autoklubu ČR je přílohou tohoto usnesení. 

5. Valná hromada zvolila na následující čtyřleté funkční období tyto orgány Autoklubu ČR: 

Prezident Autoklubu ČR:   JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D. 

První viceprezident Autoklubu ČR: Ing. Stanislav Minářík 

Další členové Prezídia Autoklubu ČR: Mgr. František Čečil  
Ing. Pavel Jiran 
Yvona Kneblová  
Mgr. Tomáš Kunc  
Květoslav Mašita 
Petr Moravec  
PaedDr. Jiří Pošík  
Ing. Jan Regner  
Milan Šimák 
Jiří Šitina  
Ladislav Tejchman  
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Členové Revizní komise Autoklubu ČR: Mgr. Lenka Felixová 
RNDr. Jaromír Ludvík 
Mgr. Jiří Nejdl  
Jaromír Paulů  
Věra Šmakalová  
Jan Trojánek  

Předseda Národního odvolacího soudu   
Autoklubu ČR:    Mgr. Lukáš Trojan 

6. Valná hromada udělila a schválila ocenění Autoklubu ČR: 

- Čestnou funkci „Čestný prezident Autoklubu ČR“ za dlouholetý, aktivní a řádný výkon funkce 
prezidenta Autoklubu ČR: 
- panu PaedDr. Romanu Ječmínkovi,  

- Odznak „Granátový lev“ za mimořádné zásluhy a dlouholetou činnost pro Autoklub ČR, 
- panu Jiřímu Bergrovi,  
- panu Ing. Jiřímu Charvátovi,  
- panu Gerhardu Ittnerovi. 

7. Valná hromada uložila Prezídiu Autoklubu ČR: 

a) diverzifikovat  zdroje finančních prostředků na činnost Autoklubu ČR, a to konkrétně: 
- realizací efektivní marketingové činnosti cílené k navázání vztahů se soukromými 

partnery  a sponzory, a to jak v oblasti sportovní, tak v oblasti obecného motorismu, 
- zintenzivněním spolupráce s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti 

dotací ze státního rozpočtu, 
- navázáním a případně prohloubení spolupráce s dalšími ústředními orgány státní správy 

a organizačními složkami státu (Ministerstvo dopravy ČR, Czechtourism, apod.), 
- navázáním a případně prohloubením spolupráce s kraji, 

b) zintenzivnit a zkvalitnit péči o sportovně talentovanou mládež, a to zejména pokud se týká 
zajištění dostatečného financování, zajištění dostupné materiálně technické základny, 
zajištění trenérské péče, stanovení a realizace metodiky a koncepce péče o talentovanou 
mládež, 

c) výrazně rozvinout činnost Autoklubu ČR v oblasti obecného motorismu, a to zejména v 
oblasti bezpečnosti silničního provozu, ale i ve všech souvisejících otázkách, prohloubit 
spolupráci s orgány státní správy (Policie ČR a Ministerstvo dopravy ČR), účinně medializovat 
činnost Autoklubu ČR, a spolupracovat s marketingovými partnery v této oblasti, 

d) zintenzivnit a zkvalitnit péči o státní reprezentaci, a to jak v oblasti finančního zajištění, tak v 
oblasti managementu reprezentace v jednotlivých disciplínách a přípravy reprezentantů, 

e) zajistit významnější podporu pořadatelů významných sportovních podniků, 

f) zlepšit komunikaci Autoklubu ČR vůči motoristické veřejnosti v oblasti sportovní i v oblasti 
obecného motorismu. 
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8. Valná hromada pověřuje:  

a) Prezídium Autoklubu ČR připravit návrh na změny Stanov Autoklubu ČR, pokud budou nutné 
s ohledem na další vývoj restrukturalizace Autoklubu ČR, 

b) Výroční konferenci Autoklubu ČR schválit změny Stanov Autoklubu ČR předložené Prezídiem 
Autoklubu ČR. 

 

Toto usnesení XV. Valné hromady Autoklubu ČR bylo schváleno v 14.15 hod. 

 

V Praze dne 19. 11. 2016 

 

 

 
       Ing. Stanislav Kafka 

                 předseda návrhové komise 
      XV. Valné hromady Autoklubu České republiky 

 


