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Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR 

Zápis z Valné hromady  
Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR 

konané dne 16. 6. 2015 
 
 
Místo konání: areál společnosti AUTODROM MOST a. s., Tvrzova 5, Most 

Přítomni: delegáti Valné hromady dle Listiny přítomných 

Hosté:  2 hosté dle Listiny přítomných 

1. Zahájení 

Valnou hromadu Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR (dále jen „Asociace center“) 
zahájil v 10.00 hod předseda výkonného výboru Dr. Ing. Jiří Došek. 

 

2. Procedurální otázky 

Dr. Ing. Jiří Došek konstatoval, že Valná hromada byla svolána v souladu se Stanovami AČR a 
Organizačním a jednacím řádem Asociace center (dále jen „OJŘ“) a je usnášeníschopná. 

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 Autoklub České 
republiky.  

Na valné hromadě je přítomno 7 delegátů, což je 100 % všech delegátů dle OJŘ a 2 pozvaní hosté. 
Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu. 

Program je shodný s programem uvedeným na pozvánce ze dne 8. 4. 2015. 

Dr. Ing. Jiří Došek předložil valné hromadě v souladu s OJŘ návrh jednacího řádu valné hromady. 

Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění, bylo přistoupeno 
k hlasování o schválení jednacího řádu Valné hromady. 

Valná hromada schválila 100 % přítomných osob s hlasovacím právem jednací řád Valné hromady. 

Po hlasování představil Ing. Jiří Volovecký, generální ředitel společnosti AUTODROM MOST a. s., tuto 
společnost a její činnost. 

  

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

7 0 0 
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3. Průběžná zpráva o činnosti Asociace center 

Dle schváleného jednacího řádu valné hromady jednání Valné hromady řídí předseda. 

Dny otevřených dveří 

Dr. Ing. Došek seznámil přítomné s konáním dnů otevřených dveří v areálu v Mostě, dále zástupci 
sdružených subjektů informovali o konání dnů otevřených dveří v areálech ve Vysokém Mýtě a 
Jihlavě. 

V Ostravě se konaly další podobné akce zaměřené na specifické cílové skupiny. V Sosnové je den 
otevřených dveří naplánován na 5. září 2015. 

Poté přítomní diskutovali o budoucnosti dnů otevřených dveří a postavení a účasti jednotlivých 
výcvikových center a Asociace center. 

Pan Frič navrhl, že by jednotlivé dny otevřených dveří ve výcvikových centrech měly na sebe 
navazovat, druhým návrhem bylo konání dní otevřených dveří ve společný den na všech výcvikových 
centrech. 

Pan Ječmínek sdělil, že by konání dnů otevřených dveří mělo být medializováno, např. formou 
tiskové konference, tiskových zpráv do médií. 

Přítomní delegáti navrhli, že by se měl stanovit společný název a jednotné téma dnů otevřených 
dveří. 

Po diskusi proběhlo hlasování o návrhu, zda se budou pořádat dny otevřených dveří na všech 
výcvikových centrech koordinovaně v různých termínech a o návrhu společného tématu „bezpečně 
na dovolenou“. 

Valná hromada schválila 100 % přítomných osob s hlasovacím právem pořádání dnů otevřených 
dveří na všech výcvikových centrech koordinovaně v různých termínech a společné téma 
„bezpečně na dovolenou“. 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

7 0 0 

Legislativa 

Dr. Ing. Došek seznámil přítomné se současným stavem jednání na Ministerstvu dopravy ČR.  

Dr. Ing. Došek obdržel návrh věcného záměru novely zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který obsahuje povinnost 
řidičského průkazu na zkoušku.  

Dr. Ing. Došek sdělil, že záměrem Asociace center je stanovení podmínek s tímto souvisejících.  
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Dále sdělil, že je nutné stanovit podmínky a úroveň výcvikových center, která budou provádět 
speciální kurzy pro začínající řidiče - držitele řidičských průkazů na zkoušku. Přesné podmínky 
provádění těchto kurzů věcný záměr neobsahuje. Jedním směrem je vzdělávat všechny držitele, a to 
i za cenu nižší úrovně výcvikových center, které vzdělávání budou provádět. Druhým směrem je 
vzdělávání rizikových skupin těchto držitelů s tím, že bude zachována metodika, vybavenost a 
úroveň kvalitních výcvikových center. 

K celé věci proběhla diskuse.  

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předloženém Dr. Ing. Doškem. 

Valná hromada schválila 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, že Asociace center bude 
aktivně vystupovat ve věci stanovení povinnosti řidičských průkazů na zkoušku, dalšího vzdělávání 
držitelů těchto řidičských průkazů a stanovení podmínek s tímto souvisejících. 

Valná hromada dále ukládá subjektům sdruženým v Asociaci center navrhnout podmínky pro 
vzdělávání držitelů řidičských průkazů a úroveň vybavenosti výcvikových center, provádějící 
vzdělávání těchto držitelů, a předložit ho výkonnému výboru Asociace center do konce                  
července 2015. 

 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

7 0 0 

Snídaně s Besipem 

Dr. Ing. Došek informoval přítomné o akci „Snídaně s Besipem“ a tuto akci představil. Dále sdělil, že 
navrhuje konání této akce i na jednotlivých výcvikových centrech. 

Poté přítomni diskutovali o zapojení jednotlivých výcvikových center k této akci. 

Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předloženém Dr. Ing. Doškem. 

Valná hromada schválila 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, že se Asociace center zapojí 
do akce „Snídaně s Besipem“ v jednotlivých výcvikových centrech sdružených subjektů v příštím 
roce. 

Valná hromada pověřuje předsedu výkonného výboru Asociace center k jednání ve věci zapojení 
Asociace center a jednotlivých sdružených subjektů do akce „Snídaně s Besipem“. 
 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

7 0 0 
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Zapojení do projektu Fondu zábrany škod – školení řidičů integrovaného záchranného systému 

Bod uvedl Dr. Ing. Došek a požádal o slovo pana Ječmínka. Pan Ječmínek sdělil, že v Autoklubu ČR 
proběhlo jednání ve věci projektu Fondu zábrany škod, týkajícího se školení řidičů integrovaného 
záchranného systému (dále jen „Projekt“). Dále informoval přítomné o všech skutečnostech 
týkajících se tohoto Projektu. 

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o návrhu postupu a podmínek ve věci účasti na Projektu. 

Valná hromada schválila 100 % přítomných osob s hlasovacím právem postup a podmínky ve 
věci účasti na Projektu. 
 
Valná hromada ukládá subjektům sdruženým v Asociaci center předložit výkonnému výboru návrh 
metodiky a náplně školení pro osobní vozidla na cvičných plochách do konce tohoto týdne.  

Poté bude návrh metodiky a školení sjednocen a doplněn i pro ostatní vozidla a motocykly, a to 
ve spolupráci výkonného výboru a subjektů sdružených v Asociaci center. 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

7 0 0 

 

4. Odvolání člena výkonného výboru, volba nových členů výkonného výboru 

Řídící Valné hromady seznámil přítomné s aktuální situací ve výkonném výboru Asociace center, 
který má být dle Stanov AČR a OJŘ pětičlenný. V současně době je čtyřčlenný.  

Subjekt sdružený v Asociaci center, společnost AUTODROM MOST a. s., navrhuje odvolání člena výkonného 
výboru pana Michala Rýdla a zvolení Ing. Jiřího Voloveckého novým členem výkonného výboru. 

Valná hromada 100 % přítomných osob s hlasovacím právem odvolala pana Michala Rýdla 
z výkonného výboru a zvolila Ing. Jiřího Voloveckého novým členem výkonného výboru. 

 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

7 0 0 

Dr. Ing. Došek navrhuje zvolení pana Dalimila Friče do výkonného výboru. Ten návrh nepřijal. 

Pan Jan Peškař navrhuje odvolání Dr. Ing. Jiřího Doška nebo pana Bohuslava Fencla z výkonného výboru. 
Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o odvolání Dr. Ing. Jiřího Doška z výkonného výboru. 
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Valná hromada návrh nepřijala. 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

3 3 1 

Poté bylo přistoupeno k hlasování o odvolání pana Bohuslava Fencla z výkonného výboru. 

Valná hromada návrh nepřijala. 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

0 4 3 

 

5. Různé 

V návaznosti na předchozí bod jednání sdělil pan Ječmínek, že v listopadu letošního roku se koná 
Výroční konference Autoklubu ČR, která má právo měnit některá ustanovení Stanov Autoklubu ČR. Při 
této příležitosti je možné změnit ustanovení týkající se počtu členů výkonného výboru Asociace center. 

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu. 

Valná hromada 100 % přítomných osob s hlasovacím právem schvaluje, aby byl podán Autoklubu 
ČR návrh na změnu Stanov Autoklubu ČR v části, upravující počet členů výkonného výboru Asociace 
center, a to z původního znění „výkonný výbor je pětičlenný“ na nové znění „výkonný výbor je 
minimálně pětičlenný“ a pověřuje pana Ječmínka, aby tento návrh přednesl Autoklubu ČR. 

 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

7 0 0 

 

6. Závěr 

Řídící valné hromady poděkoval všem přítomným za účast na Valné hromadě a valnou hromadu 
ukončil v 12.35 hod. 

 

 
V Praze dne 16. 6. 2015  
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       …..……………………………………….. 
                                                                                                               Dr. Ing. Jiří Došek 
                                                                                                     předseda Výkonného výboru 
                                                                                         Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR 
 
Příloha: 
1x Prezenční listina 


