
U S N E S E N Í 
 

VI. Valného shromáždění 
Autoklubu České republiky, 110 00 Praha 1, Opletalova 29, IČ 00550264 

 
I. Valné shromáždění bere na vědomí: 
a) zprávu o počtu přítomných delegátů, 
b) zprávu o činnosti AČR za uplynulé období, 
c) předběžné výsledky hospodaření AČR za uplynulé období,  
d) zprávu o plnění úkolů uložených VH AČR, 
e) zprávu Revizní komise AČR. 

 
II. Valné shromáždění schvaluje: 
a) jednací řád Valného shromáždění, 
b) návrh činnosti AČR pro rok 2003, 
c) zásady rozpočtové politiky AČR pro rok 2003, 

 
III. Valné shromáždění ukládá Prezídiu AČR:  
1) projednat a schválit způsob přidělování finančních prostředků a celkové hospodaření s rozpočtem 
AČR za rok 2002, 
2) projednat a schválit rozpočet AČR na rok 2003, 
3) zajistit realizaci plánu činnosti AČR na rok 2003, 
4) pokračovat v plnění úkolů uložených Valnou hromadou dle níže uvedených oblastí: 

a) motoristický sport a zájmové činnosti 
- pokračovat v systematické práci s talentovanou mládeží s tím, že v rozpočtu AČR budou vyčleněny 
pro danou oblast sportu příslušné finanční prostředky, 
- prioritně se zaměřit na výchovu jezdců, soutěžících a delegovaných činovníků, 
- zavést systém jasného a cíleného definování priorit v oblasti vynakládání investičních a grantových 
prostředků s cílem rozvoje vybraných základen automobilového sportu, motocyklového sportu, 
kartingu a minikár, 
- podílet se na novém systému vydávání veteránských registrovaných značek, systematicky pracovat 
s klubovými testačními komisaři a zapojit se do práce odborných komisí FIVA, 
- aktivně se podílet na rozvoji ostatních zájmových oblastí AČR, zejména při realizaci činnosti 
zdravotně postižených motoristů, orientačních soutěží, veteránů závodníků a karavanistů. 
b) obecný motorismus 
- účinně se podílet na novelizaci právních předpisů týkajících se provozu na pozemních komunikacích 
s cílem prosadit návrhy AČR na změny v těchto předpisech, 
- rozvinout činnost Federace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR s cílem zkvalitnit a sjednotit 
zdokonalovací výcvik; i v roce 2003 uskutečnit kurzy zdokonalovacího výcviku pro zdravotně 
postižené řidiče, 
- zaměřit se na informování veřejnosti a její motivování k bezpečnému a partnerskému chování v 
silničním provozu, 
- nadále věnovat pozornost dopravní výchově dětí a mládeže v klubech AČR. 

Toto usnesení VI.Valného shromáždění AČR bylo přijato. 

V Praze dne 30. listopadu 2002 

Za správnost:  
Dr. Roman Ječmínek 
prezident AČR 

 


