
U S N E S E N Í 
 

VIII.  Valného shromáždění Autoklubu České republiky /AČR/,  
Praha 1, Opletalova 29, PSČ: 110 00, IČO: 00550264 

 
I.   Valné shromáždění bere na vědomí: 
 

a) zprávu o počtu přítomných delegátů, 
b) zprávu o výsledcích činnosti AČR za uplynulé období, 
c) zprávu o předběžných výsledcích hospodaření AČR za uplynulé období, 
d) zprávu Revizní komise AČR, 
e) zprávu subjektů AČR. 

 
II.   Valné shromáždění schvaluje: 
 

a) program jednání Valného shromáždění, 
b) jednací řád Valného shromáždění, včetně Pracovního předsednictva Valného 

shromáždění ve složení:  
PaedDr. Roman Ječmínek - prezident AČR, 
Pavel Babka    - první viceprezident AČR, 
Ing. Radovan Novák  - člen Prezídia AČR, schválen Prezídiem AČR, 
Zdeněk Lindr   - člen Prezídia AČR, schválen Prezídiem AČR, 
Václav Volek   - předseda Revizní komise AČR, 

c) zásady rozpočtové politiky AČR pro rok 2005, 
d) změny Stanov AČR 

s následujícími úpravami předloženého návrhu Stanov: 
- čl. 3, odst. 6. návrhu Stanov zní: O vyloučení člena (čl. 3, odst. 4, písm. f/ 

g/) rozhoduje členská schůze klubu, či Prezídium a v případě přímého 
členství v AČR Prezídium. 

- čl. 4, odst. 1 písm. e) zní: odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se 
jejich osob vždy k nejbližšímu nadřízenému orgánu. Konečným orgánem 
příslušným k rozhodování sporu je Valná hromada. Odvolání nemá 
odkladný účinek. 

 
III.   Valné shromáždění ukládá Prezídiu AČR: 
  

1) zabezpečit a zorganizovat Valnou hromadu AČR v roce 2004, 
2) připravit návrhy na změny Stanov AČR pro Valnou hromadu AČR v roce 2004. 

 
IV.  Valné shromáždění se usnáší, že v souvislosti s konáním Valné hromady AČR 

v roce 2004, bude návrh činnosti AČR a návrh jeho dalšího rozvoje 
v jednotlivých oblastech, projednán a schválen touto Valnou hromadou AČR. 

 
Toto usnesení VIII. Valného shromáždění AČR bylo přijato v 13.20  hod. 
 
V Praze dne 25. září 2004 
 
Za správnost:           PaedDr. Roman Ječmínek 
                                             prezident Autoklubu České republiky a 
       řídící Valného shromáždění 


