Volební řád Volebních konferencí
I.
Základní ustanovení
1.

Tento Volební řád Volebních konferencí (dále jen „Volební řád“) upravuje v souladu s
Organizačním a jednacím řádem Autoklubu ČR (dále jen „OJŘ Autoklubu ČR“) způsob jednání
Volebních konferencí, včetně úpravy voleb, a to:
a)
b)
c)
d)
e)

Sportovních komisí Výkonného výboru Autoklubu ČR pro motocyklový sport specifikovaných
v čl. 4, odst. 3 OJŘ Autoklubu ČR,
Sportovních komisí Výkonného výboru Autoklubu ČR pro automobilový sport specifikovaných
v čl. 5, odst. 3 OJŘ Autoklubu ČR,
Asociace veteran car clubů AČR,
Asociace zdravotně postižených motoristů AČR,
Asociace caravan clubů AČR.

2.

Členy Sportovní komise specifikované v odst. 1, písm. a) a b) tohoto článku (dále jen společně
„Sportovní komise“) volí Volební konference této Sportovní komise. Sportovní komise na svém
prvním zasedání volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

3.

Členy výkonného výboru Asociací specifikovaných v odst. 1, písm. c) až e) tohoto článku (dále jen
společně „Asociace“) volí Volební konference této Asociace. Výkonný výbor na svém prvním
zasedání volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

4.

Funkční období členů Sportovních komisí a výkonných výborů Asociací je shodné s funkčním
obdobím členů stávajícího Prezídia Autoklubu ČR dle Stanov Autoklubu ČR.

5.

Volební konference může rozhodnout, že se členové Sportovní komise a výkonného výboru
Asociace na další období, to je dobu funkčního období stávajícího Prezídia Autoklubu ČR, volit
nebudou s tím, že Volební konference potvrdí složení stávající Sportovní komise (před nabytím
účinnosti OJŘ Autoklubu ČR výkonného výboru Sportovního svazu FMS AČR a FAS AČR a dalších
Svazů specifikovaných v čl. 22, odst. 1 OJŘ Autoklubu ČR) nebo složení stávajícího výkonného
výboru Asociace. V případě, že stávající Sportovní komise nebo výkonný výbor Asociace nemá
takový počet členů, jak stanoví Příloha č. 1, může Volební konference rozhodnout, že potvrdí
složení této stávající Sportovní komise nebo výkonného výboru Asociace a současně zvolí členy
Sportovní komise nebo výkonného výboru na neobsazená místa do počtu dle přílohy č. 1.
Ustanovení tohoto odstavce se netýká Sportovních komisí, jejichž členové byli před nabytím
účinnosti OJŘ Autoklubu ČR jmenováni.

6.

Složení Sportovních komisí a výkonných výborů Asociací bere na vědomí Prezídium Autoklubu ČR.

7.

Na Klub závodníků veteránů AČR specifikovaný v OJŘ Autoklubu ČR se přiměřeně použijí
ustanovení tohoto Volebního řádu.

8.

Složení Volební konference Sportovních komisí a Asociací, to je stanovení osob s hlasovacím
právem na této Volební konferenci (dále jen „delegáti Volební konference“) je specifikováno v
Příloze č. 1 k tomuto Volebnímu řádu, která je jeho nedílnou součástí (dále jen „Příloha č. 1“).

Strana 1 z 3
AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. Autoklub.cz

9.

Stanovení počtu volených členů Sportovních komisí, včetně určení počtu zástupců jednotlivých
odborností (tzv. volební klíč) a stanovení počtu volených členů výkonných výborů Asociací, je
uvedeno v Příloze č. 1.

10. Členem Sportovní komise nesmí být osoba, která je při výkonu své funkce ve střetu zájmu s
činností Sportovní komise (zejména komerční zájmy), a/nebo osoba, která je držitelem platné
licence jezdce, s výjimkou držitelů licence, kteří jsou ve Sportovní komisi jako zástupci jezdců a
soutěžících / týmů, a to po celou dobu výkonu funkce.
11. Pokud není v Příloze č. 1 uvedeno či specifikováno jinak, řídí se Volební konference Sportovní
komise a Asociace OJŘ Autoklubu ČR a tímto Volebním řádem.

II.
Organizace a řízení Volební konference
1.

Jednání Volební konference řídí stávající předseda Sportovní komise a předseda výkonného
výboru Asociace, v době nepřítomnosti předsedy řídí zasedání místopředseda nebo jiný člen
Sportovní komise nebo výkonného výboru Asociace, pověřený předsedou (dále jen
„předsedající“).

2.

Volební konference se mohou zúčastnit osoby bez hlasovacího práva:
a) členové Prezídia Autoklubu ČR,
b) generální sekretář Výkonného výboru Autoklubu ČR pro motocyklový sport a Výkonného
výboru Autoklubu ČR pro automobilový sport dle jejich působnosti,
c) kandidáti do Sportovní komise nebo výkonného výboru Asociace.

3. Delegát Volební konference může být na základě písemné plné moci zastoupen jiným delegátem
Volební konference.
4.

Volební konference rozhoduje většinou hlasů přítomných delegátů Volební konference. O všech
návrzích se rozhoduje veřejným hlasováním. Toto ustanovení se netýká voleb, které jsou upraveny
v odst. 9 až 11 tohoto článku.

5.

Kandidáty do Sportovní komise a výkonného výboru Asociace mají právo navrhnout stávající
Sportovní komise a výkonný výbor Asociace, držitelé licencí dané disciplíny, pořadatelé
sportovních podniků dané disciplíny a kluby Autoklubu ČR zabývající se příslušnou oblastí.

6.

Každý kandidát do Sportovní komise a výkonného výboru Asociace musí před volbou vyplnit a
podepsat Přihlášku kandidáta do Sportovní komise a výkonného výboru Asociace (dále jen
„Přihláška kandidáta“) a tím vyjádřit svůj souhlas s kandidaturou. Na Přihlášce kandidáta musí být
uveden navrhovatel a podpis navrhovatele. Předepsaný formulář Přihlášky kandidáta je Přílohou
č. 2 tohoto Volebního řádu, která je jeho nedílnou součástí.

7.

Přihlášky kandidátů musí být doručeny Autoklubu ČR nejpozději do konce 4. pracovního dne před
konáním Volební konference (do této lhůty se nezapočítává den konání Volební konference), a to
následujícím způsobem:
a) písemně na adresu: Autoklub ČR, volby VV, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1,
b) e-mailem na adresu: volby@autoklub.cz (Přihláška kandidáta musí být vyplněná, podepsaná
a oskenovaná v PDF formátu),
c) osobně do sekretariátu Autoklubu ČR, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1.
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8.

Sekretariát Autoklubu ČR předá Přihlášky kandidátů Sportovní komisi a výkonnému výboru
Asociace, kteří prověří, zda kandidáti splňují všechny náležitosti požadované OJŘ Autoklubu ČR a
tímto Volebním řádem, sestaví listinu kandidátů a předloží ji předsedajícímu.

9.

Volby Sportovních komisí a výkonného výboru Asociací řídí předsedající. Hlasování je tajné, pokud
není v Příloze č. 1 uvedeno jinak nebo Volební konference nerozhodne samostatným usnesením,
že volby budou probíhat veřejným či jiným způsobem hlasování.

10. Každý delegát Volební konference může hlasovat nejvýše pro tolik kandidátů, kolik je volených
členů. Po hlasování se sestaví pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů. Zvoleni jsou ti
kandidáti, kteří se umístili na čelných místech pořadí, nejvýše však tolik kandidátů, kolik je
volených osob. Toto ustanovení platí, pokud Volební konference nerozhodne v souladu s odst. 9
tohoto článku, jinak.
11. V případě, že kandidát do Sportovní komise kandiduje na více volených míst (odborností), jeho
nezvolení na jedno místo nevylučuje jeho volbu na další místo. Kandidát může být zvolen pouze
na jedno místo ve Sportovní komisi.
12. Členem Sportovní komise a výkonného výboru Asociace může být zvolena pouze jedna osobu za
jeden klub Autoklubu ČR, pokud není uvedeno v Příloze č. 1 jinak.
13. V mimořádných a naléhavých případech, které nesnesou odkladu a/nebo v otázkách, které
neupravuje OJŘ Autoklubu ČR nebo tento Volební řád, může Volební konference rozhodnout
samostatným usnesením o úpravě procesních pravidel a podmínek svého jednání, a to
s podmínkou dodatečného schválení Prezídia Autoklubu ČR.
Volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Prezídiem Autoklubu ČR.

Prezídium Autoklubu ČR, v Praze dne 20. 9. 2017

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
prezident Autoklubu České republiky
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