Zápis z jednání přípravného (výkonného) výboru
Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR,
se sídlem Opletalova 1337/29, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00,
IČO 22897381, zápis ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L51510
Datum konání: 13. 5. 2014, 9.00 hod
Místo konání:

budova společnosti DEKRA CZ a. s., Türkova 1001, Praha 4, PSČ 149 00

Přítomni:

Jiří Patera – předseda
Radko Ječmínek – místopředseda
Stanislav Fencl, Ing. Pavel Hanka – členové

Omluveni:

Ing. Karel Matuška

Hosté:

Ing. Libor Budina, Michal Rýdl, Ing. Jiří Došek, Mgr. Martina Priknerová

Program jednání:
1. Zahájení
Předseda přípravného (výkonného) výboru (dále jen „výbor“) Asociace center pro
zdokonalovací výcvik řidičů AČR (dále jen „Asociace center“) přivítal přítomné a
konstatoval, že v souladu se Stanovami AČR a Organizačním a jednacím řádem Asociace
center (dále jen „OJŘ“) je výbor usnášeníschopný.
2. Přijetí sdružených subjektů Asociace center
Přítomní členové výboru konstatovali, že na organizační přípravě a založení Asociace center
se podílely tři subjekty, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací
výcvik řidičů. Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s čl. II.1, odst. 3 a čl. II.3, odst. 6 OJŘ
musí o účasti sdružených subjektů rozhodnou výbor, bylo přistoupeno o hlasování o přijetí
sdružených subjektů.
Výbor jednomyslně rozhodl o přijetí následující sdružených subjektů:
AUTODROM MOST a. s.,
se sídlem: Tvrzova 5, Most, PSČ 434 01, IČO 25419048
AUTOKLUB KAROSA klub v AČR,
se sídlem: Dráby 45, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, IČO 00485802
HCT DEKRA a. s.,
se sídlem: Türkova 1001/9, Chodov, Praha 4, PSČ 149 00, IČO 27643701
3. Příloha č. 1 k OJŘ
Dle OJŘ musí sdružené subjekty splnit podmínky specifikované v Příloze č. 1 k OJŘ.
Podmínky pro sdružené subjekty dle Přílohy č. 1 k OJŘ stanovuje výbor.

Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni tohoto zasedání výboru nebyly podmínky pro sdružené
subjekty stanoveny a schváleny, konstatuje jednomyslně výbor, že Příloha č. 1 k OJŘ
k dnešnímu dni není platná a účinná.
Ing. Pavel Hanka předložil výboru návrh nových podmínek (Příloha č. 1 k OJŘ) pro sdružené
subjekty, a to s rozdělením pro subjekty, které jsou vlastníky center pro zdokonalovací výcvik
řidičů a subjekty, které jsou provozovateli těchto center.
Výbor rozhodl, že tento návrh bude rozeslán přítomným k připomínkám, které si navzájem
pošlou do jednoho týdne od data tohoto zasedání.
4. Vstupní a členské příspěvky pro sdružené a spolupracující subjekty
Přípravný výbor dne 9. 3. 2011 rozhodl o výši vstupních a členských příspěvků pro sdružené
a spolupracující subjekty.
Vzhledem k aktuální situaci rozhodl jednomyslně výbor, že tyto vstupní a členské příspěvky
se ruší.
5. Odstoupení členů výboru
Předseda výboru, který je statutárním orgánem Asociace center, oznámil přítomným, že
odstupuje z funkce předsedy výboru a člena výboru. Z funkce člena výboru dále odstoupil
Ing. Karel Matuška. Výbor bere odstoupení z funkcí na vědomí.
Dle OJŘ v případě, že mimo jiné člen výboru odstoupí z funkce, musí valná hromada do 3
měsíců za něj zvolit nového člena výboru.
Do doby konání valné hromady Asociace center, pověřuje výbor místopředsedu výboru pana
Radko Ječmínka, k zastupování Asociace center.
6. Svolání valné hromady Asociace center
Dle OJŘ valnou hromadu svolává výbor s tím, že termín a program valné hromady se oznámí
sdruženým subjektům ve lhůtě nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou
pozvánkou.
Výbor jednomyslně rozhodl, že svolává valnou hromadu Asociace center na den 17. 6. 2014,
v 13.00 hod, do sídla Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1 – Nové
Město, PSČ 110 00, a to s následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Procedurální otázky
Projednání a schválení výsledků činnosti a hospodaření Asociace center za uplynulé období
Projednání a schválení návrhu činnosti a hospodaření Asociace center na další období,
Volba nových členů výboru, případně odvolání a volba členů výboru
Různé
Závěr

7. Různé
Výbor rozhodl, že v nutných případech, může místopředseda výboru vyvolat rozhodnutí
výboru způsobem "per rollam", to je korespondenčním hlasováním (včetně e-mailového)
členů výboru. Rozhodnutí výboru tohoto odstavce je právoplatné, pokud pro něj hlasují
všichni členové výboru (v současné době 3 členové).
8. Různé
Místopředseda výboru poděkoval přítomným a zasedání ukončil v 10.00 hod.

V Praze dne 13. 5. 2014

……………………..
Radko Ječmínek

……………………..
Stanislav Fencl

……………………..
Ing. Pavel Hanka

