
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: 17. 6. 2014, 12.00 hod 
 

Místo konání: budova Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1, Nové 

Město, PSČ 110 00 
 

Přítomni: Radko Ječmínek - místopředseda,  

 Bohuslav Fencl, Ing. Pavel Hanka - členové 

 

 

Program jednání: 
 

 

1. Zahájení 
 

Místopředseda 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 nových sdružených subjektů Asociace center 

 

Místopředseda informoval přítomné, že Asociace center obdržela písemné Registrační 

přihlášky do Asociace center, a to od Autodromu Sosnová u České Lípy a Antonína Musila - 

Polygon Jihlava – Hosov. 

 

Bylo konstatováno, že oba subjekty splnily všechny stanovené podmínky. 

 

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 nových 

sdružených subjektů. 

 

Výbor jednomyslně rozhodl o přijetí následující sdružených subjektů: 

 

AUTODROM SOSNOVÁ u České Lípy a. s. 
se sídlem: Thunovská 183/18, Malá Strana, Praha 1, PSČ 118 00, IČO 25471244 

 

Antonín Musil – Polygon Jihlava - Hosov 
Místo podnikání: Chlumova 4755/12, Jihlava, PSČ 586 01, IČO 10582088 

 

Výbor dále konstatoval, že zájem o vstup do Asociace center projevilo i zájmové sdružení 

právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!. Vzhledem ke skutečnosti, že tento 

subjekt nepodal Registrační přihlášku, protože o jejím podání musí rozhodnout příslušné 

orgány tohoto subjektu, bude na valné hromadě přítomen jako host. 

 



3. Příprava Valné hromady Asociace center 
 

V souvislosti s konáním valné hromady Asociace center, která se uskuteční dnešního dne od 

13.00 hod, výbor projednal všechny navrhované body programu.  

 

Po projednání jednotlivých bodů výbor: 

 

a) potvrzuje schválení Přílohy č. 1 k OJŘ, 

b) potvrzuje rozhodnutí o přijetí nových sdružených subjektů Asociace center, a to 

Autodromu Sosnová u České Lípy a Antonína Musila - Polygon Jihlava – Hosov s tím, že 

tyto subjekty mají právo stanovit jednoho delegáta na valnou hromadu, 

c) rozhodl, že jako host se valné hromady zúčastní zájmové sdružení právnických osob 

OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, 

d) schvaluje návrh jednacího řádu valné hromady Asociace center, 

e) pověřuje místopředsedu výboru Radko Ječmínka, aby zahájil jednání valné hromady, 

f) navrhuje, aby valnou hromadu řídil místopředseda výboru Radko Ječmínek dle 

navrhovaného programu, 

g) konstatoval, že všichni členové výboru na valné hromadě odstoupí ze svých funkcí. 

 

 

 

4. Závěr 
 

Místopředseda výboru poděkoval přítomným a zasedání ukončil v 12.45 hod. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 17. 6. 2014 

 

 

 

 

Zapsal:  Radko Ječmínek  

 


