
Zápis z jednání 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: 5. 9. 2014 

 

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

 Nové Město, PSČ 110 00 

 

Přítomni: Dr. Ing. Jiří Došek - předseda 

 Bohuslav Fencl – místopředseda 

 Radko Ječmínek – člen 

 Michal Rýdl - člen 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 

 

Předseda 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. Svolání valné hromady Asociace center 

 

Valná hromada Asociace center, která se konala dne 17. 6. 2014, uložila výkonnému výboru, 

aby svolal valnou hromadu na den 15. 10. 2014, ve 13 hod, do budovy Autoklubu České 

republiky s tím, že program valné hromady se oznámí sdruženým subjektům ve lhůtě nejméně 

30 dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. V případě naléhavé a 

neočekávané skutečnost může výkonný výbor tento termín změnit za podmínky, že bude 

informovat všechny sdružené subjekty. 

 

V souladu s usnesením valné hromady Asociace center ze dne 17. 6. 2014 a dle OJŘ        

svolává výkonný výbor valnou hromadu Asociace center na den 15. 10. 2014,                  

ve 13.00 hod, do sídla Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1, Nové 

Město, PSČ 110 00, a to s následujícím programem: 

 

1. Zahájení 

2. Procedurální otázky 

3. Projednání a schválení výsledků činnosti a hospodaření Asociace center za      

uplynulé období 

4. Projednání a schválení návrhu činnosti, cílů a úkolů Asociace center na další období 

5. Projednání a schválení návrhu hospodaření Asociace center na další období 

6. Volba člena výkonného výboru 

7. Různé 

8. Závěr 

 

Výkonný výbor jednomyslně schvaluje návrh jednacího řádu valné hromady Asociace center. 



 

3. Různé 

 

Výkonný výbor rozhodl, že předloží valné hromadě ke schválení návrh, že v nutných 

případech, může předseda výboru vyvolat rozhodnutí výkonného výboru způsobem                

"per rollam", to je korespondenčním hlasováním (včetně e-mailového) členů výkonného 

výboru. Rozhodnutí výboru bude právoplatné, pokud pro něj budou hlasovat všichni zvolení 

členové výkonného výboru.  

 

4. Různé 

 

Místopředseda výboru poděkoval přítomným a ukončil jednání výkonného výboru. 

 

 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2014 

 

 

 

 

 

Zapsal:     Dr. Ing. Jiří Došek, předseda 


