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Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů 

Zápis z jednání 
výkonného výboru Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR “ 

konaného dne 8. 4. 2015 
 
Místo konání: sídlo Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1 

Přítomni: Dr. Ing. Jiří Došek – předseda 

   Bohuslav Fencl – místopředseda  

Radko Ječmínek – člen 

Omluveni: Michal Rýdl - člen 

Hosté:  Mgr. Martina Priknerová  

Dr. Ing. Jiří Došek, předseda výkonného výboru 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. 
Následně bylo přistoupeno k projednávání programu: 

1. Odsouhlasení programu jednání  

- Rozhodnutí o přijetí OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! do Asociace center 
- Memorandum s Asociací krajů 
- Dny otevřených dveří ve výcvikových centrech 
- Žádost pana Dušánka na vystupování Asociace center v rámci výběrových řízení 
- Svolání Valné hromady Asociace center 
- Různé 

 

Hlasování přítomných: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

3 0 0 

 

2. Rozhodnutí o přijetí OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! do Asociace center  

Předseda výkonného výboru konstatoval, že Asociace center obdržela Registrační přihlášku do 
Asociace center ze dne 26. 3. 2015 od zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
OSTRAVA!!!. 

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 výkonný výbor, bylo přistoupeno o hlasování o přijetí OSTRAVA BEZPEČNÁ 
OSTRAVA!!!, jako sdruženého subjektu do Asociace center. 

Výkonný výbor jednomyslně rozhodl o přijetí OSTRAVA BEZPEČNÁ OSTRAVA!!!, zájmového sdružení 
právnických osob, se sídlem: Palackého 1114, Ostrava, PSČ 702 00, IČO 72557630, jako sdruženého 
subjektu do Asociace center. 
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Hlasování: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

3 0 0 

 

3. Memorandum s Asociací krajů (bod s hlasováním a úkolem) 

Bod uvedl člen výkonného výboru Radko Ječmínek. Informoval přítomné, že Autoklub České 
republiky uzavřel Memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem. Dále informoval o stavu  
jednání JUDr. Jana Šťovíčka, prvního viceprezidenta AČR, s Asociací krajů ČR. 

Předmětem jednání je příprava Memoranda Asociace krajů ČR a AČR. V Memorandu by mělo být 
ustanovení týkající se také Asociace center a výcvikových center s tím, že Asociace krajů ČR by měla 
uznávat AČR a jeho Asociaci center jako partnera v oblasti týkající se výcvikových center a 
souvisejících činností. 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno. 

Úkoly: 

Popis úkolu Odpovědná osoba Termín 

Sledovat stav jednání 
s Asociací krajů ve věci 
uzavření Memoranda 
s Asociací krajů ČR a 

informovat členy výkonného 
výboru Asociace center 

Radko Ječmínek Průběžně 

 

4. Dny otevřených dveří ve výcvikových centrech 

Bod uvedl předseda výkonného výboru. Informoval o dni otevřených dveří ve výcvikovém centru 
v Mostě, které se konalo dne 23. 3. 2015. Předsedu doplnil pan Ječmínek, který se dne otevřených 
dveří zúčastnil osobně. Návštěvnost byla dobrá. Z důvodu nepříznivého počasí musel být zrušen den 
otevřených dveří, který se měl konat následující týden a byl určen pro návštěvníky s motocykly. 

Pan Fencl sdělil přítomným, že den otevřených dveří ve Vysokém Mýtě se uskuteční dne 16. 6. 2015 
a to ve spolupráci AUTOKLUBu KAROSA klubu v AČR, společnosti DEKRA, Policie a BESIPu. 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno. 

Úkoly: 

Popis úkolu Odpovědná osoba Termín 

Zajistit koordinaci dnů 
otevřených dveří, které 

pořádají subjekty sdružené 
v Asociaci center a věc 

předložit Valné hromadě 
Asociace center 

Dr. Ing. Jiří Došek 
Valná hromada Asociace 

center 
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5. Žádost pana Dušánka na vystupování Asociace center v rámci výběrových řízení 

Předseda výkonného výboru předložil přítomným žádost pana Dušánka na vystupování Asociace 
center v rámci výběrových řízení tak, aby Asociace center postupovala jako celek. 

Předseda konstatoval, že toto dle jeho názoru není možné, že je nutné věci oddělit. Jednou věcí je 
účast subjektů sdružených v Asociaci center, které se účastní výběrových řízení a navzájem mezi 
sebou soutěží. Druhou věcí je postup těchto subjektů ve společných věcech vůči orgánům státní 
správy a samosprávy. Tam by měla Asociace center vystupovat jako celek a prosazovat svoje zájmy. 

Po té proběhla diskuse. 

Výkonný výbor rozhodl, že předloží Valné hromadě Asociace center doporučení s tím, že Valné 
hromadě navrhne, že Asociace center bude jako celek postupovat vůči orgánům státní správy a 
samosprávy při prosazování společných zájmů. Případně by mohla Asociace center společně 
postupovat v rámci dlouhodobé spolupráce např. s Policií ČR (výcvik příslušníků Police 
celorepublikového rozsahu). 

Ve věci výběrových řízení bude postupovat každý subjekt sám v rámci svých obchodních aktivit a 
také bude za tuto činnost odpovědný. Výběrová řízení nejsou předmětem činnosti Asociace center. 

Hlasování: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

3 0 0 

Úkoly: 

Popis úkolu Odpovědná osoba Termín 

Předložit Valné hromadě 
Asociace center doporučení 
výkonného výboru Asociace 

center 

Dr. Ing. Jiří Došek 
Valná hromada 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.  

Předseda výkonného výboru navrhl, aby se Valná hromada uskutečnila dne 16. 6. 2015 v areálu 
společnosti AUTODROM MOST a. s. 

Po diskusi přistoupil výkonný výbor k hlasování o termínu konání Valné hromady Asociace center. 

Hlasování: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

2 1 0 

Výbor rozhodl, že svolává Valnou hromadu Asociace center na den 16. 6. 2015, v 10.00 hod, do 
areálu společnosti AUTODROM MOST a. s., a to s následujícím programem: 

1. Zahájení 
2. Procedurální otázky 
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3. Průběžná zpráva o činnosti Asociace center 
4. Odvolání člena výkonného výboru, volba nových členů výkonného výboru 
5. Různé 
6. Závěr 

 
Po skončení Valné hromady Asociace center bude následovat rozšířené jednání výkonného výboru 
Asociace center, kterého se zúčastní zástupci všech osob sdružených v Asociaci center. 

Hlasování: 

Pro: Proti: Zdrželo se: 

3 0 0 

Úkoly: 

Popis úkolu Odpovědná osoba Termín 

Zajistit veškeré záležitosti 
spojené se svoláním a konáním 

Valné hromady Asociace 
center 

Dr. Ing. Jiří Došek Průběžně v souladu s OJŘ 

 

7. Různé 

Přijetí dalších členů 

Předseda výkonného výboru sdělil přítomným, že Asociaci center do dnešního dne neobdržela 
žádnou další registrační přihlášku do Asociace center. V případě obdržení přihlášky se bude věcí 
zabývat výkonný výbor Asociace center. 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno. 

Předseda výkonného požádal pana Ječmínka o aktualizace webových stránek Asociace center a 
uvedení odkazů na jednotlivá výcviková centra a osoby sdružené v Asociaci center. 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno. 

Úkoly: 

Popis úkolu Odpovědná osoba Termín 

Zajistit aktualizaci webových 
stránek Asociace center, 

včetně uvedení jednotlivých 
odkazů 

 

Radko Ječmínek Bezodkladně 

 
Příští jednání se uskuteční dne 16. 6. 2015, nebude-li stanoveno jinak. Po tomto bodu bylo jednání 
ukončeno. 
 
V Praze dne 8. 4. 2015  
 …..……………………………………….. 
 Dr. Ing. Jiří Došek 
 předseda výkonného výboru Asociace center 


