
ZZmměěnnyy SSttaannoovv AAČČRR

KKoommeennttáářř kk nnáávvrrhhuu nnaa vvyybbrraannéé zzmměěnnyy SSttaannoovv AAČČRR
pprroo „„kkoonnffeerreennccee ssvvaazzůů““

Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní poznatky a zkušenosti ukazují, že je nezbytné 
přistoupit k provedení některých úprav Stanov AČR, předkládáme Vám návrh na vybrané
změny Stanov AČR, který se týkají především způsobu schvalování složení sportovních 
komisí (výborů) pro výkon sportovních autorit AČR na další období.

Současný stav dle platných Stanov AČR

Valná hromada AČR je nejvyšším orgánem AČR, koná se zpravidla jednou za 4 roky a je 
tvořena delegáty klubů (dle velikosti členské základny) a Prezídiem AČR.
V pravomoci Valné hromady AČR je mimo jiné volit a odvolávat prezidenta, prvního 
viceprezidenta a další členy Prezídia (11 členů), členy Revizní komise a předsedu Národního 
odvolacího soudu.

Dle platných Stanov AČR jmenuje sportovní komise (výbory) pro výkon sportovních autorit 
AČR včetně jejich dílčích odborných komisí Prezídium AČR (čl. 8, odst. 8, písm. j)), a to na 
základě návrhů těchto jednotlivých komisí (výborů). 
Tento systém, kdy je jeden volený orgán zodpovědný vrcholným orgánům, funguje např. ve FIM.

Návrh změny Stanov AČR

Členové jednotlivých komisí (výborů) by měli být schvalováni na zasedání Valné 
hromady AČR a Výroční konference AČR (v období mezi Valnými hromadami AČR), a 
to na další roční období. 

Návrhy složení jednotlivých komisí (výborů) budou vznikat na jednání jednotlivých 
disciplín, tzv. „konferenci svazů“, tyto návrhy budou předloženy Prezídiu AČR, a po 
jejich projednání je Prezídium předloží Valné hromadě AČR, případně Výroční 
konferenci AČR ke schválení.

Prezídium AČR bude mít právo kooptovat nové členy sportovních komisí (výborů) pro 
případ ukončení činnosti dosavadních členů.

Tento systém funguje velmi dobře ve Svazu Ploché dráhy AČR, který si volí své vedení, které 
následně schvaluje a jmenuje Prezídium. 
Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých disciplín bude nutno přizpůsobit způsob výběru delegátů
konferencí svazů.
Obdobný systém volby členů jednotlivých komisí je realizován ve FIA. 

Tímto navrhovaným postupem bude zajištěna větší transparentnost tvorby orgánů a větší vliv 
jednotlivých členů Autoklubu České republiky (klubů) na fungování jednotlivých disciplín. 




