
Zápis z Valné hromady  
Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29, IČO: 22897381, zápis ve spolkovém 
rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L51510 (dále jen „Asociace center“),  

 

konané dne 15. října 2014 ve 13.00 hod.  
v budově AČR, Praha 1, Opletalova 1337/29 

 
Přítomni:  dle listiny přítomných  
 

Program: 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 

 
1.  Zahájení 
 

Valnou hromadu zahájil předseda výkonného výboru Dr. Ing. Jiří Došek. 
 
2.  Procedurální otázky 
 

Dr. Ing. Jiří Došek konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu se 
Stanovami AČR a Organizačním a jednacím řádem Asociace center (dále jen „OJŘ“) 
a je usnášeníschopná. 
 
Valná hromada je tvořena delegáty osob sdružených v Asociaci center (sdružených 
subjektů) s tím, že každá tato osoba má právo stanovit jednoho delegáta. Jednoho 
delegáta stanoví Autoklub České republiky. Na valné hromadě je přítomno 5 
delegátů a 2 pozvaní hosté. Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu. 
Dr. Ing. Došek informoval přítomné, že Ostrava do dnešního dne nepodala přihlášku 
do Asociace center. 
 
Program je shodný s programem uvedeným na pozvánce. 
Dr. Ing. Jiří Došek předložil valné hromadě v souladu s OJŘ návrh jednacího řádu 
valné hromady. 
 
Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění výše 
uvedených návrhů, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada schválila 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo 
nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování: 
- program valné hromady, 
- jednací řád valné hromady. 



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

 
Dle schváleného jednacího řádu valné hromady jednání valné hromady řídí předseda. 
 
Řídící valné hromady seznámil přítomné s výsledky činnosti a hospodaření Asociace 
center za uplynulé období. 
 
Dále předal slovo členu výkonného výboru Radku Ječmínkovi, který přítomné 
informoval o grantech mezinárodní organizace FIA poskytnutých AČR. Pro letošní 
rok jsou granty určeny na projekt, týkající se vytvoření reklamních spotů na téma 
bezpečnost silničního provozu, které mají propagovat výcviková centra. Spoty budou 
po jejich dokončení zveřejněny v médiích. Současně se připravují webové stránky, 
které budou odkazovat na výcviková centra, k celé věci bude uskutečněna tisková 
konference. 
 
Předsedající dále předal slovo Mgr. Janu Vohnoutovi, novému projektovému 
manažerovi AČR, který přítomné seznámil s granty FIA na další období. V roce 2015 
budou granty určeny na projekt navazující na reklamní spoty. Je navrhováno 
uskutečnit dny otevřených dveří ve výcvikových centrech, a to v jeden nebo dva 
stejné dny v rámci celé České republiky. V současné době je projekt ve 
schvalovacím řízení ve FIA. Po případném schválení projektu budou oslovena 
jednotlivá výcviková centra a současně stanoveny podmínky pro konání dnů 
otevřených dveří (základní program, termíny, další podmínky). Každé zúčastněné 
výcvikové centrum dostane od AČR stanovenou dotaci na pořádání těchto dnů 
otevřených dveří. 
 
Po diskusi, týkající se zejména vhodnosti termínů pro konání dnů otevřených dveří, 
navrhl předsedající předběžný termín konání dnů otevřených dveří, a to 25. - 26. 
dubna 2015. Poté bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo nehlasoval proti, 
nikdo se nezdržel hlasování: 
- schválila výsledky činnosti a hospodaření Asociace center za uplynulé období, 
- vzala na vědomí informace týkající se grantů AČR z FIA, 
- stanovila předběžný termín konání dnů otevřených dveří, a to na 25. – 26. 4. 2015 

s tím, že tento termín může být na základě dohody zúčastněných změněn. 
 
4.  Projednání a schválení návrhu činnosti, cílů a úkolů Asociace center na 

další období 
 
Řídící valné hromady seznámil přítomné s návrhem činnosti a hospodaření Asociace 
center na další období a předložil valné hromadě k projednání návrh hlavních témat, 
kterými by se Asociace center měla v dalším období zabývat. Návrh hlavních témat 
je přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlavní témata jsou rozděleny do 7 částí. Ke všem jednotlivým částem proběhla 
podrobná diskuse. 
 



Člen výkonného výboru Radko Ječmínek informoval přítomné o jednání JUDr. Jana 
Šťovíčka, prvního viceprezidenta AČR, s Asociací krajů ČR, která je zájmovým 
sdružením právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné 
zájmy a práva krajů. 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. 
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo nehlasoval proti, 
nikdo se nezdržel hlasování: 
- schválila návrh činnosti a hospodaření Asociace center na další období, 
- ukládá předsedovi výkonného výboru Dr. Ing. Jiřímu Doškovi uskutečnit jednání 

na Ministerstvu dopravy ČR ve věci návrhu legislativních změn, a to do jednoho 
měsíce od konání valné hromady a o výsledcích jednání informovat zástupce 
sdružených subjektů a členy výkonného výboru, 

- ukládá členu výkonného výboru Radku Ječmínkovi zjistit, zda existují v zahraničí 
subjekty vykonávající podobnou činnost jako Asociace center, jaký mají rozsah 
činnosti, kde působí a zajistit kontakty na tyto subjekty, 

- ukládá členu výkonného výboru Radku Ječmínkovi zjistit možnost případných 
grantů a dotací na činnost Asociace center a na činnost a rozvoj výcvikových 
center z jednotlivých zdrojů, včetně fondů EU, 

- ukládá předsedovi výkonného výboru Dr. Ing. Jiřímu Doškovi zjistit na 
Ministerstvu dopravy ČR možnost poskytovaných grantů a dotací od tohoto 
ministerstva, případně z jiných zdrojů, 

- ukládá výkonnému výboru Asociace center rozpracovat jednotlivé části návrhu 
hlavních témat, předložených na této valné hromadě, 

- ukládá výkonnému výboru předložit návrh ustanovení do Memoranda s Asociací 
krajů ČR. 

 
5.  Projednání a schválení návrhu hospodaření Asociace center na další období 
 
Řídící valné hromady předal slovo členu výkonného výboru Radku Ječmínkovi, který 
informoval přítomné, že požádá Prezídium AČR o poskytnutí finančních prostředků 
AČR na činnost Asociace center. Z těchto prostředků by se měly hradit náklady 
spojené s činností, např. cestovné, úhrady poradcům v jednotlivých záležitostech atd. 
 
Předsedající sdělil přítomným, že cílem by mělo být získat finanční prostředky i od 
jiných subjektů. K tomuto účelu by se měla připravit základní prezentace činnosti 
Asociace center. 
 
Dále byla projednávána otázka vystupování Asociace center vůči velkým partnerům, 
zejména způsob jednání Asociace a jednotlivých sdružených subjektů. 
 
Valná hromada projednala návrh na příspěvky sdružených subjektů v Asociaci center. 
 
Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 



 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo nehlasoval proti, 
nikdo se nezdržel hlasování: 
- vzala na vědomí informaci člena výkonného výboru Radka Ječmínka o jeho 

návrhu na poskytnutí finančních prostředků z AČR, 
- ukládá předsedovi výkonného výboru Dr. Ing. Jiřímu Doškovi připravit návrh 

základní prezentace činnosti Asociace center, 
- ukládá výkonnému výboru doplnit návrh hlavních témat, předložených na této 

valné hromadě, o část, týkající se problematiky vystupování Asociace center vůči 
velkým partnerům, včetně přípravy návrhu na sjednocení pravidel v této věci, 

- neschválila výši členských příspěvků pro sdružené subjekty s tím, že tyto členské 
příspěvky zatím placeny nebudou, ale každý sdružený subjekt bude svou 
činností podporovat Asociaci center (např. uspořádáním dnů otevřených dveří). 

 
6.  Volba člena výkonného výboru 
 
Řídící valné hromady seznámil přítomné s aktuální situací ve výkonném výboru 
Asociace center, který má být dle Stanov AČR a OJŘ pětičlenný. V současně době je 
čtyřčlenný. 
 
Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo nehlasoval proti, 
nikdo se nezdržel hlasování, nebude volit dalšího člena výkonného výboru. 
 
7.  Různé 
 
Člen výkonného výboru Radko Ječmínek se vrátil k otázce grantů FIA a přípravě 
reklamních spotů. V této souvislosti se budou připravovat webové stránky, které 
budou odkazovat i na jednotlivá výcviková centra, proto je nutné připravit jednotnou 
prezentaci těchto center. Každé výcvikové centrum připraví svou prezentaci, a to na 
20 řádků. 
 
Dále upozornil, že na webových stránkách AČR www.autoklub.cz je část určená 
Asociaci center. 
 
8.  Závěr 
 
Řídící valné hromady poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě a 
valnou hromadu ukončil ve 14.35 hod. 

 
 
 

  Dr. Ing. Jiří Došek 
řídící valné hromady 

http://www.autoklub.cz/

