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Postup při navrhování kandidátů na prezidenta, prvního viceprezidenta a 
členy Prezídia Autoklubu ČR,  

pro volby na XVI. Valné hromadě Autoklubu ČR konané dne 21. 11. 2020 

Dokumenty k volbám: 

- Stanovy Autoklubu ČR schválené Valnou hromadou Autoklubu ČR dne 19. 11. 2016 

- Jednací řád XVI. Valné hromady Autoklubu ČR schválený Prezídiem Autoklubu ČR dne 8. 9. 2020 

1. Kdo může kandidáty na prezidenta, prvního viceprezidenta a další členy Prezídia navrhnout: 

Kluby, které plní povinnosti dle Stanov Autoklubu ČR (zejména placení členských poplatků a 
registračního poplatku) a Prezídium. 

2. Jak může klub kandidáty na prezidenta, prvního viceprezidenta a další členy Prezídia navrhnout: 

Klub navrhuje kandidáty na formuláři č. 1 „Kandidátní listina pro volby“ (příloha č. 1 Jednacího 
řádu), kde musí být uvedeny následující údaje: 

- údaje o navrhovateli – klubu (název, registrační číslo/IČO, jméno a příjmení předsedy) 

- specifikace funkce, do které je kandidát navrhován (prezident, první viceprezident, další člen 
Prezídia) – je nutné označit jednu funkci 

- údaje o kandidátovi (jméno a příjmení, bydliště, rok narození a kontaktní údaje kandidáta) 

- místo a datum podpisu, podpis předsedy klubu a razítko klubu 

Přílohou Kandidátní listiny musí být povinné přílohy, specifikované v bodu 3. 

Klub může navrhnout pouze jednoho kandidáta na prezidenta, jednoho kandidáta na prvního 
viceprezidenta a nejvýše 11 kandidátů do funkce dalšího člena Prezídia Autoklubu ČR. 

3. Co se musí k návrhu přiložit: 

1. Vyplněný a podepsaný souhlas kandidáta s kandidaturou, včetně charakteristiky kandidáta  
- na formuláři č. 2 „Souhlas kandidáta s kandidaturou“ (příloha č. 2 Jednacího řádu) 

2. Vyplněné a podepsané doklady o tom, že kandidáta podporuje alespoň 15 klubů Autoklubu  
- na formuláři č. 3 „Podpora kandidáta“ (příloha č. 3 Jednacího řádu) (dále viz bod 4) 

4. Jak doložit podporu alespoň 15 klubů Autoklubu ČR 

Kandidát na člena Prezídia si zajistí podporu alespoň 15 klubů tak, že na každém formuláři č. 3 
„Podpora kandidáta“ je uvedena podpora jednoho klubu Autoklubu ČR. Je nutné označit funkci, 
do které kandidát kandiduje. Kandidát předá vyplněné a podepsané formuláře klubu, který ho do 
funkce navrhuje. 
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Každý klub může podpořit pouze jednoho kandidáta na prezidenta, jednoho kandidáta na prvního 
viceprezidenta a nejvýše 11 kandidátů na další členy Prezídia. V případě, že klub podpoří více 
kandidátů, než je stanoveno, jsou všechny tyto podpory neplatné. 

5. Kdy a kam návrhy doručit: 

Kandidátní listiny, včetně stanovených příloh, musí být doručeny Autoklubu ČR nejpozději do                 
21. 10. 2020 (včetně), a to následujícím způsobem: 

a) písemně na adresu: Autoklub ČR, Kandidatury, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, 

b) e-mailem na adresu: vh@autoklub.cz (Kandidátní listina a přílohy musí být vyplněné, 
podepsané a oskenované v PDF formátu), 

c) do datové schránky Autoklubu ČR ID: 9dy3sv5 (Kandidátní listina a přílohy musí být vyplněné, 
podepsané a oskenované v PDF formátu), 

d) osobně do sekretariátu Autoklubu ČR, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, v pracovních 
dnech od pondělí do pátku, od 9.00 hod. do 15.00 hod. 

6. Kdo může kandidovat: 

- Každý kandidát musí být plně svéprávný. 

- Členem Prezídia může být zvolena pouze osoba, která je k datu konání valné hromady 
minimálně 4 roky nepřetržitě řádným členem AČR v rámci členství klubového. 

- Kandidát na prezidenta a prvního viceprezidenta nesmí podnikat, být zaměstnán nebo jinak 
být činný v oblasti automobilového nebo motocyklového průmyslu nebo obchodu a nesmí 
vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo politickém hnutí (právo být členem politické 
strany nebo politického hnutí tím není dotčeno). 

7. Další dotazy: 

V případě dalších dotazů doporučujeme důkladně prostudovat příslušná ustanovení Stanov 
Autoklubu ČR (zejména čl. 8 a 9) a Jednací řád XVI. Valné hromady Autoklubu ČR. Případně se 
můžete obrátit na právní úsek Autoklubu ČR – Mgr. Martina Priknerová, e-mail: 
priknerova@autoklub.cz, tel. 602 530 780. 
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