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Pravidla pro rozhodování mimo zasedání Valné hromady 

Autoklubu ČR 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tato pravidla upravují v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních 

ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, 

poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona 

a občanského soudního řádu (dále jen „Lex COVID“), podmínky a pravidla rozhodování Valné 

hromady Autoklubu České republiky mimo její zasedání. 

1.2. Pojmy uváděné v těchto pravidlech mají význam stanovený v těchto pravidlech nebo ve 

Stanovách Autoklubu ČR. 

1.3. Prezídium Autoklubu ČR může rozhodnout o tom, že Valná hromada Autoklubu ČR bude o 

rozhodnutích, které jsou svěřeny do její působnosti dle Stanov Autoklubu ČR, rozhodovat mimo 

její zasedání, a to zpravidla v případě, kdy není možné nebo vhodné uskutečnit Valnou hromadu 

z důvodů stanovených v Lex COVID. 

1.4. Rozhodování mimo Valnou hromadu se může konat rovněž jako náhrada za zrušenou, nebo 

neusnášeníschopnou Valnou hromadu, v důsledku opatření stanovených v Lex COVID. 

V takovém případě je možné mimo Valnou hromadu rozhodovat o volbě do volených orgánů 

Autoklubu ČR, přičemž za kandidáty do těchto volených orgánů se považují kandidáti, kteří byli 

v souladu se Stanovami Autoklubu ČR řádně a včas nominováni k volbě na zrušené nebo 

neusnášeníschopné Valné hromadě, za kterou má rozhodování mimo Valnou hromadu 

proběhnout. 

2. Volební komise

2.1. Volební kraje pro rozhodování mimo zasedání Valné hromady jsou geograficky shodné s kraji 

České republiky. V každém volebním kraji ustanoví Autoklub ČR alespoň jednu volební komisi. 

2.2. Každá volební komise má tři členy. Prezident, Prezídium a Revizní komise Autoklubu ČR jmenují 

každý po jednom členovi každé volební komise, a to nejméně tři (3) dny před prvním hlasovacím 

dnem. 

2.3. Členem volební komise může být pouze svéprávná fyzická osoba, která je členem Autoklubu ČR 

a ke dni svého jmenování dosáhla 18 let věku. 

2.4. Člen volební komise nesmí být vůči předmětu rozhodování podjatý, se zřetelem k výsledku 

rozhodování mu nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma. Členem volební komise nemůže být 
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kandidát do voleného orgánu Autoklubu ČR, o jehož volbě má být hlasováno. O splnění 

podmínek dle tohoto odstavce pravidel podepíše každý člen volební komise bezprostředně po 

svém jmenování čestné prohlášení. 

2.5. Členové každé volební komise si bez zbytečného odkladu po svém jmenování zvolí ze svého 

středu předsedu volební komise. O provedené volbě předsedy volební komise vyhotoví volební 

komise písemný zápis. 

2.6. Volební komise rozhoduje většinou hlasů. Každý člen volební komise má jeden hlas. 

2.7. O umožnění provést hlasování mimo hlasovací místo dle odst. 8.7. těchto pravidel rozhoduje 

předseda volební komise v příslušném volebním kraji. 

2.8. Volební komise vydává řádně registrovaným a ztotožněným delegátům hlasovací lístky, dohlíží 

ve volební místnosti na řádnost hlasování, zabezpečuje volební schránku tak, aby s ní a jejím 

obsahem nemohlo být manipulováno, provádí záznam o účasti na hlasování, poskytuje 

delegátům informace ohledně podmínek a způsobu hlasování. 

2.9. Volební komise může v příslušném volebním kraji ukončit svou činnost předčasně v případě, 

že ve volebním kraji se již k provedení hlasování dostavili a hlasovali všichni stanovení delegáti 

dle volebního seznamu delegátů příslušného volebního kraje.  

2.10. Volební komise si vzájemně za využití technických prostředků poskytují průběžně informace 

o účasti delegátů na hlasování tak, aby bylo zamezeno případnému opakovanému hlasování

ze strany jednoho delegáta. 

3. Komise skrutátorů

3.1. Komise skrutátorů má tři členy. Prezídium, Revizní komise a Etická komise Autoklubu ČR jmenují 

každý po jednom členovi, a to nejméně tři (3) dny před prvním hlasovacím dnem. 

3.2. Členem komise skrutátorů může být pouze svéprávná fyzická osoba, která je členem Autoklubu 

ČR a ke dni svého jmenování dosáhla 18 let věku. 

3.3. Člen komise skrutátorů nesmí být vůči předmětu rozhodování podjatý, se zřetelem k výsledku 

rozhodování mu nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma. Členem komise skrutátorů nemůže 

být kandidát do voleného orgánu Autoklubu ČR, o jehož volbě má být hlasováno.  O splnění 

podmínek dle tohoto odstavce pravidel podepíše každý člen komise skrutátorů bezprostředně 

po svém jmenování čestné prohlášení. 

3.4. Členové komise skrutátorů si bez zbytečného odkladu po svém jmenování zvolí ze svého středu 

předsedu komise skrutátorů. O provedené volbě předsedy komise skrutátorů vyhotoví komise 

skrutátorů písemný zápis. 

3.5. Komise skrutátorů rozhoduje většinou hlasů. Každý člen komise skrutátorů má jeden hlas. 

3.6. Komise skrutátorů provádí vyhodnocení rozhodování mimo zasedání Valné hromady 

a vyhotovuje zápis o výsledku rozhodování mimo zasedání Valné hromady. Komise skrutátorů 

přebírá po skončení posledního hlasovacího dne od předsedů volebních komisí zapečetěné 

volební schránky. 
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4. Volební místa

4.1. Volební místa jsou konkrétní místa, kde mohou oprávnění delegáti mimo zasedání Valné 

hromady o navrhovaných usneseních v hlasovacích dnech rozhodovat. V každém volebním kraji 

musí být nejméně jedno volební místo. 

4.2. Volební místa jsou zpravidla v prostorech největších klubů Autoklubu ČR v příslušném volebním 

kraji, nebo na jiném vhodném místě. 

4.3. Pro každý hlasovací den může být určeno jiné volební místo v příslušném volebním kraji. V jakém 

volebním místě a čase lze v příslušný hlasovací den hlasovat určí oznamovatel hlasování ve výzvě 

dle čl. 10. těchto pravidel. 

4.4. Za pořádek ve volebním místě a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda příslušné volební 

komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro 

všechny přítomné. 

4.5. Volební místo musí být opatřeno prostorem umožňujícím delegátům upravení hlasovacího lístku 

k provedení volby v soukromí tak, aby byla zachována tajnost volby. Za odpovídající opatření se 

považuje například místo opatřené plentou, samostatná místnost apod.  

5. Volební schránka

5.1. Volební schránkou je neprůhledná pevná nádoba odpovídající velikosti, která je uzpůsobena 

k vhození hlasovacího lístku bez nutnosti jejího otevření. Volební schránka slouží ke sběru 

hlasovacích lístků a jejich zabezpečení před provedením vyhodnocení rozhodování mimo 

zasedání Valné hromady. 

5.2. Před zahájením hlasování v prvním hlasovacím dni volební komise prověří, že volební schránka 

je prázdná a následně jí zapečetí tak, aby jí nebylo možné bez porušení pečeti otevřít, avšak 

zároveň tak, aby do ní bylo možné vkládat hlasovací lístky.  

5.3. Po skončení prvního hlasovacího dne zajistí volební komise zapečetění volební schránky tak, aby 

do ní nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat a zabezpečí i volební seznam delegátů. 

Před zahájením hlasování následujícího hlasovacího dne zkontroluje volební komise 

neporušenost pečetí a sejme je; zachová pouze pečeti znemožňující neporušené otevření 

volební schránky. 

5.4. Po skončení posledního hlasovacího dne zajistí volební komise zapečetění volební schránky tak, 

aby do ní nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat a zabezpečí i seznam delegátů tak, 

aby do něj již nemohlo být žádným způsobem zasahováno. Správnost a úplnost volebního 

seznamu delegátů stvrdí po skončení hlasování členové příslušné volební komise svým 

podpisem.  

5.5. Po skončení hlasování v posledním hlasovacím dni volební komise řádně zapečetěnou volební 

schránku společně s podepsaným volebním seznamem delegátů předá svému předsedovi, který 

volební schránku a volební seznam delegátů převeze do místa provádění vyhodnocení hlasování 

a předá je komisi skrutátorů. 

5.6. O provedení jednotlivých zapečetěních hlasovacích schránek dle těchto pravidel volební komise 

pořídí písemný zápis. 
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6. Delegáti

6.1. K rozhodování mimo zasedání Valné hromady jsou oprávněni delegáti klubů, kteří jsou jinak 

oprávněni zastupovat kluby na Valné hromadě v souladu se Stanovami Autoklubu ČR. 

6.2. Každý klub je oprávněn písemně stanovit (nominovat) pro rozhodování mimo zasedání Valné 

hromady takový počet delegátů, kolik nich je oprávněn dle Stanov Autoklubu ČR stanovit na 

zasedání Valné hromady. 

6.3. Každý klub je povinen zároveň s ustanovením delegáta či delegátů určit, v jakém volebním kraji 

bude delegát či delegáti volit, může přitom určit pro jednotlivé delegáty jiné volební kraje. 

Určený volební kraj pro příslušného delegáta klubu je závazný. 

6.4. Delegátem může být výhradně fyzická osoba, která splňuje požadavky na delegáta stanovené ve 

Stanovách Autoklubu ČR. 

6.5. Lhůta pro stanovení a způsob stanovení delegátů se stanoví ve výzvě dle čl. 10 těchto pravidel, 

přičemž lhůta pro stanovení delegátů nesmí být kratší než sedm (7)  dnů ode dne uveřejnění 

výzvy dle čl. 10 těchto pravidel na webových stránkách Autoklubu ČR. 

7. Seznam delegátů a volební seznam delegátů

7.1. Autoklub ČR pro každé rozhodování mimo zasedání Valné hromady sestavuje a vede seznam 

delegátů. 

7.2. Do seznamu delegátů Autoklub ČR zapíše delegáta nebo delegáty, které ve stanovené lhůtě pro 

příslušné rozhodování mimo zasedání Valné hromady písemně stanoví oprávněný klub. 

Oprávněným klubem je klub, který je oprávněn stanovit delegáty na Valnou hromadu v souladu 

se Stanovami Autoklubu ČR.  

7.3. Seznam delegátů obsahuje nejméně následující údaje: 

a) Označení Autoklubu ČR;

b) Identifikaci příslušného rozhodování mimo zasedání Valné hromady (např. pořadovým

číslem);

c) Hlasovací dny příslušného rozhodování mimo zasedání Valné hromady;

d) Jméno, příjmení, datum narození a bydliště nominovaných delegátů, včetně

identifikačních údajů klubu, který delegáta stanovil.

7.4. Správnost a úplnost seznamu delegátů svým podpisem potvrzuje prezident a předseda Revizní 

komise Autoklubu ČR.   

7.5. Na základě potvrzeného seznamu delegátů Autoklub ČR vytvoří volební seznamy delegátů pro 

každou volební komisi a volební kraj, přičemž volební seznam delegátů bude nad rámec seznamu 

delegátů obsahovat navíc identifikaci příslušné volební komise a volebního kraje. Volební 

seznam delegátů obsahuje vždy pouze seznam těch delegátů, kteří mají dle rozhodnutí klubů 

hlasovat v příslušném volebním kraji. 

7.6. Volební seznam delegátů obdrží příslušná volební komise s tím, že tento volební seznam slouží 

pro účely kontroly oprávněnosti delegáta hlasovat. 
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8. Hlasování

8.1. Hlasování v rámci rozhodování mimo zasedání Valné hromady probíhá tajnou volbou. 

8.2. Hlasování v rámci rozhodování mimo zasedání Valné hromady probíhá v hlasovací dny, kterými 

jsou nejméně dva po sobě jdoucí kalendářní dny, dva pracovní dny. 

8.3. Ve výzvě dle čl. 10. těchto pravidel se stanoví začátek a konec hlasování v jednotlivých 

hlasovacích dnech, přičemž doba mezi začátkem a koncem hlasování v každém hlasovacím dni 

nesmí být v žádném hlasovacím místě kratší než 4 hodiny.  

8.4. Hlasovat jsou oprávněni výhradně delegáti zapsaní do příslušného volebního seznamu delegátů. 

8.5. Delegát může hlasovat výhradně osobně, po ověření jeho totožnosti volební komisí a podepsaní 

volebního seznamu delegátů. Zastoupení delegáta není přípustné. 

8.6. Delegát může hlasovat o každém usnesení pouze jednou a zároveň o všech usneseních musí 

hlasovat najednou; hlasování o různých usneseních v různý čas či na různých volebních místech 

je vyloučeno.  

8.7. Delegát může provést své hlasování ve volebním kraji, který určil příslušný klub při stanovení 

tohoto delegáta. V mimořádných a odůvodněných případech může delegát požádat Autoklub 

ČR, aby se volební komise dostavila v hlasovací dny, mimo dobu hlasování v hlasovacích místech, 

na adresu jeho bydliště či zdravotnického zařízení a umožnila mu provést hlasování na tomto 

místě.  

8.8. Delegáti předstupují před volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volebního 

místa. 

8.9. Delegát je povinen se po příchodu do volebního místa prokázat volební komisi průkazem 

totožnosti, který je opatřen jeho podobiznou, a účast na hlasování potvrdit svým podpisem do 

volebního seznamu delegátů, jinak nebude delegátovi hlasování umožněno.  

8.10. Volební komise vydá delegátovi, který řádně prokázal svou totožnost a potvrdil svou účast 

podpisem do volebního seznamu delegátů, hlasovací lístek či hlasovací lístky tak, aby mohl 

delegát provést hlasování ke všem usnesením navrhovaným k hlasování ve výzvě dle čl. 10. 

těchto pravidel. 

8.11. Delegát hlasuje tak, že vyplní hlasovací lístek nebo hlasovací lístky v souladu s čl. 9 a případnými 

pokyny uvedeným ve výzvě dle čl. 10. těchto pravidel a takto upravený hlasovací lístek, nebo 

hlasovací lístky vloží před volební komisí do volební schránky. 

8.12. Po dobu, kdy probíhá hlasování, musí být ve volebním místě vždy přítomni alespoň dva členové 

příslušné volební komise. 

9. Hlasovací lístek a způsob volby

9.1. K hlasování o jednotlivých usneseních navrhovaných ve výzvě dle čl. 10. těchto pravidel mimo 

zasedaní Valné hromady vyhotoví Autoklub ČR hlasovací lístky. Jeden hlasovací lístek může 

sloužit i k hlasování o více usneseních; o každém usnesení musí být umožněno delegátům 

hlasovat samostatně. 
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9.2. Hlasovací lístek Autoklub ČR opatří ochrannými prvky, které znemožní jeho záměnu či 

rozmnožení. 

9.3. Hlasovací lístek obsahuje nejméně následující údaje: 

a) Označení Autoklubu ČR;

b) Identifikaci příslušného rozhodování mimo zasedání Valné hromady (např. pořadové

číslo);

c) Hlasovací dny příslušného rozhodování mimo zasedání Valné hromady;

d) Unesení, o kterém či o kterých má být hlasovacím lístkem hlasováno;

e) Prostor určený pro provedení hlasování.

9.4. O jednotlivých usneseních se hlasuje zpravidla tak, že delegát na k tomu vyznačeném místě na 

hlasovacím lístku zvolí, zda hlasuje pro nebo proti přijetí navrhovaného usnesení;  to neplatí 

v případě, že předmětem hlasování je usnesení o volbě kandidáta do voleného orgánu 

Autoklubu ČR. 

9.5. V případě, že předmětem usnesení má být volba kandidáta do voleného orgánu Autoklubu ČR, 

označí delegát na příslušném místě hlasovacího lístku toho kandidáta, pro jehož zvolení hlasuje. 

9.6. Má-li být předmětem usnesení volba více členů téhož voleného orgánu Autoklubu ČR, lze o 

každém kandidátovi hlasovat samostatně, nebo se hlasuje o jednotlivých kandidátních listinách, 

tj. společně o všech kandidátech, kteří byli nominováni společně. 

9.7. V případě hlasování o jednotlivých kandidátech se hlasuje tak, že delegát označí na příslušných 

místech hlasovacího lístku ty kandidáty, pro jejichž zvolení hlasuje, nejvýše však tolik, kolik míst 

ve voleném orgánu Autoklubu ČR má být volbou obsazeno. Delegát může pro každého kandidáta 

hlasovat pouze jednou. 

9.8. V případě hlasování o kandidátních listinách, označí delegát na příslušném místě hlasovacího 

lístku tu kandidátní listinu, pro jejíž zvolení hlasuje. 

9.9. Nezvolí-li delegát na hlasovacím lístku, zda hlasuje pro nebo proti přijetí navrhovaného usnesení, 

platí, že hlasoval proti přijetí příslušného usnesení. Zvolil-li delegát na hlasovacím lístku zároveň 

možnost hlasovat pro i proti přijetí navrhovaného usnesení, platí, že hlasoval proti přijetí 

příslušného usnesení. 

9.10. V případě, že předmětem hlasování je volba kandidáta do voleného orgánu Autoklubu ČR a 

delegát označí na hlasovacím lístku volbu pro více kandidátů, než jaký je počet obsazovaných 

funkcí, platí, že delegát nehlasoval pro žádného kandidáta. 

9.11. Delegáti, kteří se nezúčastní hlasování, hlasují proti přijetí všech navrhovaných usnesení. 

V případě, že předmětem hlasování je volba kandidáta, nebo skupiny kandidátů (dle kandidátní 

listiny) do voleného orgánu Autoklubu ČR, delegát, který se nezúčastní hlasování, nehlasuje pro 

žádného z kandidátů (skupiny kandidátů). 

9.12. Hlasovací lístky nesmí být změněny či upraveny jinak, než provedením volby (hlasování) dle 

těchto pravidel. Hlasovat o usneseních navrhovaných k rozhodnutí mimo zasedání Valné 

hromady lze výhradně prostřednictvím hlasovacích lístků. 
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9.13. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech delegátů dle seznamu 

delegátů. V případě, že předmětem hlasování je volba kandidáta, nebo skupiny kandidátů, do 

voleného orgánu Autoklubu ČR, je kandidát, resp. skupina kandidátů, zvolen/a, získal-li 

nadpoloviční většinu hlasů všech delegátů dle seznamu delegátů. 

10. Výzva k rozhodování mimo zasedání Valné hromady

10.1. Autoklub ČR je povinen nejpozději 12 dnů před prvním hlasovacím dnem uveřejnit na svých 

webových stránkách písemnou výzvu klubům k účasti na rozhodování mimo zasedání Valné 

hromady Autoklubu ČR.  

10.2. Výzvu Autoklub ČR ve lhůtě dle odst. 10.1. pravidel zároveň odešle v písemné podobě 

prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo kurýrních služeb všem klubům, které jsou dle 

Stanov Autoklubu ČR oprávněny stanovit své delegáty na Valnou hromadu Autoklubu ČR.  

10.3. Výzva dle odst. 10.1. pravidel obsahuje nejméně: 

a) Identifikační údaje Autoklubu ČR, včetně znaku;

b) Podmínky registrace delegátů;

c) Návrhy usnesení, o kterých má být mimo zasedání Valné hromady rozhodováno;

d) Termíny hlasovacích dnů;

e) Identifikace volebních míst, včetně doby a termínu, ve kterém je možné v jednotlivých

volebních místech hlasovat;

f) Místo vyhodnocení hlasování (rozhodování mimo zasedání Valné hromady);

g) Poklady k navrhovaným usnesením, popř. informace o tom, kde a v jakém čase jsou tyto

poklady k dispozici.

11. Vyhodnocení a oznámení výsledků hlasování

11.1. Vyhodnocení rozhodování mimo zasedání Valné hromady provádí komise skrutátorů. 

11.2. Vyhodnocení rozhodování mimo zasedání Valné hromady probíhá za přítomnosti notáře 

a zástupce Revizní komise Autoklubu ČR. 

11.3. Vyhodnocování hlasování probíhá zpravidla v sídle Autoklubu ČR. 

11.4. Před začátkem vyhodnocování hlasování komise skrutátorů za přítomnosti osob dle odst. 11.2. 

pravidel odpečetí všechny volební schránky doručené předsedy volebních komisí. 

11.5. Do výsledků rozhodování mimo zasedání Valné hromady se započítávají pouze hlasovací lístky, 

které nebyly pozměny v rozporu s těmito pravidly. 

11.6. O výsledku rozhodování mimo zasedání Valné hromady se pořídí zápis, který obsahuje nejméně 

následující skutečnosti: 

a) Identifikační údaje Autoklubu ČR, včetně znaku;

b) Identifikaci příslušného rozhodování mimo zasedání Valné hromady (např. pořadovým

číslo);
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c) Celkový počet řádně a včas registrovaných delegátů;

d) Znění jednotlivých usnesení, o kterých bylo mimo zasedání Valné hromady rozhodováno;

e) Výsledek hlasování ve vztahu k jednotlivým usnesením, které bude obsahovat výslovně

sdělení, zda bylo usnesení přijeto či nikoliv; v případě voleb do volených orgánů Autoklubu

ČR, zda byl kandidát či skupina kandidátů (dle kandidátních listin) zvolen či nikoliv, a to

včetně počtu hlasů po přijetí usnesení, proti přijetí usnesení a počet neplatných

hlasovacích lístků, popř. počet hlasů získaných jednotlivými kandidáty.

11.7. Zápis o výsledku rozhodování mimo zasedání Valné hromady podepisují členové komise 

skrutátorů. 

11.8. Prezídium uveřejní zápis o výsledku rozhodování mimo zasedání Valné hromady nejpozději 

následující pracovní den po skočení vyhodnocení rozhodování mimo zasedání Valné hromady. 

Zápis se uveřejňuje stejným způsobem, jako výzva dle čl. 10. těchto pravidel a zároveň se zasílá 

v písemné podobě všem klubům Autoklubu ČR, které pro rozhodování mimo Valnou hromadu 

stanovili své delegáty. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Autoklub ČR je povinen dokumenty vztahující se k rozhodování mimo zasedání Valné hromady 

v listinné podobě archivovat nejméně po dobu pěti (5) let ode dne vyhlášení výsledků 

rozhodování, nestanoví-li právní předpis lhůtu delší. 

12.2. Prezident je povinen o těchto pravidlech neprodleně informovat kluby, a to uveřejněním na 

webových stránkách Autoklubu ČR a rozesláním informativního e-mailu. 

12.3. Tyto pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení na webových stránkách 

Autoklubu ČR. 

12.4. Tato pravidla jsou platná po dobu trvání mimořádného opatření při epidemii ve smyslu Lex 

COVID, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání Valné 

hromady Autoklubu ČR, nejdéle však do 31. prosince 2020. 

12.5. Rozhodování mimo zasedání Valné hromady zahájená na základě výzvy dle čl. 10. těchto 

pravidel, která byla uveřejněna před skončením platnosti těchto pravidel, mohou být dokončena 

podle těchto pravidel i po skočení jejich platnosti. 

V Praze dne 19. 11. 2020 

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D. 

prezident Autoklubu České republiky


