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Pravidla pro pořádání XVI. Valné hromady 
 

V sobotu 21. listopadu 2020 se od 10.00 hodin bude konat XVI. Valná hromada Autoklubu České 

republiky, nejvyššího orgánu, která je tvořena delegáty klubů a probíhá zpravidla jednou za čtyři roky. 

V letošním roce proběhne v klubovém domě v Opletalově 29, Praha 1. Celá akce se uskuteční za 

přísných hygienických opatření v návaznosti v boji proti šíření nemoci COVID-19.  

 

 

1. HYGIENICKÁ PRAVIDLA 
 

 

a) ROUŠKY A ROZESTUPY 

• Pro každého delegáta bude připravena bavlněná jednovrstvá rouška s antibakteriální 

úpravou. 

• Rozestupy budou zajištěny rozmístěním delegátů do předem určených 20 sektorů, 

rozdělených do pěti poschodí v budově Autoklubu ČR.  

• Sektor je definován, jako menší samostatná místnost, nebo větší místnost, která je rozdělena 

na menší prostory mobilními příčkami o výšce 2,4 m, vždy je zajištěna minimální plocha 

36 m2. Sektor je určen pro max 10 osob, všechny osoby mají své místo na sezení, sektor je 

dále vybaven: 

o kompletní konferenční technikou, nezbytnou pro průběh Valné hromady, 

o dávkovačem dezinfekce rukou, 

o čističem vzduchu, dále je v prostoru okno pro přirozené větraní, 

o občerstvením (uzavřené nápoje a bagety ve fóliích). 

 

 

b) ÚKLID A DEZINFEKCE PROSTORŮ 

• Úklid a dezinfekci prostorů provedena před akcí, po ukončení instalace (tedy bezprostředně 

před příchodem hostů) a po akci.  

• Úklid ploch (odstranění nečistot) proběhne na vlhko vodou 60 °C teplou s přídavkem 

detergentů. 

• Dezinfekce kontaktních ploch před akci a během akce (kliky, madla, stoly, židle, splachovadla 

u WC, hrany dveří, zábradlí, ...) dezinfekčním prostředkem s prokazatelně virucidním účinkem 

na COVID 19. Vždy jednorázovými utěrkami, které budou vyhozeny do igelitového pytle. 

 

 

c) DEZINFEKCE RUKOU 

• Pro delegáty budou připraveny dávkovače s dezinfekčním gelem na ruce s prokazatelně 

virucidním účinkem na COVID 19. Dezinfekce bude umístěna na těchto místech:  

o vstup na konferenci a registrace delegátů,  

o u každého vstupu na toalety,  
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o u každého výdeje cateringu,  

o vstup do každého sektoru. 

• Množství dávkovačů dezinfekce bude zohledněno podle množství osob na konferenci tak, 

aby se netvořily u dezinfikování fronty, shluky lidí. 

• Umístění pokynů/návodu pro správnou dezinfekci rukou u každého dezinfekčního místa. 

 

 

d) VYBAVENÍ A PROVOZ TOALET 

• Toalety vybaveny dostatkem tekutého mýdla a dezinfekce v dosahu každého místa pro mytí 

rukou (na umyvadle nebo na stěně). 

• Budou používány výhradně jednorázové papírové utěrky, k dispozici budou uzavřené 

odpadkové koše s nožním otevíráním a vloženým pytlem na odpad na jejich vyhazování. 

• Odpadkové koše budou průběžně vynášeny, pytel vždy před vyhozením hermeticky uzavřen. 

• Návod pro správné mytí rukou bude umístěn u každého umyvadla. 

 

 

e) ČISTÝ VZDUCH 

• Ve všech průchozích koridorech a sektorech bude zvýšena výměna vzduchu (zvýšen výkon 

vzduchotechniky). 

• Bude využíváno přirozeného okenního větrání a to i pokud způsobí mírný tepelný diskomfort.  

• Budou vypnuty rotační výměníky tepla nebo recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý 

vzduch) např. klimatizační jednotky.  

• V každém sektoru bude umístěna čistička vzduchu s hepa filtrem. 

 

 

2. ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA 

 

 
a) REGISTRACE A VSTUP 

• Registrace klubů a delegátů probíhá dvoustupňově, před akcí pomocí vyplnění kontaktního 

formuláře s osobními údaji. Delegátům je poté potvrzena tzv. přihláška s 

organizačními pokyny (hygienická pravidla, čas příchodu, sektor ve kterém absolvují 

konferenci, atd.).  

• Při vstupu do budovy bude probíhat měření teploty delegátům pomocí bezkontaktních 

teploměrů. Pokud bude hostovi naměřena zvýšená teplota nad 37 °C bude nutné provést 

přeměření po 15ti a 30ti minutách během kterých je host v klidu mimo prostor s ostatními 

delegáty. Pokud i přes to tělesná teplota hostovi neklesne, nebude na konferenci vpuštěn. 

• Ihned po příchodu delegáti absolvují dokončení registrace, bude korigován počet osob s 

ohledem na velikost prostoru a dodržení rozestupů/zamezení shlukování osob. Plynulost 

dokončení akreditace bude podpořena různým předepsaným časem příchodu delegátů. 

Zbytek čekajících bude stát venku v dostatečném prostoru, který bude vymezen značkami po 

2 m. Časy akreditace jsou 8:00 – 9:45 hodin, na akreditaci je vždy maximálně jeden sektor 

tedy 10 osob, po splnění náležitostí odvádí personál delegáty do určeného stanoviště.  
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• Na registraci budou delegátům předány podklady a jejich označení, nic nepodepisují, 

prezence bude zajištěna pomocí QR kódu a bezkontaktní čtečky. Personál kontroluje věci 

pouze vizuálně a je po celou dobu od delegátů oddělen plexisklem. 

 

 

b) PRŮBEH VÁLNÉ HROMADY 

• Centrálním místem konference bude Smetanův sál, kde bude probíhat řízení jednání Valné 

hromady a prezentace jednotlivých řečníků. Zde také bude umístěna režie a natáčecí štáb.  

• Záběry z kamer budou přenášeny živě do jednotlivých sektorů.  

• Hlasování bude probíhat dvěma způsoby, veřejnou a tajnou volbou. Hlasování nebude 

centrální, ale po jednotlivých sektorech, které budou mít své skrutátory. Personál poté na 

určeném místě sečte hlasy ze všech sektorů.      

 

 

c) PERSONÁL 

• Personál bude dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou. Minimalizuje kontakt s hosty a 

dodržuje vhodný odstup od hostů. 

• Bude vytvořena pozice Nocovid manager, pracovník bude zodpovědný hlídat, koordinovat a 

zajistit dodržování platných pravidel. V případě potřeby bude po celou dobu přítomen lékař. 

Předseda lékařské komise Autoklubu ČR, MUDr. Milan Procházka. 

• Během konference bude zůstávat na místě pouze nejnutnější personál. 

• Každý člen personálu podepíše čestné prohlášení, že nebyl v ohnisku nákazy, nebyla mu 

nařízena karanténa ani nebyl v kontaktu s osobou v karanténě v uplynulých 14 dnech před 

datem konání akce a že se cítí zdráv/nemá žádné klinické příznaky respiračního onemocnění. 

• Bude vytvořen seznam všech osob zajišťujících realizaci akce: dodavatelé, místní technici, 

externí technici, catering a jiný personál (společnost, jméno a příjmení, kontaktní telefon, 

datum, popřípadě čas přítomnosti v místě konání konference).  

• Zaměstnavatelem a dodavateli budou na konferenci posíláni pouze zdraví pracovníci (bez 

příznaků). 

• Personál bude mít na sobě po celou dobu konání konference ochranné pomůcky, roušku 

a jednorázové rukavice. 

 

 

d) KOMUNIKACE 

• Před akcí budou delegátům zveřejněny hygienická pravidla, které bude nutno dodržovat 

v průběhu konání Valné hromady.  

• Dále bude rozesláno důležité sdělení delegátům, v případě, kdy na sobě pociťuji nějaké 

příznaky nemoci COVID 19 (zvýšenou teplotu nad 37 °C, bolesti hlavy, dýchací obtíže, rýma, 

kašel, únava, ztráta čichu apod.), či přišli do kontaktu s nakaženým nemocí COVID-19 za 

posledních 14 dní, ať na konferenci nechodí a zajistí za sebe náhradu. 

• Během akce budou v budově rozmístěny tištěné info-cedule s dodržováním aktuálně nutných 

hygienických pravidel, správným postupem dezinfekce a dodržováním rozestupů.  

• Informovanost o pravidlech bude dále probíhat na TV projekcích v jednotlivých sektorech.  

• Účastníkům bude doporučeno následující chování. 
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o Pozdrav: nepodávám si ruce s cizími lidmi, zdravím se loktem, nohou nebo gestem. 

o Rozestupy: dodržuji nařízené rozestupy. Respektuji osobní prostor. 

o Roušky: nosím správně roušku. 

o Hygiena: často a důkladně si myji ruce. Pokud není možnost si ruce umýt, dezinfikuji. 

Minimalizuji kontakt s předměty. 

o Zodpovědnost: dodržuji pravidla a organizační pokyny pořadatele. 

o Ohleduplnosti: Jsem ohleduplný k ostatním. "Já chráním tebe, ty chráníš mne" 

 

 

e) PROGRAM VALNÉ HROMADY 

• Zahájení (10:00 hod) 

• Procedurální otázky, volba komisí (návrhová, volební) 

• Projednání a schválení výsledků činnosti Autoklubu ČR za uplynulé období 

• Projednání a schválení výsledků hospodaření Autoklubu ČR za uplynulé období 

• Projednání a schválení programu, cílů a návrhu činnosti Autoklubu ČR na následující období 

• Schválení zásad rozpočtové politiky Autoklubu ČR pro následující rok 

• Schválení předběžného rozpočtu Autoklubu ČR pro následující rok  

• Zpráva Revizní komise Autoklubu ČR, Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR a Etické 

komise Autoklubu ČR o své činnosti 

• Schválení změn Stanov Autoklubu ČR navrhovaných Prezídiem 

• Volby do orgánů Autoklubu ČR 

• Udělení ocenění Autoklubu ČR 

• Diskuse 

• Přijetí usnesení 

• Závěr (15:00 hod) 



2. SUTERÉN

VONDŘICH

1

- TOALETY 1. SUTERÉN
(PROSTORY 1, 2)

SEKTOR



PŘÍZEMÍ

JAWATATRAAERO

DAKAR

VCHOD
DO BUDOVY

GRAND PRIX KUDRNÁČ

REGISTRACE

2

3

6 7

4 5

- TOALETY PŘÍZEMÍ
(PROSTORY 3, 4, 5, 6, 7)

SEKTOR

MOBILNÍ PŘÍČKA

PRŮCHOZÍ KORIDOR



1. PATRO

SMETANŮV SÁL

PREZIDIUM
HLAVNÍ STUDIO

PŘENOSU

BARUM ZLATÁ
PŘILBA

PRAGALAURIN ŠKODA FAVORITKLEMENT

FOYER

- TOALETY 1. PATRO
(PROSTORY 8, 9, 10, 11, 12)

15

13

8
9

10
11

12

14

SEKTOR

PRŮCHOZÍ KORIDOR

MOBILNÍ PŘÍČKA



2. PATRO

FOYER

GALERIE

1000 MIL
ZBRASLAV - JÍLOVIŠTĚ

HEINZOVA SÍŇ

- TOALETY 2. PATRO
(PROSTORY 13, 14, 15, 16, 17, 18)

16

1718

SEKTOR

PRŮCHOZÍ KORIDOR

MOBILNÍ PŘÍČKA



5. PATRO

FOYER

HANZELKA ZIKMUND

19 20

- TOALETY 5. PATRO
(PROSTORY 19, 20)

SEKTOR

PRŮCHOZÍ KORIDOR

MOBILNÍ PŘÍČKA


