Výzva k rozhodování XVI. Valné hromady Autoklubu České
republiky mimo její zasedání
(dále jen „Výzva“)

I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Prezídium Autoklubu České republiky, IČO: 005 50 264, se sídlem Opletalova 1337/29, Nové
Město, 110 00 Praha (dále jen „Autoklub ČR“) na svém zasedání dne 26. 11. 2020 rozhodlo
v souladu s Pravidly pro rozhodování mimo zasedání Valné hromady Autoklubu ČR ze dne
19. 11. 2020 (dále jen „Pravidla“) o konání rozhodování XVI. Valné hromady Autoklubu ČR (dále
jen „Valná hromada“) mimo její zasedání, a to o záležitostech uvedených v této Výzvě.
Důvodem pro rozhodování Valné hromady mimo její zasedání je probíhající pandemická situace.
Aktuálně platná opatření, která mají zamezit šíření koronavirové nákazy znemožňují konání
prezenčního zasedání Valné hromady, zároveň je však nezbytné, aby Autoklub ČR rozhodl
o některých významných usneseních a zvolil nové členy volených orgánů Autoklubu ČR, neboť
současným členům již uplynulo funkční období.
Toto rozhodování Valné hromady mimo její zasedání je prováděno jako náhrada za XVI. Valnou
hromadu Autoklubu ČR, která se měla původně uskutečnit dne 21. 11. 2020, následně byla na
základě rozhodnutí Prezídia Autoklubu ČR posunuta na den 12. 12. 2020, avšak z důvodu
přetrvávající pandemické situace musela být nakonec zcela zrušena (dále jen „Zrušená Valná
hromada“).

II.

PODMÍNKY REGISTRACE DELEGÁTŮ
K rozhodování mimo zasedání Valné hromady dle této Výzvy jsou oprávněni delegáti klubů, kteří
jsou jinak oprávněni zastupovat kluby na Valné hromadě v souladu se Stanovami Autoklubu ČR.
Každý klub Autoklubu ČR je oprávněn písemně stanovit (nominovat) pro rozhodování mimo
zasedání Valné hromady takový počet delegátů, kolik jich je oprávněn dle Stanov Autoklubu ČR
stanovit na zasedání Valné hromady.
Dle čl. 9. odst. 1 Stanov Autoklubu ČR přitom platí, že klub má právo stanovit počet delegátů
podle velikosti členské základny klubu, kterou tvoří členové Autoklubu ČR v rámci členství
klubového a členství klubového individuálního, a to následovně:
•
•
•
•

Klub, který má 5 až 50 členů – 1 delegát;
Klub, který má 51 až 100 členů – 2 delegáty;
Klub, který má 101 až 500 členů – 3 delegáty;
Klub, který má více než 500 členů – 4 delegáty.
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Kluby Autoklubu ČR stanoví své delegáty prostřednictvím registračního formuláře „Registrační
formulář delegátů klubu na rozhodování XVI. Valné hromady Autoklubu České republiky mimo
její zasedání“ (dále jen „registrační formulář“), který tvoří přílohu této Výzvy.
Stanoví-li klub více delegátů, než kolik je dle Stanov Autoklubu ČR oprávněn, budou za stanovené
delegáty považováni ti, kteří jsou v registračním formuláři uvedeni podle pořadí první až do
vyčerpání počtu delegátů, který je příslušný klub oprávněn stanovit.
Klub je povinen u každého z delegátů, které pro hlasování mimo zasedání Valné hromady
stanovil, určit volební místo, ve kterém bude příslušný delegát hlasovat, a to ze seznamu
uvedeného v článku V. této Výzvy. Volební místa jsou rovněž uvedena přímo na druhé
straně registračního formuláře; klub při volbě volebních míst postupuje dle pokynů na
registračním formuláři. Delegátovi nebude umožněno hlasovat v jiném volebním místě, než jaký
bude uveden v registračním formuláři.
Vyplněný a podepsaný registrační formulář je klub povinen doručit Autoklubu ČR nejpozději
do

neděle 6. 12. 2020,
a to jedním z následujících způsobů:
a) písemně na adresu: Autoklub ČR, Registrační formulář, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1,
b) e-mailem na adresu: vh@autoklub.cz (registrační formulář musí být vyplněný, podepsaný a
oskenovaný v PDF formátu),
c) do datové schránky Autoklubu ČR ID: 9dy3sv5 (registrační formulář musí být vyplněný,
podepsaný a oskenovaný v PDF formátu),
d) osobně do sekretariátu Autoklubu ČR, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, v pracovních
dnech, kterými jsou výhradně úterý a čtvrtek, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Autoklub ČR upozorňuje, že registrační formulář musí klub Autoklubu ČR ve shora uvedené lhůtě
doručit, nestačí tedy pouhé odeslání. Zvolí-li tedy klub doručení registračního formuláře
například prostřednictvím pošty, musí tak učinit v dostatečném předstihu, před uplynutím
uvedené lhůty, aby bylo zaručeno, že registrační formulář bude doručen včas.
K pozdě doručeným registračním formulářům nebude přihlíženo.

III.

NAVRHOVANÁ USNESENÍ
Podklady pro rozhodování Valné hromady jsou uvedeny v dokumentu s názvem „Rozhodování
XVI. Valné hromady Autoklubu České republiky mimo její zasedání – podklady pro delegáty“
ze dne 26. 11. 2020 (dále jen „Podklady pro delegáty“). Podklady pro delegáty budou všem
členům Autoklubu ČR odeslány prostřednictvím hromadné e-mailové zprávy a zároveň budou
členům zaslány prostřednictvím České pošty na jejich korespondenční adresu klubu.
Podklady pro delegáty jsou rovněž přístupné k nahlédnutí v sídle Autoklubu ČR, a to v úterý
a ve čtvrtek, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod.
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Předmětem rozhodování Valné hromady mimo její zasedání budou následující usnesení:
1.

Schválení výsledků činnosti Autoklubu ČR za uplynulé období
Autoklub ČR předkládá ke schválení výsledky činnosti Autoklubu ČR za uplynulé období
(dále jen „Výsledky činnosti“).
Znění Výsledků činnosti je součástí Podkladů pro delegáty.
Předmětem tohoto usnesení tak bude schválení Výsledků činnosti, přičemž delegátům
bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro nebo proti schválení Výsledků činnosti.

2.

Schválení výsledků hospodaření Autoklubu ČR za uplynulé období
a) Schválení účetní závěrky
Autoklub ČR předkládá ke schválení Účetní závěrku Autoklubu ČR za rok 2019.
Znění účetní závěrky je součástí Podkladů pro delegáty (součástí Výroční zprávy za rok
2019).
Předmětem tohoto usnesení bude schválení Účetní závěrky Autoklubu ČR za rok 2019,
přičemž delegátům bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro nebo proti
schválení účetní závěrky Autoklubu ČR za rok 2019.
b) Schválení výroční zprávy
Autoklub ČR dále předkládá ke schválení výroční zprávu Autoklubu ČR za rok 2019.
Znění výroční zprávy je součástí Podkladů pro delegáty.
Předmětem tohoto usnesení tak bude schválení výroční zprávy Autoklubu ČR za rok
2019, přičemž delegátům bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro nebo proti
schválení výroční zprávy Autoklubu ČR za rok 2019.

3.

Schválení předběžného rozpočtu Autoklubu ČR pro následující rok
Autoklub ČR předkládá ke schválení předběžný rozpočet Autoklubu ČR pro následující rok
(dále jen „Předběžný rozpočet 2021“).
Znění Předběžného rozpočtu 2021 je součástí Podkladů pro delegáty.
Předmětem tohoto usnesení tak bude schválení Předběžného rozpočtu 2021, přičemž
delegátům bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro nebo proti schválení
Předběžného rozpočtu 2021.

4.

Rozhodování o změně Stanov Autoklubu ČR
Prezídium Autoklubu ČR překládá návrh změn Stanov Autoklubu ČR ke schválení Valné
hromadě. Předmětem změny Stanov Autoklubu ČR je doplnění nového orgánu Autoklubu
ČR, a to Senátu.
Konkrétně pak dle navrhované změny Stanov Autoklubu ČR dochází k následujícím
změnám stávajících Stanov Autoklubu ČR (změny záměrně zvýrazněny):
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a) Čl. 8 odst. 1 Stanov Autoklubu ČR se mění tak, že nově zní:
„Orgány Autoklubu ČR jsou Valná hromada, Výroční konference, Prezídium, prezident,
Senát, Revizní komise a Národní odvolací soud.“
b) Čl. 8 odst. 3 Stanov Autoklubu ČR se mění tak, že nově zní:
„Způsob jednání Valné hromady, včetně úpravy voleb do orgánů Autoklubu ČR, způsob
jednání Výroční konference, Prezídia, Senátu a Revizní komise upravují jejich jednací
řády. Valnou hromadu a Výroční konferenci svolává výlučně Prezídium. Valná hromada
a Výroční konference je schopna usnášet se za účasti alespoň 100 osob s hlasovacím
právem a usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení. Záležitost, která
nebyla zařazena na pořad zasedání Valné hromady nebo Výroční konference při jeho
ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem většiny hlasů přítomných na Valné hromadě
nebo Výroční konferenci.“
c) Za čl. 12 a před současný čl. 13. Stanov Autoklubu ČR se vkládá nový článek 13, který
zní:
„Článek 13
Senát
1.

Senát je poradním orgánem Prezídia a prezidenta složeným z osobností, které
mimořádným způsobem nebo svou celoživotní činností dosáhly úspěchu v
některé z oblastí činností Autoklubu ČR, zejména v oblasti sportu, obecného
motorismu a zájmové činnosti.

2.

Senát je dvanáctičlenný a je tvořen předsedou, místopředsedou a dalšími 10
členy. Členy Senátu jmenuje a odvolává Prezídium na návrh prezidenta.

3.

Předseda Senátu se účastní zasedání Prezídia s hlasem poradním.“

d) V návaznosti na vložení nového čl. 13 Stanov Autoklubu ČR se stávající článek 13 a
následující články Stanov přečíslovávají tak, že se čísla těchto článku zvyšují o jedno
číslo.
e) V souvislosti se změnou číslování se čl. 5 odst. 5 Stanov Autoklubu ČR mění tak, že nově
zní:
„Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě
navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Revizní komise v souladu
s čl. 21, odst. 3 Stanov.“
f) V souvislosti se změnou číslování se čl. 6 odst. 1 písm. d) Stanov Autoklubu ČR mění
tak, že nově zní:
„odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se jejich osob vždy k nejbližšímu
nadřízenému orgánu v souladu s čl. 21, odst. 2 a 3 Stanov. Odvolání nemá odkladný
účinek.“
g) V souvislosti se změnou číslování se čl. 11 odst. 4 písm. g) Stanov Autoklubu ČR mění
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tak, že nově zní:
„svolávat mimořádnou členskou schůzi klubu ve smyslu čl. 18, odst. 8 Stanov,“
Předmětem tohoto usnesení tak bude rozhodnutí o shora uvedených změnách Stanov
Autoklubu ČR, přičemž delegátům bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro nebo
proti přijetí shora uvedených změn Stanov Autoklubu ČR.
5.

Volba členů orgánů Autoklubu ČR
Dle článku 8 odst. 2 Stanov Autoklubu ČR je funkční období členů volených orgánů
Autoklubu ČR čtyřleté. Členům volených orgánů tak již funkční období vypršelo a svou
funkci tak již vykonávají pouze dočasně, a to v souladu s § 20 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.
S ohledem na shora uvedené je tak nezbytné, aby Autoklub ČR zvolil pro následující
funkční období nové členy volených orgánů Autoklubu ČR.
a) Prezident Autoklubu ČR
První volenou funkcí je prezident Autoklubu ČR. Za kandidáty, kteří se ucházejí o tuto
funkci, jsou přitom v souladu s článkem 1. 4. Pravidel považováni kandidáti, kteří byli
v souladu s článkem 8. odst. 5 Stanov Autoklubu ČR řádně a včas navrženi jako
kandidáti pro Zrušenou Valnou hromadu. Těmito kandidáty jsou:
Adam Eliáš
Jan Šťovíček
Předmětem tohoto usnesení tak je volba prezidenta Autoklubu ČR pro další funkční
období.
Delegátům bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro jednoho z uvedených
kandidátů. Pro zvolení některého z kandidátů prezidentem Autoklubu ČR je třeba
získat hlasy nadpoloviční většiny všech registrovaných delegátů.
Oba kandidáti na prezidenta Autoklubu ČR se již v minulosti členům Autoklubu ČR
představili. Autoklub ČR na svých webových stránkách, jako podklad pro rozhodování,
uveřejnil společně s touto Výzvou životopisy obou kandidátů.
b) První viceprezident Autoklubu ČR
Další volenou funkcí je první viceprezident Autoklubu ČR. Za kandidáty, kteří se
ucházejí o tuto funkci, jsou přitom v souladu s článkem 1. 4. Pravidel považováni
kandidáti, kteří byli v souladu s článkem 8. odst. 5 Stanov řádně a včas navrženi jako
kandidáti pro Zrušenou Valnou hromadu. Takovým kandidátem je pouze
Stanislav Minářík
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Předmětem tohoto usnesení tak je volba prvního viceprezidenta Autoklubu ČR pro
další funkční období.
Delegátům bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro nebo proti zvolení
uvedeného kandidáta. Pro zvolení uvedeného kandidáta prvním viceprezidentem
Autoklubu ČR je třeba, aby získal hlasy nadpoloviční většiny všech registrovaných
delegátů.
Jediný kandidát na prvního viceprezidenta Autoklubu ČR je dlouholetým prvním
viceprezidentem Autoklubu ČR, již v minulosti se tak členům Autoklubu ČR představil.
c) Prezídium Autoklubu ČR
Třetí volenou funkcí jsou funkce členů Prezídia Autoklubu ČR, s výjimkou prezidenta
Autoklubu ČR a prvního viceprezidenta Autoklubu ČR, o kterých se rozhoduje
samostatným hlasováním. Za kandidáty, kteří se ucházejí o tuto funkci, jsou přitom v
souladu s článkem 1. 4. Pravidel považováni kandidáti, kteří byli v souladu s článkem 8.
odst. 5 Stanov řádně a včas navrženi jako kandidáti pro Zrušenou Valnou hromadu.
Těmito kandidáty jsou:
Jiří Čáp
František Čečil
Pavel Jiran
Petr Moravec
Petr Pospíšil
Jiří Pošík
Jan Regner
Matěj Smrž
Jiří Šitina
Ladislav Tejchman
Jiří Valenta
Předmětem tohoto usnesení tak je volba členů Prezídia Autoklubu ČR pro další funkční
období.
S ohledem na skutečnost, že obsazovaných funkcí člena Prezídia Autoklubu ČR je
jedenáct a Autoklub ČR zároveň ve stanovené lhůtě obdržel nominaci právě jen
jedenácti kandidátů, bude v souladu s článkem 9.6. Pravidel hlasování o volbě do
tohoto voleného orgánu probíhat formou hlasování o kandidátní listině.
Delegátům bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro nebo proti zvolení shora
uvedených kandidátů, a to jako celku. Pro zvolení shora uvedených kandidátů, jako
celku, do funkce členů Prezídia Autoklubu ČR je třeba, aby pro shora uvedenou
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kandidátní listinu hlasovala nadpoloviční většinu všech registrovaných delegátů.
Pro vyloučení veškerých pochybností Autoklub ČR uvádí, že o volbě jednotlivých
kandidátů do Prezídia Autoklubu ČR hlasováno nebude.
Kandidáti na člena Prezídia Autoklubu ČR se již v minulosti členům Autoklubu ČR
představili.
d) Revizní komise Autoklubu ČR
Další volenou funkcí jsou funkce členů Revizní komise Autoklubu ČR. Kandidáty na
členy Revizní komise Autoklubu ČR navrhlo svým rozhodnutím Prezídium Autoklubu
ČR. O tuto volenou funkci se ucházejí následující kandidáti:
Lenka Felix
Jaromír Ludvík
Mgr. Jiří Nejdl
Jaromír Paulů
Věra Šmakalová
Eduard Masařík
Předmětem tohoto usnesení tak je volba členů Revizní komise Autoklubu ČR. Přičemž
v případě kandidátů, kteří jsou stávajícími členy Revizní komise Autoklubu ČR, se jedná
o volbu pro jejich další funkční období, v případě Mgr. Eduarda Masaříka se pak jedná
o volbu pro funkční období navazující na skončené funkční období pana Jana Trojánka,
stávajícího člena Revizní komise Autoklubu ČR, který již znovu nekandiduje.
S ohledem na skutečnost, že obsazovaných funkcí člena Revizní komise Autoklubu ČR
je šest a kandidátů na tuto funkci je rovněž právě šest, bude v souladu s článkem
9.6. Pravidel hlasování o volbě do tohoto voleného orgánu probíhat formou hlasování
o kandidátní listině.
Delegátům bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro nebo proti zvolení shora
uvedených kandidátů, a to jako celku. Pro zvolení shora uvedených kandidátů, jako
celku, do funkce členů Revizní komise Autoklubu ČR je třeba, aby pro shora uvedenou
kandidátní listinu hlasovala nadpoloviční většinu všech registrovaných delegátů.
Pro vyloučení veškerých pochybností Autoklub ČR uvádí, že o volbě jednotlivých
kandidátů do Revizní komise Autoklubu ČR hlasováno nebude.
Kandidáti na člena Revizní komise Autoklubu ČR se již v minulosti členům Autoklubu
ČR představili s výjimkou Mgr. Masaříka, jehož představení je uvedeno v Podkladech
pro delegáty.
e) Předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR
Poslední volenou funkcí je předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR.
Strana 7 z 10
AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29. 110 00 Praha 1 // www. Autoklub.cz

Kandidáta na předsedu Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR navrhlo svým
rozhodnutím Prezídium Autoklubu ČR. Na tuto funkci je nominován pouze jediný
kandidát, a to
Martin Maisner
Předmětem tohoto usnesení tak je volba předsedy Národního odvolacího soudu
Autoklubu ČR pro další funkční období.
Delegátům bude na hlasovacím lístku umožněno hlasovat pro nebo proti zvolení
uvedeného kandidáta. Pro zvolení uvedeného kandidáta předsedou Národního
odvolacího soudu Autoklubu ČR je třeba, aby získal hlasy nadpoloviční většiny všech
registrovaných delegátů.
Představení kandidáta na předsedu Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR je
uvedeno v Podkladech pro delegáty.
Charakteristika jednotlivých kandidátů do volených orgánů Autoklubu ČR je součástí
Podkladů pro delegáty.

IV.

HLASOVACÍ DNY
Hlasovacími dny, tj. dny, ve kterých se delegáti mohou dostavit k provedení hlasování
o usneseních, které jsou předmětem rozhodování mimo zasedání Valné hromady, jsou
následující:

středa 9. 12. 2020; od 15:00 do 19:00 hodin; a
čtvrtek 10. 12. 2020; od 15:00 do 19:00 hodin.
Hlasovat je v jednotlivých hlasovacích dnech možné výhradně ve shora uvedeném čase. Mimo
uvedený čas může delegát hlasovat mimo volební místa pouze za podmínek stanovených v odst.
8.7. Pravidel, a to na základě rozhodnutí předsedy volební komise v příslušném kraji.

V.

VOLEBNÍ MÍSTA
Pro toto rozhodování Valné hromady mimo její zasedání jsou stanoveny následující volební
místa:
a) Hlavní město Praha – AUTOKLUB ČR, Opletalova 29, 110 00, Praha 1
b) Jihočeský kraj - AUTOMOTO KLUB SOBĚSLAV V AČR, Jiráskova 407/26, 392 01 Soběslav II
c) Jihomoravský kraj - VETERÁN AUTO MOTO CLUB V AČR, Hálkova 359/16, 614 00 BrnoHusovice
d) Karlovarský kraj - AUTOMOTOKLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ V AČR, Na Průhonu 214/12, 353 01
Mariánské Lázně-Úšovice
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e) Kraj Vysočina - AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ V AČR HUMPOLEC, Rozkoš 140, 396 01 HumpolecRozkoš
f) Královéhradecký kraj - AUTO KLUB V AČR NOVÁ PAKA, Štikov 122, 509 01 Nová Paka-Štikov
g) Liberecký kraj - AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA V AČR, Sosnová 200, 470 01 Sosnová
h) Moravskoslezský kraj - AUTOKLUB TŘINEC V AČR, Frýdecká 272, 739 61 Třinec-Staré Město
i) Olomoucký kraj - AUTOMOTO KLUB MOHELNICE V AČR, Líšnice 33, 789 85 Líšnice
j) Pardubický kraj - AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA P ARDUBICE V AČR, Motoristů 300,
530 06 Pardubice-Svítkov
k) Plzeňský kraj - POŠUMAVSKÝ AUTO MOTO KLUB V AČR, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy II
l) Středočeský kraj - AUTOKLUB RAC SEDLČANY V AČR, Sestrouň 107, 264 01 Sedlčany
m) Ústecký kraj - AUTOMOTO KLUB SHD MOST V AČR, Dělnická 11, 434 01 Most-Velebudice
n) Zlínský kraj - AK BARUM V AČR, Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín
Autoklub ČR upozorňuje, že delegáti jsou oprávněni hlasovat výhradně ve volebním místě, který
byl u jejich osoby uveden v registračním formuláři, kterým byl delegát pro hlasování stanoven.
Delegátovi nebude umožněno hlasovat v jiném volebním místě.
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. O tom, zda
bude delegátovi umožněno hlasovat mimo příslušné volební místo rozhoduje předseda volební
komise v příslušném volebním kraji.

VI.

MÍSTO VYHODNOCENÍ HLASOVÁNÍ
Místem vyhodnocení výsledků tohoto rozhodování Valné hromady mimo její zasedání je sídlo
Autoklubu ČR, tj. na adrese Opletalova 1337/29, Praha 1, Nové Město, PSČ: 110 00. Výsledky
rozhodování Valné hromady mimo její zasedání bude sděleno způsobem a ve lhůtě stanovené
v Pravidlech.

VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Rozhodování Valné hromady mimo její zasedání o usneseních, která jsou uvedena v této Výzvě,
se řídí Pravidly.
Veškeré podklady vztahující se k jednotlivým usnesením, jak jsou navrhována v článku III. této
Výzvy, jsou rovněž dostupné k nahlednutí v sídle Autoklubu ČR, a to až do 10. 12. 2020.
Hlasovací lístky pro rozhodování o jednotlivých usneseních dle článku III. Výzvy obdrží delegáti
v hlasovací dny od volebních komisí ve volebních místech.
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VIII. PŘÍLOHY
Přílohou této Výzvy je registrační formulář pro stanovení delegátů klubů pro rozhodování mimo
zasedání Valné hromady.

Prezídium, v Praze dne 26. 11. 2020

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
prezident Autoklubu České republiky
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