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Fw: Valná hromada AČR

Vážení přátelé,

Rád bych Vás touto cestou ještě jednou oslovil a vyzval k účasti na Valné hromadě a na hlasování. K účasti na
hlasování je nutné registrovat delegáty klubu zasláním přiloženého formuláře na Autoklub ČR a to nejpozději
do 6.12.2020. Od oznámení mé kandidatury se odehrálo mnoho věcí. Otevřelo se mnoho kauz, o kterých jsme
neměli ani ponětí, ale nyní je nechci a ani nemám v plánu rozebírat. Nebudu ani nijak komentovat kroky stávajícího
Prezidenta Autoklubu ČR vůči mé osobě.

Svou kampaň jsem vždy vedl čestně a zpříma. Pouhé 4 roky stačily stávajícímu Prezidentovi k tomu, že cítíme, že
změna je nutná. Když jsem na přelomu jara a léta poslal email na kluby s informacemi o hospodaření Autoklubu ČR,
upozorňoval jsem, že se může Autoklub dostat do problémů.

Nyní máme v ruce Výroční zprávu za rok 2019 a mé domněnky se jen potvrzují. Katastrofický stav financí
Autoklubu je alarmující. Je neuvěřitelné, kam se dá za tak krátkou dobu dojít. Nechal jsem připravit komentář k
této výroční zprávě, který vysvětluje její jednotlivé oblasti a hodnotí ekonomický stav Autoklubu. Je nutné upozornit,
že jde o stav k 31.12.2019. Těžko se tedy domnívat, jak vypadá nyní, když se prakticky nemohl pronajímat klubový
dům, pořádat komerční akce a generovat jiné příjmy.

Celou dobu od oznámení své kandidatury se připravuji na jednu zásadní věc. Tou je “přežití” Autoklubu po
ekonomické stránce. Mám jasnou představu o složení výkonného týmu. Na Autoklubu jsou někteří zaměstnanci, se
kterými stoprocentně počítám, protože si jejich práce velice vážím. Mám ale i tým lidí, kteří Autoklub posílí v jiných
oblastech. 

Jedním z lidí, které bych na Autoklub rád přivedl, je Pavel Kohout. Pavel je držitel Zlaté spony Autoklubu ČR,
juniorský mistr Evropy v rally a velice zkušený odborník, který před šesti lety ukončil svou kariéru. Od té doby má za
sebou úspěšné projekty v gastronomii a udržuje se velice dobře informovaný i ve světě motorsportu, a to nejen v
České republice. Jsem přesvědčen, že by byl důležitou podporou nejen ve sportu, ale třeba právě v podnikání
Autoklubu v oblasti kulturních akcí a gastro průmyslu ve svém klubovém domě.

Mezi další důležité osoby patří zkušený ekonom. Člověk s více než 20letou praxí bude hlavním hybatelem návratu
ekonomického oddělení pod křídla Autoklubu. Donedávna jsme totiž netušili, že ekonomické oddělení bylo zrušeno a
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o účetnictví se kompletně stará soukromá společnost spojená se stávajícím Prezidentem, kdy existují důvodné
pochybnosti o ekonomické výhodnosti. 

Pocházím z malého klubu v okrese Kolín. Uvědomuji si starosti malých klubů, ale ze své zkušenosti znám i problémy
klubů velkých. Mým cílem je pomoci malým klubům v oživení jejich činnosti. Chci jim nabídnout pomocnou ruku, aby
mohly navázat na svou historickou činnost, informovat o jejich aktivitách tak, aby skutečně cítili oporu v instituci
Autoklubu České republiky. Kluby, které pořádají nejen sportovní soutěže, budou potřebovat pomocnou ruku
Autoklubu ČR. Je zásadní, aby i přes spotřebované rezervy Autoklub dokázal uskromnit svůj chod natolik, že dokáže
být flexibilní a prozákaznickou organizací pro tyto kluby. Letošní situace dostala spoustu klubů do svízelné
situace a mnoho, nejen sportovních soutěží, už se nemusí nikdy konat, protože zkrátka kluby nemají po
promarněných pokusech v roce 2020 z čeho brát, aby mohly podniky uspořádat. Právě zde by měl Autoklub
hrát velkou roli pro nejbližší období.

Dalším zásadním krokem je ozdravení principů fungování řízení činnosti. Je potřeba obnovit demokratické principy.
Centrálním rozhodováním dochází k zásadnímu poškozování našich zájmů. Jedním příkladem za všechny je
naprostý rozklad Mistrovství ČR v závodech do vrchu. Hrozící škody jsou patrné i v dalších oblastech. Pojďme
společně přemýšlet nad změnou Stanov směrem k odvolatelnosti Prezidenta nebo Prezidia v případě, že se
tak zásadně odchýlí od směru a zásad, které jim vytýčí Valná hromada, Výroční konference, či které si sami
vezmou za své. Já se takového kontrolního mechanismu nebojím. Naopak. Dalším bodem může být forma
svolání Valné hromady. Proč by větší část klubů nemohla svolat  Valnou hromadu?

Zcela základní myšlenkou je transparentnost. Není možné, abychom v rámci klubové činnosti slýchali o neveřejných,
či snad tajných informacích. Dám si velice záležet, aby všichni členové byli řádně informováni. O ekonomické situaci
a vývoji Autoklubu, ale i o posledních čtyřech letech, které nás stály tak drahocenné rezervy, které nám budou v
příštím roce chybět.

Je důležité Vás informovat. Kluby musí mít nezbytné informace, ne jen marketingové perly bez hloubky. Pokud máte
rozhodovat o něčem tak zásadním, jako je váš Autoklub, nesmí před vámi být cokoliv skryto. To je věc,
kterou hodláme napravit prakticky okamžitě.

Moderní, dynamický přístup a skutečný, do hloubky promyšlený marketing a obchod je zárukou nových partnerů.
Mluvíme o zásadních renomovaných společnostech. Bohužel nedůvěryhodnost Autoklubu u velkých společností je
na stejné úrovni, jaká byla před lety. Stávající vedení se neustále zabývá tím, jak obsadit nějakou další funkci. Nutno
říci, že téměř vždy neúspěšně. To vše se podepisuje na image Autoklubu. Společenská hodnota naší instituce má
být výrazně na jiné úrovni.

V rámci kampaně jsem najezdil přes 11 000 km napříč republikou. Prosím neváhejte, a pokud chcete o čemkoliv
diskutovat nebo na cokoliv znát můj názor, kontaktujte mne a já za Vámi kamkoliv přijedu a jsem připraven
diskutovat osobně.

V příloze tohoto dopisu naleznete nezávislou zprávu k Výroční zprávě Autoklubu za rok 2019.

s úctou a pokorou Váš 

Adam Eliáš

KONTAKT

www.adamelias.cz
 adam@adamelias.cz
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