Zápis z Valné hromady RC Autoklubu České republiky z.s.
Datum a místo konání: 10.2. 2019, Moravská Třebová
Předsednictvo: přítomni - Miroslav Jurenka, Jiří Rybák, Jaroslav Kopecký
Členská základna: přítomni dle prezenční listiny, příloha č.1

Program Valné hromady 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

zahájení VH
volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu
zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období
zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období
hospodaření RCAČR
zpráva revizní komise
schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2018
volba člena předsednictva
návrhy na úpravu pravidel A
kalendář soutěží na rok 2019
diskuze
zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH

K bodu 1:
Předseda spolku Miroslav Jurenka přivítal delegáty na VH a zahájil zasedání. Minutou ticha jsme uctili
památku Standy Němečka, který podlehl zákeřné nemoci.
K bodu 2:
Volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu
Navržena jednočlenná komise:
Mandátová: Martin Zvára ml
Volební: Radek Procházka
Návrhová: Jiří Krutina
Odsouhlasit program
Hlasování, pro 22 , proti 0, zdržel se 0.
Mandátová komise konstatuje, VH je usnášeníschopná, dle stanov článek 7 bod 9
K bodu 3:
Trenéři sekcí přednesli zprávu za uplynulé období.
ELECTRIC TRACK: příloha č.2
ELECTRIC BUGGY: příloha č.3
ON ROAD IC: příloha č.4
OFF ROAD: příloha č.5
RALLY ELECTRIC 1:10: příloha č.6

LARGE SCALE ON ROAD: příloha č.7
LARGE SCALE OFF ROAD: příloha č.8
K bodu 4:
Zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období : příloha č.9
K bodu 5:
Předseda spolku představil hospodaření RCAČR. Podrobnější informace v tabulce výkaz zisku a ztrát.
K bodu 6:
Zpráva revizní komise: příloha č.10
K bodu 7:
Schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2018: příloha č.11
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 2
Výkaz zisku a ztrát za rok 2018 byl SCHVÁLEN.
K bodu 8:
Člen předsednictva Jirka Rybák na svoji žádost ukončil práci v předsednictvu.
Návrh na nového člena předsednictva, Ludvíka Krejcar,
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 1,
Ludvík Krejcar byl zvolen členem předsednictva.
K bobu 9:
Návrhy na úpravu pravidel A byly doplněny a schváleny.
K bodu 10:
Kalendář soutěží na rok 2019 byl schválen v předloženém stavu.
K bodu 11:
Termín VH 2019 první neděle únor, místo Moravská Třebová
Pohledávka Kryll
Informace od právníka: exekuční návrh na dlužníka spolku, Pavla Krylla byl podán. Exekuční řízení je
aktuálně vedeno u Exekutorského úřadu Svitavy, soudní exekutor JUDr. Igor Olma, nám. Míru 53/59,
568 02 Svitavy, pod spisovou značkou 111 EX 47/19.
K bodu 12:
Schválení návrhu usnesení z VH příloha č.12
Hlasování pro 22, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení VH bylo schváleno.

Příloha č.1

PREZENČNÍ LISTINA VALNÉ HROMADY RCAČR 10.2.2019
PODPIS
RC offroad Kolín

1.

Jiří Beneš

2.

Aleš Mařica

3.

Drahoslav Hejtmánek

4.

Jiří Vašica

5.

Marek Sova

6.

Michal Jansa

Modelklub RK

7.

Jaroslav Ochoc

RC Sport Březí

8.

Jan Žďárský

RC Blansko

9.

Radomil Fišer

10.

Vojtěch Sehnal

11.

Jiří Musil

12.

Pavel Magda

13.

Miroslav Jurenka

14.

Martin Zvára ml.

15.

Radek Procházka

16.

Jaroslav Kopecký

17.

Jiří Krutina

18.

Dušan Bayer

19.

Vladimír Šeliga

20.

Pavel Juzl

RC Autoklub Stařeč

21.

Ludvík Krejcar

RC Divoké Jelení

22.

Otto Gotzl

RCModel Car Club Brno

MK Svitavy

Modelklub Velké Opatovice

ARC Slavkov

plná moc

plná moc

Příloha č.2
Zpráva za sekci ELECTRIC TRACK
Dal jsem si úkol sekci ELECTRIC TRACK stabilizovat a tak trochu očistit od obchodních úmyslů
jednotlivců. Začátek byl náročný. Moji myšlenku jet seriál MČR a vyhlásit jednoho mistra se nesetkalo
s přízní některých klubů kteří opustili RCAČR. U mé práce mi hodně pomohli konzultanti Michal Bok a
Pavel Magda, kterým patří velké poděkování. Sjednotili jsme pravidla tak, aby co nejvíce vyhovovala
soukromým závodům. Jednal jsem s pořadateli ohledně střetu termínů závodů. Tady musím pochválit
Ludvíka Szostka, velká pomoc při přípravě na rok 2019.
A jak dopadl rok 2018?
Rok 2018 jsme pořádali halové MČR v Hrotovicích a venkovní v Blansku
V hale účast 64 jezdců, je to snížení počtu jezdců, na venkovní dráze 44 což bylo více než
v předchozích letech. Výsledky jednotlivých závodů jsem na webu RCAČR.
Na rok 2019 je příslib navýšení jezdců a moje vize seriálu byla podpořena jak pořadatelem prvního
závodu, tak novým trenérem sekce Alešem Horákem.
Na závěr bych rád poděkoval všem pořadatelům a jezdcům za kladný přístup k našemu sportu.

Příloha č.3

Zpráva za rok 2018 ze sekce Electric Buggy
Seriál Mistrovství ČR 2018 se skládal z pěti závodů – Hrotovice – společně se sekcí Electric Track,
Janovice,Rychvald, ‚Ustí nad Labem a poslední závod s vyhlášením celého seriálu ve Velkých
Opatovicích .
Poslední závod se neodjel z důvodu silného deště po celý den. V odpoledních hodinách proběhlo
vyhlášení celé sezony.
Závody jsme odjely na různých površích. Jeden závod v hale na koberci,jeden závod na hlíně a tři
závody na Astroturfu.
MČR Electric Buggy bylo vypsáno pro mistrovské kategorie Buggy 4WD , Buggy 2WD, Truggy 2WD.
Další kategorie byly volné bez nutnosti licence a to Buggy 1/14 a Short course 2WD.
Nejvíce závodníků se sešlo na prvním závodě v hale, kde na startu stálo 71 aut.
Průměrně na závodech se scházelo cca 56 závodních modelů.
V průběhu roku byly vydány jednodenní licence .
Mistra ČR v kategorii Buggy 4WD získal Novotný Karel , junior Gotzl Max, žák Křižák David a 40+
Binder Michal

Mistra ČR v kategorii Buggy 2WD získal Novotný Karel, junior Gotzl Max, žák Křižák David a nejlepší
40+ Jirák Jindřich.
Mistra ČR v kategorii Truggy 2WD získal Novotný Karel, junior Gotzl Max a 40+ Kopecký Jaroslav
V kategorii Buggy 1/14 vyhrál Krutina Jiří v kategorii Short course 2WD Binder Michal

Závodníkům ještě jednou gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci České Republiky a RC Autoklubu
ČR jak na ME ve Francii ,EOS a dalších závodech kterých se učastnili
Závodní sezonu MČR 2018 máme za sebou a čeká nás sezona 2019 .

Trenér sekce Electric Buggy
Jaroslav Kopecký
Příloha č.4
ON ROAD IC - Bude doplněno
Příloha č.5
OFF ROAD – Bude doplněno
Příloha č.6
RALLY ELECTRIC 1:1O – Bude doplněno
Příloha č.7

Zpráva o činnosti sekce LARGE ON ROAD za rok 2018
Pro sezonu 2018 byl v rámci MČR vypsánseriál devitizávodu pro kategorieTouringCars .
Všechny závody MČR se podařilo uskutečnit, žádný závod nemusel být zrušen nebo
nahrazen z důvodu nepříznivého počasí. Závody se konaly na dvou tratích, a tove
Slavkově a Svitavách.
Závodu v kategorii TouringCars se celkem zúčastnilo 18jezdců. Titul pro rok 2018
získalAleš Bayer s klubu ARC Slavkov .Nejlepším juniorem se stal Jan Karel z klubu MK
Svitavy. Titul +40 získal Miroslav Jurenka s MK Svitavy.
V roce 2018 se uskutečnil seriál 4mezinárodních závodu Grand Prix pod hlavičkou
EFRA,jehož výsledky byly započítány do tabulky EFRA..Českou republiku reprezentovaly
2 závodníci. V kategorii TouringCars se vítězem stal Bernard-Alan Arnaldi s Italie. Za
Česko se nejlépeumístil na 19 místě Aleš Bayer.Celkem se tohoto seriálu zúčastnilo
103pilotů.

V roce 2018 se konalo mistrovství Evropy ve Franci a to v kateg. Formule 1 a v kateg.
TouringCars.Vkateg. F1se zúčastnilo 45 závodníku a za Česko se nikdo nezučastnil.. V
kateg.TuringCarsse zúčastnilo87jezdcůz toho1závodník z České republiky. Titul mistra
Evropy pro rok 2018získal Markus Feldmann z Němacka. 23 místo obsadil Aleš Bayer..
Zakončení sezony letos proběhlo společně s posledním závodem ve Slavkově. .

Bayer Dušan

Příloha č. 8
LARGE SCALE OFF ROAD – Bude doplněno
Příloha č.9

Zpráva předsedy spolku RCAČR za rok 2018
Moji práci rozdělím na několik bodů, tak jak vznikali věci k řešení.
Dotace:V číslech přesněji bude zpráva v bodě hospodaření RCAČR, ale rád bych přeci jenom
u toho trochu zůstal. Podařilo se zajistit 150 tis v roce 17 to bylo 35. Není pravidlem že to
bude každý rok, je to nenároková položka, ale snažíme se s tím pracovat. Proběhl nákup
koberce a proběhla podpora pro klub Horní Jelení. V dalších letech chci pomáhat dalším
klubům.
Byl jsem podpořit klub RC Stařeč na kraji Vysočina. Proběhlo příjemné jednání s paní radní
za sport. Přislíbená podpora spolku v přípravě na mezinárodní závody.
Jsem nápomocen i jiným zástupcům klubů, konzultace s Drahošem Hejtmánkem atd atd
Vše chce stavět na osobním kontaktu.
Na rok 19 opět žádost teď na AMB a podpora pro nákup pohárů a dresů pro naši reprezentaci.
Sekce: V roce 2018 jsem zastupoval trenéra v sekci elektrik track…….podařila se sekce
zachovat, udržet, stabilizovat. V současné době je nový trenér Aleš Horák, mladá tvář ve
vedení RCAČR
Vyhlášení mistrů 18-Sosnová Petr Pavlát jako vždy super, to stejné Ludvík Krejcar……
Spojení SMČR:
Navštívil jsem předsedu Sdružení sportovních svazů – Zdeněk ERTL – pod toto sdružení
spadá SMČR…………už mají jeden klub modelářů a další vzít nemůžou-odkaz na SMČR

Otvírání nového sportovního areálu Stařeč,
Super akce a velké poděkování majiteli Ludvík Krejcar
Sekretář:
Po dohodě s předsednictvem jsem práci sekretáře na rok 2019 převzal já sám. Rád bych
poděkoval Láďovi za jeho odvedenou práci v uplynulém roce.
Předsednictvo:
Naši práci pro rcačr jsme vykonávali při každé příležitosti kdy jsme se sešli osobně. Závěry
našich porad jsem vždy stručně shrnul do zápisu, který jsme společně odsouhlasili a potom
zveřejnili na webu RCAČR. Za rok 2018 máme 5 zápisů a hromadu provolaných hodin a
napsaných zpráv, děkuji členům předsednictva za jejich práci
Ocenění za celoživotní přínos pro RC sport
Za rok 2018 předsednictvo vybralo 3 kandidáty. Ludvík Krejcar, Petr Pavlát, Pavel Magda.
V hledáčku na rok 2019 jsou další jména které nebudu teď prozrazovat.
Závěrem bych rád poděkoval trenérům, pořadatelům, závodníkům a všem, kteří se našemu
sportu věnují.
Miroslav Jurenka – předseda spolku

Příloha č.10

Zpráva předsedy Revizní komise o činnosti za rok 2018
RK se v roce 2018 nezabývala žádnou stížností členů.
Pouze dva dotazy do mailu, ohledně získání více informací k nákupu závodního koberce RC Carpet,
Tyto budou předneseny na VH.
V souvislosti se svou běžnou činností, prováděla v průběhu roku průběžnou kontrolu nahlížení
natransparentní účetRCAČR č. 2312095001/5500
Z předmětné kontroly nahlížení účtu opět vyplynuly drobné nedostatky, zejména pak některé
nedostatečně pojmenované transakce.
Natransparentní účet nelze nahlížet zpětně déle než tři měsícezpětně.
RK navrhuje oslovit Raiffeisen Bank, o možnosti doplnění informací popisu/poznámky plateb,
v případě nemožnosti či negativním postoji banky, převést transparentní účet do jiné banky.
RK však může souhrnně konstatovat, že až na zjištěné drobnosti v nepřesném pojmenování,
nenalezla hrubého pochybení či rozpory.
Všechny sekce RCAČR, co se týká vedení a veškeré agendy,fungovaly v roce 2018 dle pravidel, tímto
bych rád jménem RK jejich trenérům poděkoval za jejichvedení v uplynulé sezoně.
Předsednictvo RCAČR se sešlo k jednání 5x v roce 2018 z čehož byly pořízeny zápisy a zveřejněny
pravidelně na webu RCAČR, jak ukládají stanovy.

Sekretář RCAČR plní svoji funkci řádně v celém rozsahu.
Z celkového pohledu na dění v RCAČR v roce 2018 od poslední VH, může RK konstatovat že, spolek a
jeho vedení pokračujepozitivním směrem a postoji k nápravě a ozdravení fungování spolku
z minulosti.
Tímto RK děkuje všem ve vedení RCAČR za ochotu a práci pro spolek, s přáním rozvíjet dále nastolený
směr ku prospěchu Všech, jenž, sdílejí náš společný zájem o RC sport.
Radomil Fišer, předseda Revizní komise RCAČR
Příloha č.11
Samostatná tabulka
Příloha č.12
Usnesení z Valné hromady RC Autoklubu ČR konané dne 10.2.2019 v Moravské Třebové
Valná hromada bere na vědomí:
1, zprávy o činnosti jednotlivých sekcí za uplynulé období
2, zprávu předsedy RCAČR za uplynulé období
3, zprávu Kontrolní komise
4, zprávu předsedy mandátové komise, Valná hromada je usnášeníschopná ,
přihlášeno 22 přítomno 20 + plná moc 2 Celkem 22
Valná hromada schvaluje:
1, kalendář soutěží na rok 2019
2, soutěžní pravidla A na rok 2019
3, výkaz zisku a ztrát za rok 2018
4, zprávu o hospodaření RCAČR za rok 2018
5, člena předsednictva Ludvík Krejcar
Valná hromada ukládá předsednictvu:
1, zajistit konání VH RCAČR druhý týden v únoru 9.2.2020 v Moravské Třebové
2, zajistit poznámky o odchozích platbách, případně zajistit změnu banky
3, zařazení Martina Bayera na první místo zájemců o MS v Trenčíně 2019
Za správnost :předseda Návrhové komise Jiří Krutina

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni

Název účetní jednotky

RC Autoklub České republiky z.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště

31.12.2018
v Kč

Zahradnická 845/33

IČ

Moravská Třebová

44473575

Označení

Text

Číslo
řádku

a

b

c

571 01

Činnost
hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

Náklady

001

314540,36

314540,36

Spotřebované nákupy a nakupované služby

002

249545,36

249545,36

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných
dodávek

003

86998,00

86998,00

2.

Prodané zboží

004

3.

Opravy a udržování

005

4.

Náklady na cestovné

006

5.

Náklady na reprezentaci

007

6.

Ostatní služby

008

162547,36

162547,36

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

009

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

010

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

011

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

012

Osobní náklady

013

34320,00

34320,00

10.

Mzdové náklady

014

34320,00

34320,00

11.

Zákonné sociální pojištění

015

12.

Ostatní sociální pojištění

016

13.

Zákonné sociální náklady

017

14.

Ostatní sociální náklady

018

Daně a poplatky

019

Daně a poplatky

020

Ostatní náklady

021

1508,00

1508,00

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

022

17.

Odpis nedobytné pohledávky

023

18.

Nákladové úroky

024

19.

Kursové ztráty

025

20.

Dary

026

21.

Manka a škody

027

22.

Jiné ostatní náklady

028

1508,00

1508,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek

029

4167,00

4167,00

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

030

4167,00

4167,00

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

031

25.

Prodané cenné papíry a podíly

032

26.

Prodaný materiál

033

27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

034

A.
I.

II.

III.

IV.
15.

V.

VI.

VII.
28.
VIII.
29.

Poskytnuté příspěvky

035

25000,00

25000,00

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

036

25000,00

25000,00

Daň z příjmů

037

Daň z příjmů

038

Náklady celkem

039

314540,36

314540,36

Označení

Text

a

b

B.
I.
1.

Číslo
řádku
c

Výnosy

040

Provozní dotace

041

Provozní dotace

042

Činnost
hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

393740,00

393740,00

391240,00

391240,00

Přijaté příspěvky

043

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

044

3.

Přijaté příspěvky (dary)

045

150000,00

150000,00

4.

Přijaté členské příspěvky

046

241240,00

241240,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží

047

2500,00

2500,00

II.

III.

Ostatní výnosy

048

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

049

6.

Platby za odepsané pohledávky

050

7.

Výnosové úroky

051

8.

Kursové zisky

052

9.

Zúčtování fondů

053

Jiné ostatní výnosy

054

Tržby z prodeje majetku

055

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

056

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

057

13.

Tržby z prodeje materiálu

058

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

059

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

060

Výnosy celkem

061

393740,00

393740,00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

062

79199,64

79199,64

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

063

79199,64

79199,64

IV.

10.
V.

03.02.2019

Sestaveno dne: ………………………………………………………………………………………….….………...…………..

zapsaný spolek

Právní forma účetní jednotky: ……………………………………………………………………………………………………

sportovní činnost v oblast RC aut

Předmět podnikání účetní jednotky: …………………………………………………………………………………………….

Podpisový záznam:

Miroslav Jurenka, předseda

