
Úplný zápis Valné hromady RCA ČR 
dne 11. 12. 2016 v Hradci Králové 

 
1. Zahájení, schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Předsedající: Miroslav Jurenka 
Zapisovatel: Lada Adámková 
Ověřovatel zápisu: Otto Gotzl 

 
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu. 

Mandátová komise: Zdeněk Beneš 
Návrhová komise: Martin Zvára, Petr Klatovský, Otto Götzl 
Volební komise: Petr Novotný, Radovan Šimurda, Zdenek Kapička 

 
3. Zpráva předsedů sekcí. 

Sekce OFF ROAD 1:8, Jan Blahovský – nepřítomen, zprávu nedodal, bude vyzván k dodání 
nejpozději do pátku 16. 12. 2016, příloha č. 4 
Sekce ON ROAD IC, Jiří Rybák – přítomen, zpráva přečtena, příloha č. 3 
Sekce ELECTRIC TRACK, Roman Krejčí – přítomen, zpráva přečtena, příloha č. 1 
Sekce ELECTRIC BUGGY Jaroslav Kopecký – přítomen, zpráva přečtena, příloha zápisu č. 2 
Sekce LARGE SCALE ON ROAD – Dušan Bayer – přítomen, přečtena, příloha č. 5 
Sekce LARGE SCALE OFF ROAD – Jaroslav Ochoc – přítomen, zpráva přečtena, příloha č. 6 
Sekce RALLY ELECTRIC Petr Pavlát – přítomen, zpráva přečtena, příloha č. 7 

 
4. Zpráva předsedy spolku včetně informace o hospodaření. Předložila Lada Adámková, 

neschváleno, nutno doplnit. Nejsou uvedeny počáteční stavy a mzda sekretáře. 
Po doplnění rozeslat předsedům klubů a spolků. Příloha č. 8 

 
5. Zpráva revizní komise je přílohou č. 9 

Zprávu přednesl Pavel Magda. 
Revizní komise: navrhuje odvolání předsedy spolku. 

 
6. Odvolání současného vedení RCA ČR pro hrubé porušování stanov. 

Pan Radomil Fišer přednesl důvody k odvolání předsednictva. Nebyla provedena změna sídla, 
platná adresa je stále na adrese pana Sonntaga v Sudkově. Současný stav vysvětlil M. Jurenka. 
Dále se předsednictvo nescházelo dle stanov, což je dle mínění p. Fišera hrubé porušení. Napadl 
odměnu sekretáře – není ve stanovách a výše není odsouhlasena VV. 

 
7. Zpráva volební a mandátové komise. 

Odvolání předsednictva – vedení RCA. 
Pro: 37 
Proti: 14 
Zdržel se: 0 
 
Mandáty: 96 
Přítomno: 51 
Bylo konstatováno, že VH je usnášeníschopná. 



 
Výsledek: Předsednictvo bylo odvoláno. Předseda rezignoval rezignačním dopisem – příloha 
zápisu č. 10. 

 
8. Představení kandidátů na předsedu spolku. 

Navržen pouze Miroslav Jurenka. Žádný jiný protikandidát nebyl navržen. Proslov Miroslava 
Jurenky. Dokončí přeregistraci, představí nové stanovy a návrh vedení spolku.  
Nová koncepce: 

o Přeregistrace spolku – pracuje se. 
o Předsednictvo – jeden předseda + 2 místopředsedové. Tříčlenná revizní komise.  
o Sekce budou řídit trenéři sekcí. Dosazuje a odvolává předsednictvo. Trenér má právo řídit 

pravidla „B“.  
o Poplatky: jednotná cena za členství 400 Kč. Tato částka má vliv na dotace. 
o Licence: zrušeno. Člen RCA ČR se smí účastnit všech závodů MČR. 
o Nečlen RCA ČR se smí účastnit MČR – pořadatel závodů zohlední v poplatku za závody a 

odvede na účet RCA. 
o Každá sekce má doporučeno uspořádat aspoň 4 závody. 
o EFRA pokračování v komunikaci. 
o Dotace na udržení tratí a sportovišť. 
o Představení nových stanov – p. Jurenka dá k dispozici k diskuzi.  

 
Připomínky k novým stanovám – předneseny. 

 
9. Volba předsedy spolku: Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 9 

 
10. Schválení nových stanov: Pro: 51, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
11. Představení kandidátů na členy Předsednictva, dva členové. 

Navržení kandidáti: Jaroslav Kopecký, Jiří Rybák. Oba kandidáti souhlasí. Hlasování jednotlivě.  
Jaroslav Kopecký: Pro:  37, Proti:  0, Zdržel se: 14 
Jiří Rybák: Pro: 51, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
12. Představení členů revizní komise. 

Představíme kandidáty, navrhují členové VH, předseda a dva členy. Pavel Magda, Petr Klatovský, 
Radomil Fišer - předseda. 
Hromadné hlasování pro všechny členy revizní komise: Pro: 49, Proti: 0, Zdržel se: 2 

 
13. Schválení nových stanov s doplněnými členy revizní komise: Pro:  51, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
14. Schválení usnesení a závěr.  

Usnesení VH tvoří úplný zápis. Účetní závěrka neschválena. Odvolané vedení musí předložit 
novou uzávěrku ke schválení účastníkům VH písemnou formou (elektronicky). Po schválení bude 
dokončeno a předáno daňové přiznání novému předsednictvu.   
Schválení usnesení: Pro: 50, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 
V případě, že do 31. 12. neproběhne korektní registrace RCAČR, klub AMK Malá Skála k 31. 12. 
2016 přestává být členem RCAČR.  



Příloha č.1 - Zpráva sekce Electric Track za rok 2016 
 

Rok 2016 byl pro mne prvním rokem ve funkci předsedy sekce Electric Track. Samozřejmě začátky roku 
byly proto náročnější, měli jsme navíc první ME v kalendáři, které prověřilo naše kontakty s EFRA. Díky 
skvělé spolupráci se sekretářkou RCAČR Ladou Adámkovou se vše podařilo na výbornou a získané 
zkušenosti jsem zužitkoval i při pomoci dalším předsedům jiných sekcí. Myslím, že bylo dobré, že jsem 
svou činností ve stejném duchu navázal na přechozí léta, kdy sekci vedl Zdeněk Beneš a rovněž mi byl 
oporou a dobrým pomocníkem. Byl to také on, kdo se nejvíc zasloužil za RCAČR na pořádání Mistrovství 
světa juniorů, které se konalo v Praze na Podvinném mlýně vůbec poprvé, a to pod záštitou IFMAR 
v barvách RCAČR. Byla to velkolepá dokonale připravená akce, za jejíž uskutečnění bych zde rád 
Zdeňkovi poděkoval. Jednalo se v první řadě o akci, která má více přitáhnout mladé zájemce o náš sport, 
ale zároveň také zvýraznit sekci Electric Track a vůbec RC AČR. Budeme se snažit o získání možnosti 
uspořádat tento podnik i v dalším roce. 
Za spolupráci a řešení průběžných i akutních témat během roku i během mistrovských závodů, bych rád 
poděkoval odborné komisi ve složení Petr Novotný, Petr Grof, Pavel Magda a Radek Šimurda. 
Jako v minulých letech jsme pořádali pouze jedno halové mistrovství republiky a jedno letní mistrovství 
republiky. Díky množství nejrůznějších volných závodů, které se napříč republikou v naší sekci konají, je 
tento model jediný udržitelný, aby byla zachována důstojná atmosféra MČR. Na rozdíl od většiny 
ostatních sekcí, kdy mnohdy jezdci mohou startovat pouze na MČR a jiné závody se nejezdí, máme 
poněkud složitější situaci v propagaci MČR. Velmi pozitivně tak byla jezdci kvitována možnost 
krátkodobé licence a rozumná výše členského poplatku, který se v lednu 2016 podařilo prosadit. Na start 
to přilákalo i několik zahraničních jezdců, kteří neměli problém se zaplacením příslušných registračních a 
licenčních poplatků právě díky krátkodobé licenci. Pro mnoho lidí naší sekce přichází v úvahu účast 
například pouze na halovém MČR, tedy jediném závodě za celou sezónu, proto bych chtěl poděkovat za 
pochopení ostatním členům VV RCAČR, že tento, pro naši sekci extrémně důležitý krok, letos na jaře 
podpořili a vyjádřil bych naději i do dalších let, pokud chceme, aby v naší sekci a potažmo v celém RCAČR 
pokračoval nastartovaný růst účastníků a tedy i členů RCAČR. Přesto, nebo právě proto, se mistrovských 
závodů naší sekce zúčastnilo opravdu obrovské číslo závodníků, za což patří poděkování všem těmto 
jezdcům i pořadatelům MČR. Letos to byl klub RCA Trutnov a RC MCC Brno. V rámci naší sekce se letos 
aktivně zapojilo celkem 97 různých závodníků. Myslím, že to je opravdu úctyhodné číslo, vezmeme-li 
v úvahu, že jsme měli pouze dva závody za celý rok. I tak jsme se tímto stali asi nejpočetnější sekcí 
celého AČR, protože ani Electric Buggy nepřitáhlo více jezdců (80 jezdců). Protože jsem zaslechl úvahy o 
zrušení krátkodobých licencí, tak jsem si dal tu práci tyto počty získat a velmi prosím, aby byly vzaty do 
úvahy v dalším postupu RCAČR v této věci. 
Seznam mistrů České republiky uvádím níže, nejlepší mezinárodní výsledek dosáhl Matěj Benda ziskem 
titulu juniorského Mistra Evropy kategorie 1/12.  
 
Statistiky z letošních závodů: 
YRCA Mistrovství světa juniorů (115 juniorů) 

kategorie 1/14 Formule 1 Stock Modified 

Počet účastníků 16 16 61 22 

Český nej.výsl. - - 2.Dominik Mach 2.Dominik Mach 

poznámka   1.Oliver 
Havránek 

1.Oliver 
Havránek 

 
 
 



ME 1/12 (103 jezdců) 

Kategorie 1/12 Stock 1/12 Modified 

Počet účastníků 55 48 

Český nejlepší výsledek 14.Kuba Šimurda 29.Matěj Benda – 1.JUNIOR 
ME 

 
ME 1/10 (131 jezdců) 

Kategorie Formule 1 Stock Modifed 

Počet účastníků 25 45 61 

Český nej. výsledek - - 11.Marek Černý 

 
MČR halové v Praze (9+82=91 jezdců) 

kategorie 1/12 
pancar 

1/10 
pancar 

Formule 1 Formule 
True 

Stock Modified 

Mistr ČR M. Dostál R.Krejčí I.Trojan T.Rajdus A.Pelikán J.Vyšín 

Počet 8 9 7 10 24 24 

 
MČR letní Brno (50 jezdců) 

Kategorie Pancar stock Pancar 
Pro10 

Formule 1 Stock Modified 

Mistr ČR L.Szostek R.Krejčí L.Hoch O.Havránek J.Vyšín 

Počet 6 5 16 8 15 

 
Roman Krejčí, předseda sekce ET 

 
 
 

Příloha č. 2 - Zpráva sekce Electric Buggy za rok 2016 
 

Seriál Mistrovství ČR 2016 se skládal ze šesti závodů – Olomouc, Janovice, Potštejn, Ústí nad Labem, 
Zábřeh a poslední závod s vyhlášením celého seriálu se konal ve Velkých Opatovicích.  
Závody jsme odjely na různých površích. Jeden závod v hale na koberci  dva závody na hlíně a tři závody 
na Astroturfu. 
MČR Electric Buggy bylo vypsáno pro mistrovské  kategorie Buggy 4WD a Buggy 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 90 aut. Na venkovních závodech 
se průměrně na startu sešlo 55 závodních modelů. 
V průběhu roku byly vydány jednodenní licence 8 závodníkům. 
Mistra ČR v kategorii Buggy 4WD získal Kája Novotný, nejlepší junior Bidovský Aleš , žák Gotzl Max  a 
nejlepší 40+ Hybler Antonín 
Mistra  ČR v kategorii Buggy 2WD získal Kája Novotný, nejlepší junior Bidovský Aleš, žák Křižák David a 
nejlepší 40+ Viktorín Ivo.  
V kategorii Buggy 1/14  Viktorín Ivo a v kategorii Short course 2WD Křížák David   
V roce 2016 se naši  reprezentanti zúčastnili  Mistrovství Evropy ve Španělsku a to  Martin Bayer a Kája 
Novotný.  Martin se umístil v kategorii Buggy 4WD  na  6 místě a v kategorii Buggy 2WD na 23 místě , 
Kája v kategorii Buggy 4WD na  12 místě a v kategorii Buggy 2WD na 31 místě.  Team manegera  
reprezentantům dělal Karel Novotný st. Všichni zúčastnění měli reprezentační triko s logem RCAČR. 



Tímto závodníkům ještě jednou gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci České Republiky a RC 
Autoklubu ČR. 
 Závodní sezonu MČR 2016  máme za sebou a je skvěle hodnocena od závodníků.   
Jen závěrem musím vytknout laxní přístup předsedovi spolku, k řešení problému kolize termínu s Buggy 
1/8,  kdy předseda pan Blahovský nechal závodníky v napětí do posledního týdne před závodem kdy  
termín konečně oficiálně změnil!  

Jaroslav Kopecký, předseda sekce Electric Buggy  
 
 
 

Příloha č. 3 - Zpráva sekce On Road IC za rok 2016 
 

V kategorii 1/10 a 1/8  IC On road se uskutečnilo celkem 5 závodů, kterých se zúčastnilo celkem: 
- V kategorii 1/10   29 jezdců, což je oproti 18-ti jezdcům v sezoně 2015 nárůst o 11 jezdců.  

- V kategorii  1/8   14 jezdců, což je o 3 jezdce více oproti sezoně 2015. 

Jako nová kategorie se jela kategorie 1/10 Start, která je určena začínajícím jezdcům a dětem. V této 
kategorii jezdili tři jezdci, ale vzbudila velký zájem a je příslibem do nové sezony. 
Oproti sezoně 2015 je nárůst nejvíce znát díky přítomnosti Slovenských jezdců, kterým ovšem bylo po 
dohodě s pořádajícími kluby poníženo startovné, abychom mohli srovnat podmínky účasti na mistrovství 
ČR a na Mistrovství SR. Všichni slovenští jezdci jsou členy s licencí RCAČR a tudíž splňují vše potřebné 
k účasti na závodech MČR. 
Pro zajištění vyšší účasti byly poskytnuty podvozky na zapůjčení pro nováčky, aby si mohli danou 
kategorii zkusit, což se povedlo a zájem byl na všech závodech a všech kategoriích. Půjčovné bylo za 
symbolický poplatek a řada jezdců díky tomuto kroku pořídila nové podvozky, popř. uvažuje o koupi na 
další sezonu. Podvozky a vybavení bylo plně hrazeno předsedou sekce tj. mnou a nepřineslo žádný 
finanční profit. Je ale zřejmé, že pro získání nových jezdců je toto správný směr, protože koupě podvozku 
s veškerým vybavením je nákladné a při rozhodování zda dát či nedát tyto prostředky do tohoto koníčku, 
je praktická zkouška tím nejlepším řešením.   
Velkou radost mám z kategorie Start, které se zúčastnily 3 děti od 4 do 7 let. Bylo znát, že se mohou 
soustředit pouze sami na sebe a nemusí se bát zkušenějších jezdců, kteří v zápalu boje nejsou na tribuně 
vždy korektní, což mnohdy vede k odrazení mladých jezdců od tohoto koníčku. 
V kategorii 1/10 se stal Mistrem Republiky Michal Abrahámek a Juniorským Mistrem Filip Rajdus 
V kategorii 1/8 se stal mistrem republiky Miroslav Jurenka a juniorským mistrem Radim Hruška.  
V kategorii 1/10 Start měli všichni jezdci stejně bodů takže všem dětem byl předán pohár za první místo.  
Jmenovitě: Štěpán Kyjevský 7 let, Roman Bílek ml. 5 let a Šimon Čermák 6 let. 
Všechny závody proběhly ve sportovním a přátelském duchu bez podaných protestů.  
 

Jiří Rybák, Předseda sekce On road  IC 
 
 
 

Příloha č. 4 - Zpráva sekce Off Road 1:8 za rok 2016 
 

V rámci sekce byl pořádán seriál mistrovských závodů v kategoriích IC a E, z něhož následně vzešli 
mistři ČR pro rok 2016. Celkem byly uspořádány 4 závody, z nichž nejhorší výsledek se účastníkovi škrtal. 
Závody se konaly na následujících tratích: 



1. Závod – trať RC klubu Radotín 

2. Závod – trať RC Dolní Bukovsko 

3. Závod – trať RC Divoké Jelení 

4. Závod – trať RC klub Kolín 

 
1. Závod vítězem v kategorii IC se stal Karel Novotný, v kategorii E Karel Novotný 

2. Závod vítězem v kategorii IC se stal David Kukla, v kategorii E Karel Novotný 

3. Závod vítězem v kategorii IC se stal Jiří Mára, v kategorii E Karel Novotný 

4. Závod vítězem v kategorii IC se stal Milan Mudra, v kategorii E Karel Novotný 

Mistrem republiky pro rok 2016 v kategorii IC se stal Jiří Mára a v kategorii E Karel Novotný. 
Závěrečná tabulka seriálu je uvedena na webu RCAČR, za zpracování této tabulky děkuji Vladimíru 
Šeligovi. Dík rovněž patří jednotlivým klubům, které pro Vás seriál mistrovských závodů uspořádali.  

Na závěr mi dovolte rozloučení následujícími slovy, ve kterých přeji všem závodníkům do nové 
sezóny hodně štěstí a přeji této kategorii, aby pod novým vedením vzkvétala a rozšiřovala svoji členskou 
základnu.  

Jan Blahovský 
 

 
 

Příloha č. 5 - Zpráva sekce  LARGE SCALE ON ROAD za rok 2016 
 

Pro sezonu 2016 byl v rámci MČR vypsán seriál šesti závodu pro kategorie Touring Cars a Porsche. 
Všechny závody  MČR se podařilo uskutečnit, žádný závod nemusel být zrušen nebo nahrazen z důvodu 
nepříznivého počasí. Závody se konaly na dvou tratích, a to ve Slavkově a Svitavách. 
Závodu v kategorii Touring Cars se celkem zúčastnilo 22 jezdců. Titul pro rok 2016 získal Dušan Bayer z 
 klubu ARC Slavkov. Nejlepším juniorem se stal Jan Karel z klubu RC Cars Ostrava. Titul v kategorii +40 
získal Dušan Bayer z klubu ARC Slavkov. 
V kategorii Porsche se na start postavilo celkem 20 jezdců. Titul mistra ČR vybojoval Filip Jílek s klubu RC 
sport Březí, nejlepším juniorem se stal Jan Karel s klubu RC Cars Ostrava. Titul v kategorii + 40 získal Jan 
Macejík z klubu RC sport Březí. 
V letošním roce se uskutečnil seriál mezinárodních závodu Grand Prix pod hlavičkou EFRA, jehož 
výsledky byly započítány do tabulky EFRA. Českou republiku reprezentovalo 5 závodníků. V kategorii 
Touring  Cars se vítězem stal německý jezdec Markus Feldmann. Za Česko se nejlépe umístil na 20. místě 
Aleš Bayer. Celkem se tohoto seriálu zúčastnilo 148 pilotů. 
V letošním roce se konalo mistrovství Evropy v Italské Bologni a to v kategorii Formule 1 a v kategorii 
Touring Cars. V kategorii F1 se závodu zúčastnilo 45 závodníku, za Česko se zúčastnil jeden závodník. 
Vítězem a mistrem Evropy pro rok 2016 se stal Aleš Bayer klubu ARC Slavkov. V kategorii Touring Cars se 
závodu zúčastnilo 108 jezdců, z toho 4 závodníci z České republiky. Titul mistra Evropy pro rok 2016 
získal Belgičan Giovanni Verbrugghe. Z našich jezdců se nejlépe dařilo na 7. místě Aleši Bayerovi, 30tý 
skončil Jiří Vyšín, 37. Libor Lukášek a 57. Dušan Bayer. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci. 
Zakončení sezony letos proběhlo společně s posledním závodem ve Slavkově. 

 
Dušan Bayer, Předseda sekce 

 
 



Příloha č. 6 - Zpráva sekce LARGE SCALE OFF ROAD za rok 2016 
 

Mistroství  ČR v sezoně 2016 se jelo na tratích pořádajících klubů v Dolním Bukovsku, Březí, Olomouci a 
Solnici. 
Bylo odjeto všech 9 naplánovaných závodů, z těchto se škrtaly dva nejhorší výsledky. 
Celkem se zúčastnilo  MČR  30 jezdců v kategorii  2WD a 5 v kategorii  4WD , celkem tedy 35 
registrovaných závodníků. MČR  se pravidelně účastní i jezdci ze Slovenska letos v počtu 4 a 1 jezdec z 
Rakouska. 
Sezona proběhla  s drobnými incidenty,  které  byly na místě vyřešeny. Celou sezónu jako vždy bez 
problémů odměřil Dalibor Novotný, za což mu patří poděkování. 
 
Mistrem republiky pro sezónu 2016 se stal: 
 
V kategorii 2 WD –  Adrian  Uhrík, druhé místo obsadil Filip Jílek oba RC Sport Březí a třetí skončil Kraus 
Martin ml.  Praktik MK 
 
V kategorii 4WD – Marek Helbich  RC Sport Březí, druhý Milan Průša  Modelklub RK a třetí  Libor Pikal  RC 
Olomouc  
 
V kategorii Pro 40 – na prvním místě Ludvík Krejcar RC Stařeč, druhý Radek Bambula a na třetím místě 
Jirka Netolický  Modelklub RK 
 
Kategorie junior nebyla v letošním roce obsazena. 
 
V letošním roce se na mezinárodních závodech při ME konaného ve Francii  Neuville De Poitou  
představili  jezdci  Elcon-hartis týmu Petr Hartman  a  Martin Kraus ml  v kategorii 2WD. Nakonec se oba  
probojovali do finálových bojů  kde Martin Kraus  obsadil  pěkné 4 místo Petr Hartman po technických  
problémech skončil  na místě osmém.  Mistr ČR Adrian Uhrík  skončil  na  3. místě. 
 
Všem jezdcům patří poděkování a gratulace za propagaci jak při MČR tak ME. 
 

Jaroslav Ochoc, předseda sekce LS Off Road 
 
 
 

Příloha č. 7 - Zpráva sekce RC rally elektro 1:10 za rok 2016 
 

V roce 2016 se uskutečnilo 5 závodů 4WD a 2 závody 2WD. Závody se konaly ve Vidově u Českých 
Budějovic, ve Světlé nad Sázavou, ve Vyškově, v Nedachlebicích u Zlína, v Třemošné u Plzně a 
v Nebovidech u Brna. Závodů se zúčastnilo celkem 98 závodníků z toho 42 s licencí RCAČR. 
Ve 4WD zvítězil Marek Střihavka, druhý byl Victor Trnka a třetí Aleš Čejchan. 
Ve 2WD zvítězil Victor Trnka, druhý byl Jan Brich a třetí Aleš Horák. 
Pro příští rok plánujeme stejný počet závodů rovnoměrně rozdělených po celé České republice. Pro rok 
2017 byly vybrány oblíbené lokality závodů (Hostinné, Světlá, Praha, Březolupy, Vyškov a Třemošná), 
abychom do MČR dostali co nejvíce závodníků. 



Poslední dobou se závodníci čím dál víc ptají, proč jsme součástí RCAČR a jaké z toho plynou výhody pro 
ně, když sekce není pod EFRA. Bohužel jsem jim ani v uplynulém roce nedokázal na tuto otázku dát 
odpověď a tak vážně uvažujeme o ukončení našeho působení v rámci RCAČR. 

 
Petr Pavlát, předseda sekce 

 
 
 
 

Příloha č. 8 – Zpráva Předsedy spolku + stav hospodaření za rok 2016 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 9 - Zpráva předsedy Revizní komise o činnosti a výsledcích za rok 2016 
 

Rok 2016 v dění RCAČR nepřinesl nic pozitivního ani negativního. Někteří předsedové sekcí pracovali a 
svoje sekce vedly perfektně, někteří bohužel méně. Výkonný výbor RCAČR fungoval a od poslední valné 
hromady RCAČR nepředvedl žádnou pozitivní aktivitu, která by mohla být hodnocena kladně.  
Za revizní komisi bych tímto chtěl poděkovat Ladě Adámkové, která se, jako neznalá poměrů a dění 
v RCAČR své funkce zhostila kladně. 
Systém transparentního účtu na stránkách sdružení funguje a každý z členů nebo zájemců má možnost 
kontroly toku finančních prostředků sdružení.  
Revizní komise doporučuje změnu předsedy RCAČR z důvodu pracovního vytížení stávajícího předsedy 
RCAČR.  

Pavel Magda, předseda Revizní komise RCAČR 
 
 
 
 
 

Příloha č. 10 – Rezignační dopis Předsedy spolku Jiřího Tlustého 
 
 


