Zápis z 2. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu ČR
konané dne 26.3.2013 v Praze – restaurace MONDEO
Přítomni: Jan Sonntag, Jiří Vyšín st., Libor Novotný, Zdeněk Beneš, Zdeněk Kapička, Petr Pavlát, Dušan
Bayer, Jaroslav Ochoc Vladimír Šeliga,
Omluveni: Luděk Szostek

Program:
1. Zahájení, doplnění programu
2. Ekonomická situace RCAČR, registrace, EFRA
3. Pojištění
4. Registrace nových klubů
5. Rozhodčí RCAČR
6. Žádost Oldřicha Grocha, úprava výše licencí pro členy důchodového věku
7. Oblečení reprezentace
8. Dopis Petra Klatovského prezidentovi RCAČR

Ad. 1) Prezident RCAČR Jan Sonntag přivítal členy VV a zahájil schůzi doplněním bodů k projednávání.
Ad. 2) Na účtu RCAČR je dostatek finančních prostředků, kluby uhradily nejen základní poplatky ale i
poplatky za velkou část členů – vše je možno sledovat na transparentním účtu RCAČR. Pro rok
2013 se 1 klub odhlásil a prozatím se 4 nové kluby zaregistrovaly, členství je uhrazeno za 235 členů,
licencí je potvrzeno 177.
Sekretář RCAČR otevřel diskuzi k elektronické evidenci členů a licencí na webu RCAČR jako náhrady
papírových průkazek pro zjednodušení evidence, manipulace a úspory nákladů. VV jednohlasně
odsouhlasil tento návrh, sekretář RCAČR má za úkol co nejdříve zajistit zpracování na webu RCAČR.
Petr Pavlát k problematice shromažďování osobních údajů zajistí potřebné informace.
V otázce dluhu bývalého prezidenta Pavla Krylla byl VV informován o vlivu amnestie na celou věc. Je
velice pravděpodobné, že amnestie P.Kryllovi napomohla a RCAČR se k dlužné částce nedostane,
neboť hrozící trest za nezaplacení dluhu byl amnestií zrušen.
VV byl informován o faktuře EFRA pro RCAČR na rok 2013. Sekretář RCAČR předal informace o
komunikaci s EFRA a o termínu konce března na vystavení přefakturace startovného a licencí EFRA
klubům.
Ad. 3) Prezident RCAČR Jan Sonntag informoval VV o výsledcích nabídek pojišťoven na pojištění členů
RCAČR odpovědnosti za škody vzniklé třetí osobě při závodech na majetku a zdraví. Na požadavek
reagovala pouze Podnikatelská pojišťovna s pojistkou ve výši cca 44 tis. Kč s maximálním plněním 500
tisíc Kč na rok. VV tuto pojistku odmítl, členové se ještě jednou pokusí oslovit své kontakty a zajistit
co nejdříve přijatelnou nabídku.
Ad. 4) O registraci v RCAČR požádaly nové kluby RC AUTA LTM z Litoměřic a X-treme rc z Jevan. Kluby
byly přijaty do struktury RCAČR, přijetí bylo jednohlasně odsouhlaseno.

Ad. 5) Předsedové sekcí aktualizují zasláním jmenných seznamů do 31.3.2013 sekretáři RCAČR
rozhodčí.
Jako rozhodčí B Elektric Track byl VV jednohlasně schválen pan Dalibor Valder.
Ad. 6) Pan Oldřich Groch požádal dopisem o projednání snížení startovného pro jezdce důchodového
věku. VV konstatoval, že již není možno měnit schválená pravidla pro letošní rok.
VV projednal možné vstřícné varianty a jednohlasně schválil pro rok 2013 licence pro členy RCAČR
starší 65 let zdarma.
Ad. 7) VV jednohlasně odsouhlasil pořízení jednotného oděvu/triček pro reprezentanty, kteří je
obdrží zdarma a budou povinni je na nástup GP/ME/MS mít oblečené.
Ad. 8) Prezident RCAČR obdržel na počátku března dopis Petra Klatovského reprezentující část
účastníků závodů kategorie 1:8 Off-road, kteří si v něm stěžovali na nastavení pravidel a závodů
sekce. VV byl s obsahem seznámen, předseda sekce Zdeněk Kapička přednesl své protiargumenty,
proč nastavil závod spalovacích modelů na neděli. V dlouhé diskuzi se vyjádřili všichni členové VV,
nejvíce kritizovaná byla komunikace předsedy sekce s jezdci včetně jeho veřejné obhajoby vlastních
rozhodnutí. Dohodou byly vyřešeny 2 konflikty termínů: 3.závod 1:8 Off-road byl přesunut z 23. na
30.6.2013, LS On-road 2hodinovka byla přesunuta z 12. na 19.10.2013. Předseda sekce Zdeněk
Kapička dostal od VV za úkol seznámit jezdce své sekce formou oznámení na webu RCAČR a e-mailem
předsedům klubů s argumenty ovlivňujícími jeho rozhodnutí o nastavení letošní sezony s tím, aby se
co nejvíce zklidnila atmosféra v sekci.

Termín a místo příštího jednání VV RCAČR bude upřesněn VV dostatečně včas e-mailem.

Zapsal: Vladimír Šeliga, sekretář RCAČR

