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Automobilový sport AČR 

DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ 

Přidělování státních prostředku na činnost reprezentantů, REPRE a TALENT 

Na základě schválených zásad reprezentace pro rok 2018 a jmenování reprezentantů jednotlivými 

sportovními komisemi proběhlo dne 17.dubna v budově Autoklubu České republiky dohadovací řízení 

s předsedy jednotlivých sportovních komisí ve věci přidělení výše statní podpory jednotlivým komisím. 

Po obdržení rozpisu finančních prostředků z MŠMT uzavře AČR s každým nominovaným jezdcem 

příslušného disciplíny smlouvu vymezující práva a povinnosti. Jezdci jsou rozděleni na užší a širší 

reprezentaci, přičemž užší reprezentaci vzniká nárok na státní prostředky dle metodiky uvedené v 

zásadách reprezentace po podpisu smluv.  

Širší reprezentace bude sledována příslušnými komisemi a nárok na přidělení finančních prostředků 

vzniká rozhodnutím komise na základě dosažení mimořádného výsledku v souladu s koncepcí 

reprezentace a s metodikou zásad reprezentace po skončení sportovní sezony.  

Každý sportovní komise rozdělí výši přidělovaných prostředků dle jasně schválené koncepce 

reprezentace a z celkového objemu přidělených prostředků na každou komisi bude vyčleněno 10% 

z částky. Tato rezerva bude přerozdělena na konci roku rozhodnutím komisí s přihlédnutím 

k mimořádným výkonům reprezentantů v užší a širší reprezentaci během sportovní sezony.  

Každý výkonný výbor je povinen sepsat zápis z dohadovacího řízení. Každý reprezentant je povinen na 
konci roku provést vyúčtování přidělených prostředků a spolu s kopiemi dokladů předat příslušnému 
sekretariátu. Rozhodnutím MŠMT se mění metodika v bodě příjemce dotace, může jím být pouze a jen 
fyzická osoba, nikoliv příjemce s identifikačním číslem organizace (IČO). 

Dle rozhodnutí MŠMT byla schválena výše dotace pro Autoklub České republiky na program REPRE 
v rozsahu 24 970 000 Kč a v programu TALENT v rozsahu 5 759 000 Kč.  Pro Automobilový sport byla 
v případě REPRE přidělena částka 16 550 000 Kč a v TALENTU částka 1 959 300 Kč. Dle dohadovacího 
řízení jednotlivé komise obdrží tyto částky:  

 Komise   REPRE TALENT 

ZAO 250 000 Kč 235 700 Kč 

ZAV 3 900 000 Kč 235 000 Kč 

Rally 4 000 000 Kč 308 500 Kč 

Karting 450 000 Kč 380 000 Kč 

AX 5 500 000 Kč 800 100 Kč 

RX 1 500 000 Kč 

HA 950 000 Kč 




