
Kriteria pro přidělování reprezentačních prostředků

Státní sportovní reprezentace je řízena Programem I – Sportovní reprezentace

vypisovaným každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V tomto 

materiálu jsou popsány veškeré zásady a postupy pro přidělování státních prostředků 

určených na tuto činnost.

Pro výběr reprezentantů a jejich financování v oblasti automobilového sportu se FAS 

AČR řídí následujícími postupy:

1. Na základě výsledků předchozího období zpracuje sekretariát FAS AČR 

příslušné do konce listopadu předcházejícího roku žádosti o přidělení 

prostředků na daný rok a předá na MŠMT. Základním kritériem pro přidělení 

finančních prostředků je umístění do 8. místa v dané soutěži v předcházejícím 

roce, a to v prvé polovině startovního pole za účasti nejméně 9 států. Výjimky 

z tohoto ustanovení jsou popsány v materiálech MŠMT a týkají se zejména 

stavu, kdy v příslušné disciplíně nebylo dosaženo umístění do 8. místa.

2. Po provedených oponenturách ze strany MŠMT příslušný svaz, na základě 

přidělených míst pro reprezentaci, provede nominace jezdců (posádek) pro 

jednotlivé soutěže. Tato nominace musí být předem projednána s jezdcem.

Reprezentace se přiděluje výhradně pro podniky mistrovství FIA.

3. Po obdržení rozpisu finančních prostředků z MŠMT uzavře příslušný svaz a 

AČR, jakožto nositel sportovní autority s každým nominovaným jezdcem 

smlouvu vymezující práva a povinnosti obou stran.

4. Finanční prostředky jsou přidělovány v závislosti na celkovém přiděleném 

objemu s tím, že část prostředků, po odpočtu organizačních a sportovně-

technických nákladů spojených s reprezentací, je přidělována až po skončení 

sezóny v závislosti na umístění každého reprezentanta. Tyto dodatečné 

prostředky jsou přidělovány podle následující tabulky (uváděné částky jsou 

maximální a mohou být upraveny v závislosti na přidělených prostředcích):

MS, ME Region, Challenge, 
Cup

Junior buggy

1. místo 400.000,- 300.000,- 100.000,-
2. místo 300.000,- 200.000,- 80.000,-
3. místo 250.000,- 150.000,- 60.000,-
4. místo 100.000,- 80.000,- 50.000,-
5. místo 80.000,- 60.000,- 40.000,-
6. místo 60.000,- 40.000,- 30.000,-
7. místo 40.000,- 20.000,- 20.000,-
8. místo 30.000,- 10.000,- 10.000,-

5. Každý reprezentant je povinen na konci roku provést vyúčtování přidělených 

prostředků a spolu s kopiemi dokladů předat sekretariátu FAS AČR.




