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Příloha 11 
 

PRAVIDLA STŘEDISEK AUTOMOBILOVÉHO SPORTU FAS AČR 
 
1. ZŘIZOVÁNÍ A POSTAVENÍ STŘEDISEK FAS AČR  
1.1 Výkonný výbor FAS AČR (dále jen „VV FAS AČR“) zřizuje jako 2. stupeň úrovně 
řízení automobilového sportu na území ČR Střediska automobilového sportu FAS AČR, 
a to ve dvou formách: 
- regionální střediska 
- specializovaná střediska (dále společně také jen „střediska“) 
1.2 Jednotlivá střediska a jejich vedoucí jsou ve smyslu Organizačního a jednacího řádu 
FAS AČR, čl. II, písm. d) jmenována Prezidiem AČR na návrh VV FAS AČR. 
1.3 Regionální střediska automobilového sportu FAS AČR (dále jen „regionální 
střediska“) jsou zřizována na regionálním principu s hlavním cílem řešit problematiku 
vydávání licencí automobilového sportu na daném území. Jejich metodické řízení je 
v kompetenci FAS AČR. 
1.4 Specializovaná střediska automobilového sportu FAS AČR (dále jen „specializovaná 
střediska“) jsou zřizována na návrh odborných komisí FAS AČR, které zároveň 
metodicky vedou a kontrolují činnost těchto specializovaných středisek. 
1.5 Každý svaz nebo odborná komise FAS AČR si stanovuje kompetence svých 
specializovaných středisek. Pro danou třídu, či skupinu, může být pro určenou činnost 
takového střediska a s tím spojeného vydávání licencí v rámci FAS AČR, zřízeno vždy 
pouze jedno specializované středisko. 
1.6 „Pravidla činnosti specializovaných středisek FAS AČR“ jsou po doporučení svazu 
nebo odborné komise FAS AČR a schválení výkonného výboru FAS AČR vydána jako 
součást Standardních propozic dané disciplíny a ve svém rozsahu pro všechny dotčené 
jednotlivce i subjekty na všech úrovních závazná.   
1.7 Specializovaná střediska jsou zřizována výlučně při klubech registrovaných v AČR, 
řídících se schválenými pravidly činnosti a dodržujícími Stanovy AČR. Regionální 
střediska jsou zřizována způsobem navrženým VV FAS AČR a schváleným Prezídiem 
AČR. 
1.8 Součinnost specializovaných středisek se svazy a odbornými komisemi FAS AČR je 
zajišťována prostřednictvím jednoho jmenovaného zástupce z vedení každého střediska 
ve výkonném orgánu daného svazu nebo odborné komise.  
1.9 Střediska nevytváří vlastní členskou základnu, nemají vlastní právní subjektivitu a 
nejsou subjektem registrovaným v AČR ve smyslu Stanov AČR.  
 
2. Pravidla činnosti středisek FAS AČR 
2.1. Organizační struktura středisek 
2.1.1 Vedení jednotlivých středisek musí být složeno minimálně ze tří osob starších 18 

let, přičemž se zpravidla vedoucí specializovaného střediska, (pokud samo 
specializované středisko nerozhodne v rámci své působnosti jinak) automaticky stává 
členem výkonného orgánu daného svazu nebo odborné komise FAS AČR. 

2.1.2 Jednotlivá střediska jsou povinna vést přehledné a oddělené účetnictví na příjem a 
čerpání poskytnutých finančních prostředků.  
Kontrolu vyúčtování finančních prostředků poskytnutých středisku, zejména dotačních 
prostředků ze státního rozpočtu, jejich hospodárné a účelové využívání, provádí AČR, 
FAS AČR a dále podléhá kontrole Revizní komisi AČR, finančních a státních a NKÚ.  

2.1.3 Nerespektování či porušování „Pravidel činnosti specializovaných středisek FAS 
AČR“, opakovaná neúčast zástupců specializovaného střediska na jednáních svazu 
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nebo odborné komise FAS AČR, či nesprávné hospodaření se svěřenými prostředky a 
dotacemi, může být důvodem zrušení specializovaného střediska. 

2.1.4 Střediska se zrušují na návrh VV FAS AČR rozhodnutím Prezídia AČR. 
2.1.5 Střediska musí vést trvale aktuální evidenci jezdců a soutěžících, kterým byla 

vydána licence v rámci své kompetence, včetně dalších operativních údajů potřebných 
k zajištění vzájemné komunikace a informovanosti mezi všemi zúčastněnými osobami 
a především držiteli licencí vydávaných prostřednictvím střediska. 

2.2. Vydávání příslušných oprávnění a licencí  
2.2.1 Střediska vydávají jménem FAS AČR pro potřeby sportovních soutěží, 

odpovídající licence, jak jednotlivým jezdcům, tak soutěžícím. Specializovaná střediska 
pak pouze v rozsahu své divize, skupiny a soutěžní třídy. Vydávání licencí je 
podmíněno splněním podmínek daných Národními sportovními řády. 

2.2.2 Vydávání všech licencí je zpoplatněno. Veškerý finanční zisk z těchto poplatků se 
stává příjmem středisek a slouží především na pokrytí jejich nákladů. 

2.3. Zajišťování odborných školení a sportovní přípravy jezdců 
2.3.1 Jednou ze základních povinností středisek je zajišťování vlastní odborné přípravy 

a způsobilosti všech jezdců a soutěžících (včetně ověřování těchto znalostí) kterými je 
podmíněno vydání licencí a kteří spadají svým zařazením pod působnost daného 
střediska. 

2.3.2 Střediska ve své působnosti organizují jednotlivá školení, či vedou odbornou 
přípravu jezdců, soutěžících, či vlastních funkcionářů tak, aby byly zabezpečeny           
metodické požadavky odborných komisí FAS AČR. 

2.4 Součinnost s orgány FAS AČR a zastupování zájmů a potřeb dané skupiny  
Střediska trvale v průběhu celého roku zajišťují prostřednictvím svých zástupců 
vzájemnou komunikaci mezi středisky, licencovanými jezdci a soutěžícími a ostatními 
funkcionáři, orgány, svazy a komisemi FAS AČR tak, aby byla vždy zajištěna dobrá a 
včasná informovanost všech zúčastněných stran. Především se jedná o shromažďování 
všech poznatků týkajících se možného zlepšení, či zabezpečení průběhu jednotlivých 
soutěží a sportovních podniků v rámci dané závodní třídy a kategorie. 
2.5 Příprava a organizace sportovních podniků 
Specializovaná střediska v rámci své působnosti spolurozhodují v součinnosti 
s ostatními složkami FAS AČR (svazy, odbornými komisemi, pořadateli apod.) o 
veškerých aktivitách v dané sportovní skupině. Především pak o organizaci, množství a 
termínech jednotlivých pořádaných závodů, jejich zabezpečení a dalších možných 
okolnostech vznikajících v průběhu každé závodní sezóny. 
 
 
 
 
 
 
 


