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Přehled použitých zkratek 
 

FIA  - Fédération Internationale du sport Automobile - Mezinárodní 
automobilová federace 

CIK-FIA   - Commission Internationale de Karting – mezinárodní komise kartingu 

ASN  - Autorité Sportive Nationale - nejvyšší sportovní autorita (pravomoc) v 
dané zemi, kterou uznává CIK-FIA 

AČR    - Autoklub České republiky 

AsK AČR  - Asociace Kartingu Autoklubu České republiky 

VV AsK AČR  - Výkonný výbor AsK AČR 

SK    - Sportovní komise AsK AČR 

TK    - Technická komise AsK AČR 

HSK    - Hlavní sportovní komisař 

HTK    - Hlavní technický komisař 

SPK   - Sportovní komisař 

TEK    - Technický komisař 

M ČR   - Mistrovství České republiky 

MSŘ   - Mezinárodní sportovní řády 

MEZL   - Mezinárodní licence 

Licence   - Národní licence 

P AČR   - Pohár Autoklubu České republiky 

PZS    - Parkoviště závodních strojů 

Parc fermé (UP)  - Uzavřené parkoviště závodních strojů 

NOS   - Národní odvolací soud AČR 

DK    - Disciplinární komise 

ZU    - Zvláštní ustanovení 

HL    -  Homologační list 

RL    - Registrační list 

KC    - Karting Cup 

MP   - Moravský Pohár 
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I. Obecná část 
 

1. Sportovní pravomoc, řízení kartingového sportu 

 
Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 
 
AČR, jako člen mezinárodní organizace „Fédération Internationale de l´Automobile“ (FIA) a 
její komise „Commission Internationale de Karting“ (CIK/FIA), je oprávněn řídit oblast 
kartingového sportu v České republice, a to v rozsahu FIA a CIK/FIA stanoveným (dále jen 
„výkon sportovní autority“). Na základě každoročního pověření Prezídia AČR dle čl. 8, odst. 
8, písm. f) Stanov AČR provádí AČR výkon sportovní autority prostřednictvím Asociace 
kartingu AČR (dále jen „ASK AČR“).  
 
ASK AČR působí svými orgány ve vztahu k orgánům AČR jako orgány poradní. 
 
Prezídium AČR schvaluje obsah základních dokumentů pro výkon sportovních autorit a 
rozhoduje o jeho organizaci. 
 
Organizační a jednací řád ASK AČR (dále jen „OJŘ ASK AČR“) vychází ze Stanov AČR a 
podrobně upravuje postavení AsK AČR, její organizační strukturu a obsahuje další ustanovení 
o činnosti ASK AČR.  
 
OJŘ ASK AČR je zveřejněn na webových stránkách AČR „www.autoklub.cz“. 
 
Ročenka ASK AČR 2014, včetně všech dokumentů a předpisů v ní obsažených, je v tomto 
znění platná ke dni jejího vydání. 
 
Veškeré změny a doplnění Ročenky ASK AČR 2014 jsou publikovány na webových 
stránkách AČR „www.autoklub.cz“, které jsou oficiálním informačním zdrojem AČR. 
Tyto změny a doplnění nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových 
stránkách AČR, nebude-li stanoveno jinak. Povinnost držitelů příslušných licencí ASK AČR 
je sledovat tyto změny. 
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2. Organizační a jednací řád Asociace kartingu AČR 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Autoklub České republiky (dále jen „AČR") je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, v platném znění.  
 

2. AČR v souladu se Stanovami AČR v rámci své organizační struktury sám vytváří pro 
zájmovou oblast svých členů federace, asociace, svazy, které nevytváří vlastní členskou 
základnu. Postavení federací, asociací a svazů AČR, včetně souvisejících záležitostí, je 
upraveno v čl. 7 Stanov AČR. 
 

3. Prezídium AČR schvaluje obsah základních dokumentů pro výkon sportovních autorit a 
rozhoduje o jeho organizaci. V souladu s čl. 7, odst. 3 Stanov AČR může AČR pověřit 
jednotlivé federace, asociace, svazy výkonem činnosti, která vyplývá z přímého členství 
AČR v mezinárodních organizacích, včetně výkonu sportovních autorit. 
 

4. Autoklub České republiky (AČR), jako člen mezinárodní organizace „Fédération 
Internationale de l´Automobile“ (FIA) a její komise „Commission Internationale de 
Karting“ (CIK/FIA), je oprávněn řídit oblast kartingového sportu v České republice, a to 
v rozsahu FIA a CIK/FIA stanoveným (dále jen „výkon sportovní autority“). Na základě 
každoročního pověření Prezídia AČR dle čl. 8, odst. 8, písm. f) Stanov AČR provádí 
AČR výkon sportovní autority prostřednictvím Asociace kartingu AČR (dále jen „AsK 
AČR“).  

 
5. AsK AČR působí svými orgány ve vztahu k orgánům AČR jako orgány poradní. 

 
6. Organizační a jednací řád AsK AČR vychází ze Stanov AČR a podrobně upravuje 

postavení AsK AČR, její organizační strukturu a obsahuje další ustanovení o činnosti 
AsK AČR.  
 

II. 
Organizační řád 

 
1. AsK AČR je asociací, která z pověření Prezídia AČR metodicky řídí a organizuje veškeré 

právnické a fyzické osoby, zabývající se činností v oblasti kartingu (zej. kluby 
registrované v AČR, ostatní spolky zapsané ve spolkovém rejstříku, držitelé všech druhů 
licencí AsK AČR pro oblast kartingu). 
 

2. Orgány AsK AČR jsou výkonný výbor, který řídí její činnost a předseda, který je jejím 
statutárním orgánem. 

 
3. Výkonný výbor AsK AČR (dále jen „VV AsK AČR“) je maximálně 7 členný a je tvořen: 

- viceprezidentem AČR pro karting (dále jen „viceprezident AČR“), který je předsedou 
AsK AČR, 

- generálním sekretářem AsK AČR, 
- členy. 

 
4. VV AsK AČR je odpovědný Prezídiu AČR. 
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5. Jednání VV AsK AČR se jako přizvaní zúčastňují, nerozhodne-li VV AsK AČR jinak, 
níže uvedené osoby bez práva hlasování: 

- prezident AČR (má právo se zúčastnit každého zasedání), 
- zástupci národní sportovní autority (ASN) v komisích CIK/FIA (má právo se zúčastnit 

každého zasedání), 
- vedoucí zaměstnanci AČR, 
- pozvaní hosté. 

 
6. VV AsK AČR může vytvářet k řešení a projednávání naléhavých operativních záležitostí, 

které nesnesou odkladu, Řídící výbor AsK AČR, jehož složení schvaluje Prezídium AČR 
a je publikováno v Národních sportovních řádech. Řídící výbor AsK AČR se schází dle 
potřeby na základě žádosti nejméně 2 jeho členů. O přijatých opatřeních Řídící výbor 
informuje VV AsK na jeho nejbližším zasedání. 
 

7. Členy VV AsK AČR navrhuje Konference AsK AČR, a to v maximálním počtu 7 členů. 
Návrh složení VV AsK AČR schvaluje Prezídium AČR a členy VV AsK AČR volí Valná 
hromada AČR, případně Výroční konference AČR, v období mezi Valnými hromadami 
AČR. V souladu se Stanovami AČR je v pravomoci Prezídia kooptovat nebo doplnit 
nové členy výkonného výboru pro případ ukončení činnosti dosavadních členů nebo 
nezvolení všech členů výkonných výborů a odvolat člena výkonného výboru před 
uplynutím funkčního období v případě, že člen vyvíjí činnost, která poškozuje zájmy či 
dobré jméno AČR, je v rozporu s posláním AČR a jeho subjektů nebo porušuje předpisy 
související s činností AČR. Složení Konference AsK AČR a způsob jejího jednání 
upravuje volební řád, který schvaluje Prezídium AČR. 

 
8. Funkční období členů VV AsK AČR je od doby zvolení VV AsK AČR do doby zvolení 

nového VV AsK AČR. 
 

9. Členem VV AsK AČR nesmí být osoba, která je při výkonu své funkce ve střetu zájmu s 
činností AsK AČR (zejména komerční zájmy) a/nebo osoba, která je držitelem platné 
licence jezdce, a to po celou dobu výkonu funkce, nestanoví-li tento organizační a jednací 
řád nebo volební řád jinak či nerozhodne-li jinak Prezídium AČR. 

 
10. V případě soudních sporů mezi členem jakéhokoliv orgánu AsK AČR (zejména VV a 

komisí AsK AČR) a AČR nebo AsK AČR se členství tohoto člena v těchto orgánech 
automaticky pozastavuje, a to ode dne zahájení soudního řízení, s podmínkou 
dodatečného schválení Prezídiem AČR. Prezídium AČR rozhoduje o ukončení, případně 
zrušení pozastavení členství dle tohoto odstavce. Zastupování členů v orgánech AsK 
AČR dle tohoto organizačního a jednacího řádů zůstává nedotčeno. 
 

11. VV AsK AČR může vytvářet za účelem zkvalitnění a provedení činností odborné komise. 
 

12. Členy společných komisí AČR jmenuje Prezídium AČR. Prezídium AČR schvaluje 
kandidáty na členství do orgánů mezinárodní organizace FIA a CIK/FIA.  

 
13. Předsedové jednotlivých odborných komisí AsK AČR, nebo jimi pověřené osoby, 

svolávají zasedání těchto komisí dle potřeby. Z každého zasedání dle tohoto odstavce 
zajistí předsedové, nebo jimi pověřené osoby, zápis, a to nejpozději do 14 dnů od jeho 
konání. Zápis, příp. jeho část, bude zveřejněn sekretariátem AsK AČR na webových 
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stránkách AČR. Každého takového zasedání se účastní zástupce národní sportovní 
autority (ASN) v CIK/FIA a generální sekretář AsK AČR. 

 
14. Předsedou AsK AČR, který je statutárním orgánem AsK AČR, je viceprezident AČR. 

Podepisování statutárního orgánu za AsK AČR se provádí tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému jménu připojí předseda svůj podpis. Předsedu zastupuje generální sekretář 
AsK AČR nebo člen výkonného výboru v rozsahu udělené plné moci. 

 
15. V pravomoci VV AsK  je zejména: 

- řízení kartingového sportu na území ČR, 
- vydávání Národních sportovních řádů AsK AČR (dále jen „NSŘ“), 
- vydávání překladů Mezinárodních sportovních řádů FIA a CIK/FIA, 
- vyhlašování mistrů a přeborníků České republiky, 
- stanovení podmínek pro získání licence vč. příslušných poplatků, 
- stanovení příslušných poplatků, které jsou uveřejňovány v NSŘ, 
- schvalování kalendáře mezinárodních a národních sportovních podniků, 
- schvalování pohárových závodů na základě předložené dokumentace promotérem 

takovéhoto poháru, 
- udělování čestných odznaků a ocenění v rámci AsK AČR, 
- schválení složení odborných komisí AsK AČR, případně členů dalších orgánů AsK AČR, 
- projednání návrhů kandidátů do orgánů FIA a CIK/FIA a jejich předložení Prezídiu 

AČR ke schválení, 
- projednání návrhu složení Konference AsK AČR (tzv. volební klíč) a jeho předložení 

Prezídiu AČR ke schválení, 
- projednání návrhu složení VV AsK AČR a jeho předložení Prezídiu ke schválení, 
- projednání návrhů složení společných komisí AČR a jejich předložení Prezídiu ke 

schválení, 
- projednání pověření klubů AČR, včetně odejmutí pověření, výkonem činnosti 

Střediska kartingového sportu a jejich předložení Prezídiu ke schválení, 
- hospodaření s finančními prostředky, a to jak získaných z vlastních zdrojů či z dotací 

ze státního rozpočtu, zejména MŠMT, v souladu se Stanovami AČR, 
- jmenování reprezentantů v kartingovém sportu. 

 
16. VV AsK AČR se schází podle potřeby, zpravidla 4 x ročně. 

 
17. Činnost VV AsK AČR organizačně zajišťuje sekretariát AsK AČR řízený generálním 

sekretářem AsK AČR, který je zaměstnancem AČR. Práva a povinnosti AČR a 
generálního sekretáře AsK AČR se řídí zákoníkem práce, souvisejícími právními 
předpisy a vnitřními předpisy AČR.  

 
III. 

Jednací řád 
 
1. Zasedání VV AsK AČR může být buď uzavřené, to znamená s vyloučením jiných osob, 

nebo otevřené s přizvanými hosty. O formě zasedání rozhoduje VV AsK AČR na návrh 
kteréhokoliv člena tohoto orgánu. 
 

2. Jednání VV AsK AČR řídí předseda AsK AČR, kterým je viceprezident AČR, nebo 
z jeho pověření generální sekretář AsK AČR nebo jiný člen VV AsK AČR, a to v rozsahu 
stanoveném viceprezidentem AČR (dále jen „předsedající“). Člen VV AsK AČR nemůže 
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být zastoupen, s výjimkou předsedů odborných komisí AsK AČR.  
Předsedové odborných komisí AsK AČR mohou být zastoupeni pouze členem příslušné 
komise, jejichž jsou předsedou.  

 
3. Hlasovací právo mají pouze členové VV AsK AČR event. zastupující osoby. VV AsK 

AČR je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí VV 
AsK AČR je právoplatné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 
Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas viceprezident AČR.  
 

4. Zasedání VV AsK AČR svolává viceprezident AČR prostřednictvím sekretariátu AsK 
AČR dle potřeby tak, aby členové obdrželi pozvánku s navrženým programem jednání 
minimálně 10 dnů před datem zasedání. V případě předpokládané neúčasti na jednání VV 
AsK AČR jsou jeho členové povinni se písemnou formou omluvit v dostatečném 
časovém předstihu z důvodu usnášeníschopnosti tohoto orgánu. Viceprezident AČR má 
právo v průběhu jednání upřesnit, nebo doplnit navržený program jednání. 

 
5. Všichni členové VV AsK AČR, prezident AČR, pozvaní hosté a vedoucí zaměstnanci 

AČR mají právo vstupovat do jednání se svými názory, podněty a připomínkami a 
navrhovat okruhy otázek k projednání. Přítomní se hlásí o slovo zvednutím ruky a 
předsedající jim udělí slovo zpravidla v pořadí, v jakém se hlásili. Nikdo nesmí rušit 
předsedajícího, ani toho, komu bylo uděleno slovo. Předsedající může vykázat z jednání 
toho, kdo ruší a odejmout slovo tomu, kdo nemluví k věci. 
 

6. Prezidentovi AČR, viceprezidentovi AČR a generálnímu sekretáři AsK AČR nemůže být 
slovo odejmuto. VV AsK AČR může pro jednotlivý bod programu nebo celé jednání 
určit čas na diskusi nebo jeden příspěvek nebo jiné omezení. Návrh na ukončení diskuse 
může dát kterýkoliv člen VV AsK AČR. O tomto návrhu rozhoduje VV AsK AČR ihned. 
Ke každému bodu jednání může každý člen VV AsK AČR hovořit i po vyhlášení 
omezení nejvýše dvakrát, čas na diskusi však musí dodržet. 

 
7. Na závěr projednávaného bodu jednání formuluje předsedající usnesení tak, jak bude v 

zápisu. Při námitce může předsedající obnovit diskusi nebo dát hlasovat, a to nejprve o 
návrhu předloženém předsedajícím. 

 
8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může viceprezident AČR vyvolat rozhodnutí 

VV AsK AČR způsobem "Per rollam", to je korespondenčním hlasováním (písemným, 
faxovým nebo e-mailovým) všech členů VV AsK AČR. Rozhodnutí VV AsK AČR dle 
tohoto odstavce je právoplatné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů VV 
AsK AČR. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas viceprezident AČR. Všechna usnesení 
přijatá způsobem "Per rollam" musí být zapsána do zápisu z příštího zasedání VV AsK 
AČR. 

 
9. Zápis z jednání VV AsK AČR zabezpečuje a archivuje generální sekretář AsK AČR.  

 
10. Zápisy z jednání VV AsK AČR jsou schvalovány na nejbližším následujícím zasedání 

VV AsK AČR, které rovněž provede kontrolu plnění přijatých usnesení.  
 

11. Zápis, příp. jeho část, bude zveřejněn sekretariátem AsK AČR na webových stránkách 
AČR. 
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IV. 

Společná ustanovení 
 
1. AČR je vlastníkem všech přenosových a marketingových práv pro všechny podniky 

zapsané v kalendáři AsK AČR a pořádané na území České republiky v oblasti 
kartingového sportu, s výjimkou podniků, jejichž právo si vyhradila FIA nebo CIK/FIA. 
Přenosovými právy se rozumí zejména práva spojená se šířením obrazového, televizního, 
audiovizuálního a audio záznamu a televizního a rozhlasového signálu z jednotlivých 
akcí kartingového sportu. Pokud AČR předá práva jinému subjektu, musí všichni 
respektovat pravidla odpovídající uzavřené smlouvě.  
 

2. Odst. 1 tohoto článku se použije i na promotérství v jednotlivých sportovních disciplínách 
v oblasti kartingového sportu. 
 

3. Hospodaření AsK AČR se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny upřesňujícími danou 
oblast činnosti AČR, které na základě schválení Prezídia vydá sekretariát AČR. 

 
4. AČR, který je na základě rozhodnutí příslušné mezinárodní organizace, jako jediný 

oprávněn řídit oblast kartingového sportu, zodpovídá za hospodaření s finančními 
prostředky k tomuto účelu poskytnutými AsK AČR. AČR za hospodaření s finančními 
prostředky dle tohoto odstavce zodpovídá prostřednictvím sekretariátu AČR. AsK AČR 
projednává a navrhuje rozdělení finančních prostředků dle tohoto odstavce a zodpovídají 
za účelné hospodaření s finančními prostředky poskytnutými jim prostřednictvím AČR 
z vlastních zdrojů či z dotací ze státního rozpočtu, zejména MŠMT. 

 
5. AsK AČR zodpovídá za sportovně technickou problematiku v kartingovém sportu. 

 
6. V případě posuzování otázek sporného významu příslušného znění tohoto organizačního 

a jednacího řádu a souvisejících záležitostí je rozhodný výklad a rozhodnutí Prezídia 
AČR. 

 
7. Věci neupravené tímto organizačním a jednacím řádem AsK AČR se řídí platnými 

právními předpisy a Stanovami AČR. 
 
 
Tento organizační a jednací řád AsK AČR nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení 
Prezídiem AČR a ruší organizační a jednací řád AsK AČR ze dne 25. 9. 2013. 
 
 
Schváleno Prezídiem AČR dne 22. 1. 2014. 
 
 
 



AsK AČR  Obecná část 2014 
 

www.autoklub.cz  13

3. Personální obsazení 

3.1. Prezidium AČR 
Roman Ječmínek prezident AČR 
Jan Šťovíček 1. viceprezident AČR 
Radovan Novák viceprezident AČR pro automobilový sport 
Martin Sodomek viceprezident AČR pro motocyklový sport 
Zdeněk Lindr viceprezident AČR pro karting 
Jiří Bergr člen Prezidia AČR 
Florián Bielák člen Prezidia AČR 
František Čečil člen Prezidia AČR 
Jiří Charvát člen Prezidia AČR 
Jiří Kroužek člen Prezidia AČR 
Stanislav Minářík člen Prezidia AČR 
Petr Moravec člen Prezidia AČR 
Miloslav Regner člen Prezidia AČR 
 

3.2. Výkonný výbor AsK AČR    
Viceprezident      LINDR Zdeněk      
Členové:      BARTŮ Jan  

ČÁP Jiří 
GREGOR Martin   
JAVŮREK Vítězslav 
KUDRLE Václav 

      ELIÁŠ Adam  

3.3. Komise 

Sportovní komise 
Předseda     ČÁP Jiří  
Členové     BABKA Antonín 
      DUŠEK Jan 
      JANOVEC Jiří  

KUDRLE Václav 
PEŠKAŘ Jan 

      ZELINKA Petr 

 

Technická komise 
Předseda     BÁRTŮ Jan   
Členové     DOLEJŠÍ Stanislav  

CHMEL Jiří 
      LICHOROBIEC Vojtěch 
                POSPÍŠIL Petr  

Disciplinární komise 
Předseda      bude oznámeno na www.autoklub.cz  
Členové     jmenováni předsedou DK dle povahy přestupku
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3.4. Národní odvolací soud AČR 
Předseda     TROJAN Lukáš 
Sekretář      ELIÁŠ Adam 
Členové  jmenováni předsedou dle povahy přestupku 
 
 

3.5. Jezdecké školy    
Autoklub Česká Lípa v AČR   
Auto-klub Karosa Vysoké Mýto v AČR 
Autoklub Písek-Hradiště v AČR 
 

3.6. Zastoupení AsK AČR v mezinárodních organizacích 
 
JEČMÍNEK Radko    člen vedení komise CIK-FIA 
ŠŤOVÍCEK Jan    Antidopingový výbor 
ŠŤOVÍČEK Jan    Mezinárodní odvolací soud 
   

3.7. Časoměřičské skupiny 

Autoklub Jakoubi v AČR, 471 23 Zákupy, Borská 10 
Vedoucí skupiny:     JAKOUBI Aleš 
 

3.8. Organizátoři pohárů 

Autoklub Moravská Třebová v AČR 
PO BOX 20, 571 01 Moravská Třebová, www.kartingcup.net 
  
Moravský motokárový klub v AČR 
Slavíkova 43, 708 00 Ostrava – Poruba, www.moravsky-pohar.cz  
 
  

3.9. Sekretariát AsK AČR 
Autoklub České republiky - Asociace Kartingu AČR 
Opletalova 29, 110 00 Praha 1 
Telefon 222 898 240, fax 222 246 275 
Personální obsazení: ELIÁŠ Adam, generální sekretář 
Číslo účtu: 64531011/0100, variabilní symbol 481 
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4. Adresář 

Jméno      Tel./fax, E.mail 

Autoklub České republiky   222 898 200, fax 222 246 275 
Asociace Kartingu AČR  222 898240,fax222 246 275,karting@autoklub.cz 
Auto-klub Karosa Vysoké Mýto v AČR 465420921, jaroslav.novak@autodromvmyto.cz 

 autoklub@autodromvmyto.cz  
Dráby 45/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

Auto klub Písek - Hradiště v AČR  382 270 105, fax dtto, autoklub_pisek@volny.cz,  
604 294 077, Jablonského 383, 397 01 Písek 

Auto klub Česká Lípa v AČR tel./fax 487 824 805,    karting@autodrom.cz, 
Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa 

sk TOP KART Cheb v AČR  737 878 891, Klatovská 20, 350 02 Cheb 
KARTARENA Ypsilonka  737 878 891, Potočiště 3, 350 02 Odrava 
 info@kartarena.eu  
 

4.1. Kontakty na členy Výkonného výboru 
Bártů Jan (předseda Technické komise) 777 586 917, h.bartu@email.cz  
Čáp Jiří (předseda Sportovní komise) 604 341 894, jiri.cap@upce.cz 
Gregor Martin     603 916 670, martin@gregorracing.cz 
Javůrek Vítězslav  608 957 001,  javurek@esof.cz 
Kudrle Václav 721 384 051, kudrle@top-oil.cz 
Lindr Zdeněk (viceprezident)   731 385 252, z.lindr@seznam.cz  
Eliáš Adam (Generální sekretář)  602 204 869, elias@autoklub.cz  


