
Příloha č. 1  

k Organizačnímu a jednacímu řádu 

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR 
 

 

Podmínky pro sdružené subjekty 

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR 

 

 
A) Vlastníci a provozovatelé center pro zdokonalovací výcvik řidičů 
 

Subjekt sdružený v Asociaci center jako vlastník nebo provozovatel centra musí vlastnit nebo 

provozovat areál, jehož součástí jsou minimálně následující cvičné plochy: 

 

- asfaltová plocha pro základní výcvik,  

- zatáčka s kluznou plochou, 

- rovinka (rovná kluzná plocha). 

 

Další parametry, které musí mít areál, který vlastní nebo provozuje člen Asociace center: 

 

- veškerá specifikovaná vybavení a zařízení musejí být provozuschopná a funkční a musí být 

využívána při výuce a výcviku, 

- stavby, vybavení a pozemky v areálu musí být udržované, čisté a v dobrém technickém stavu, 

- centrum musí tvořit samostatný specializovaný areál, na který bylo vydáno kolaudační 

rozhodnutí s uvedením, že se jedná o prostor k výcviku řidičů (nelze akceptovat parkoviště, 

letiště, závodiště a jiné plochy, které se jako cvičiště pouze tváří), 

- prostory pro výuku musejí být součástí areálu a musí se jednat o trvalou stavbu, na kterou bylo 

vydáno kolaudační rozhodnutí a která splňuje veškeré bezpečnostní, hygienické a další požadavky 

pro využití jako místnosti (í) jako „učebna" a má sociální zařízení v kapacitě odpovídající pro 

počet osob, který je uváděn jako max. kapacita cvičiště, 

- učebny musí být vybaveny pro audio a video projekci, 

- kluzné plochy cvičiště musí být vybaveny zavlažovacím zařízením pro stálé udržování vlhkosti 

jejich povrchu, 

- cvičné plochy musí být vybaveny zařízením pro měření rychlosti vozidel na počátku kluzných 

ploch s ukazatelem takové velikosti a umístění, které umožňují jak účastníkům tak instruktorovi 

přečíst po absolvování cviku rychlost vozidla, která byla dosažena při nájezdu na příslušnou 

cvičnou plochu, 

- každý účastník kurzu a instruktor musí být vybaven komunikačním zařízením, které umožní v 

jakoukoliv dobu výcviku podávat účastníkovi pokyny nebo informace od instruktora a současně 

účastníkovi tyto pokyny přijímat aniž by ho to jakkoliv omezovalo při řízení vozidla, 

- výcvikové plochy areálu jsou zabezpečeny (zpravidla plotem nebo obdobnou mírou zábrany) 

proti vniknutí a pohybu cizích osob nebo vozidel bez vědomí provozovatele, 

- součástí každé kluzné plochy je dostatečná ochranná zóna, 

- při časově souběžném výcviku na více plochách nelze využívat l ochranou zónu pro více než l 

plochu, 

- při časově souběžném výcviku na více plochách nelze využívat příjezdovou cestu k jedné ploše 

současně jako ochranou zónu pro jinou plochu, 

 

 

 

B)  Poskytovatelé výcviku pro zdokonalovací výcvik řidičů 



 

Subjekt sdružený v Asociaci center jako poskytovatel výcviku pro zdokonalovací výcvik řidičů, 

který není vlastníkem nebo provozovatelem centra dle bodu A) této přílohy: 

 

1) musí prokázat, že dlouhodobě a soustavně, a to po dobu nejméně 3 let, poskytuje výcvik pro 

zdokonalovací výcvik řidičů a je v této oblasti aktivní. Podmínky dle tohoto odstavce musí 

tento poskytovatel prokazatelně doložit. 

 

2) musí dále splnit alespoň jednu z následujících podmínek: 

 

a) musí mít uzavřenou smlouvu o provádění výcviku řidičů na polygonu s některým 

z vlastníků center pro zdokonalovací výcvik řidičů, jehož areál musí splňovat parametry 

bodu A) této přílohy. 

 

b) musí být držitelem vyšší akreditace k provozování střediska bezpečné jízdy udělené na 

základě zákona č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů.  

 

C)  Společná ustanovení 

 

1. Žadatel, který se chce stát sdruženým subjektem Asociace center, musí vyplnit Registrační 

přihlášku do Asociace center a doložit všechny dokumenty prokazující splnění podmínek dle 

bodu A) a B) této přílohy. 

 

2. Subjektem sdruženým v Asociaci center může být pouze jedna právnická (případně fyzická) 

osoba za každou zájmovou skupinu. Zájmovou skupinou dle tohoto odstavce se rozumí 

vlastníci a provozovatelé centra, poskytovatelé výcviku pro zdokonalovací výcvik řidičů, 

jejich dceřiné či spřízněné osoby, nebo jiným způsobem propojené osoby. 

 

 

 

Tato Příloha č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení výborem Asociace center. 

 

 

Schváleno výkonným výborem Asociace center dne 2. 6. 2014 

 

 

 

 

             Radko Ječmínek 

místopředseda výboru Asociace center 


