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Zásady reprezentace Autoklubu ČR 

 

Státní sportovní reprezentace je řízena Programem I – Sportovní reprezentace vypisovaným 

každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Finanční 

prostředky ze zmíněného programu, lze použít pouze pro jezdce startujících v šampionátech 

Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, které jsou uznány v metodických pokynech 

Programu I. - MŠMT.    

 

Podmínky pro nominaci jezdců do státní sportovní reprezentace: 

Licencovaní jezdci AČR jsou nominováni na základě žádosti, kterou předkládají na sekretariát 

FMS AČR, případně na předsedu výkonného výboru svazu (disciplíny). Žádost jezdce musí 

obsahovat: 

 dosažené výsledky v předchozí sezóně  

 plán pro nadcházející sezonu 

 dlouhodobé cíle 

 

Žádosti jezdců posoudí výkonný výbor svazu (disciplíny):  

Výkonný výbor svazu rozhoduje o výběru konkrétních reprezentantů a výši přidělených 

finančních prostředků. Kritéria pro jmenování reprezentanta:  

 sportovní výsledky v uplynulém roce dle požadavků MŠMT 

 předpokládaný dlouhodobý sportovní vývoj 

 plnění předchozích smluv 

 sportovní i občanská bezúhonnost  

(např. disciplinární řízení AČR, dodržování etického kodexu, antidopingových pravidel, 

apod.) 

Na získání statutu reprezentanta není automatický nárok například z důvodu umístění 

v předchozím období, vždy záleží na rozhodnutí výkonného výboru příslušného svazu.  
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Z hlediska rozdělování finančních prostředků jsou pravidla následující: 

 Užší reprezentace: 

členové užší reprezentace mají možnost obdržet finanční prostředky na přípravu 

a účast na podnicích, rovněž také za umístění na podnicích. Reprezentant obdrží dekret 

při slavnostním večeru a následně uzavře s Autoklubem ČR smlouvu o reprezentaci. 

Maximální počet členů reprezentace v motocyklovém sportu je 50.  

 

 Širší reprezentace: 

členové širší nominace mají možnost získat finanční prostředky za umístění. Počet 

členů širší reprezentace není omezen.  

 

Na průběh a vyúčtování reprezentace dohlídá výkonný výbor FMS AČR: 

Výkonné výbory svazů a výkonný výbor FMS stanovují pravidla a podmínky pro optimální 

zajištění reprezentace. Výkonný výbor federace rovněž zodpovídá za průběh reprezentace, což 

obnáší přidělování finančních prostředků, následný dohled nad využitím a jejich vyúčtování. 

Každý reprezentant je povinen dodržet podmínky smlouvy a termín vyúčtování přidělených 

prostředků. Spolu s kopiemi dokladů je povinen předat v termínu na sekretariát FMS AČR. 

Nekvalitní či pozdní vyúčtování přidělených finančních prostředků bude mít vliv na přidělení 

finančních prostředků na následující období. O tomto postupu rozhoduje generální sekretář 

FMS AČR.  

 

Za Autoklub České republiky. 

 

Karel Nauš  

Generální sekretář  
Federace motocyklového sportu AČR 
 

 


