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Příloha 1

Bulletin 01/20

POPLATKY AS AČR
1. Zápisy do kalendáře
1.1 Automobily
ME
poplatek FIA +
17370
MEZ
poplatek FIA +
11580
Zónový podnik
poplatek FIA +
6950
M ČR, volný podnik (mimo AC RB, slalom, sprint a
6950
drifting)
M ČR, volný podnik (pro AC RB, slalom, sprint a drifting)
2315
Klubový podnik
1160
Cizí mistrovství v ČR jako samostatný podnik
23155
Volný zahraniční podnik v ČR
13890
Pořádání série ASN
34730
Pořádání značkové série ASN
138915
1.2 Karting
ME, MEZ
poplatek CIK-FIA +
5790
Zónový podnik
poplatek CIK-FIA +
4630
M ČR, volný podnik (mimo AC RB, slalom a drifting)
4630
Cizí mistrovství v ČR jako samostatný podnik
44580
Volný zahraniční podnik v ČR
5790
Pořádání značkové série ASN
23705
Pořádání série ASN
5790
Pozn.: Součástí poplatku za zápis jsou i poplatky vybírané OSA a Integramem za
hudební produkci při jednotlivých podnicích
2. Změna termínu na žádost pořadatele
ME
poplatek FIA +
5790
MEZ
3475
M ČR, zónový podnik, volný podnik
2315
3. Zrušení podniku na žádost pořadatele
ME
poplatek FIA +
23155
MEZ
11580
M ČR, zónový podnik, volný podnik
5790
4. Licence pro automobily
4.1 Národní licence jezdce
Poplatek bez pojištění
1
Licence jezdce – stupeň „E“
2315
Licence jezdce – stupeň „E“ 2
2315
Licence jezdce – stupeň „F“ (ZAV – ČT, Rx hist., slalom,
drifting, dragster, Legendy, pravidelnost, JuniorBuggy,
700
RacerBuggy, dragster-junior)
Licence jezdce – stupeň „G“ 3 (sprint)
700
Jednorázová licence – spolujezdec rally
600
Jednorázová licence – pravidelnost, Legendy, slalom,
200
gymkhana, sprint, ECO rally
4.2 Mezinárodní licence jezdce
Poplatek bez pojištění
2
Licence jezdce (stupeň „C, D“) – JuniorBuggy
4050
4500
Licence jezdce (stupeň „B“) 2
2
Licence jezdce (stupeň „A“)
34700
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Licence je vydávána bez povolení startu v zahraničí. Každý jezdec, který chce startovat v zahraničí,
musí požádat sekretariát AS AČR o povolení startu v zahraničí, které mu bude vydáno na základě
uzavřeného jednorázového nebo celoročního cestovního úrazového pojištění.
Licence je vydávána s celoročním povolením startu v zahraničí.
Licence je vydávána bez možnosti startu v zahraničí.

4.3 Poplatek za vystavení licence jezdce na pseudonym činí trojnásobek základní
sazby.
4.4 Uvedené poplatky jsou bez pojištění. Jezdec musí uzavřít úrazové pojištění dle
vlastního uvážení podle nabídky v informačním systému.
4.5 Národní licence soutěžícího
Na jméno zákonného zástupce
100
Klubová
2315
Fyzická osoba
3480
Firemní
5790
Sponzorská
6460
4.6 Mezinárodní licence soutěžícího
Na jméno zákonného zástupce
100
Klubová
2900
Fyzická osoba
5790
Firemní
15060
Sponzorská
16100
Každá další licence
stejný poplatek jako původní
5. Licence pro karting
5.1 Národní licence jezdce
Poplatek bez pojištění
2315
1160
2315
1160
280
700

1

Licence jezdce – stupeň „E“
Licence jezdce – stupeň „E“ 1 – mládež do 15 let
Licence jezdce – stupeň „E“ 2
Licence jezdce – stupeň „E“ 2 – mládež do 15 let
Licence jezdce – stupeň „F“ 3 – mládež do 11 let
Licence jezdce – stupeň „G“ 3 (neplatí pro KZ2, OK a OK
Junior)
350
Licence jezdce – stupeň „G“ 3 – mládež do 15 let (neplatí
pro OK Junior)
Školní
zdarma
 Držitelé pohárových licencí 2018 pro třídu KZ2 a jezdci do 11 let, kteří si vyřizují svoji
první licenci, mají v letošním roce národní licenci stupně „E“ zdarma. Zaplatí pouze
poplatek za pojištění.
 jezdci do 11 let, kteří poprvé žádají o licenci, mají v letošním roce národní licenci
stupně „F“ zdarma. Zaplatí pouze poplatek za pojištění.
 Ve stejném roce není možné rozšíření národní licence stupně G na mezinárodní
licenci.
5.2 Mezinárodní licence jezdce
Poplatek bez pojištění
Licence jezdce (stupeň „C“ Junior) 2
12 - 14 let
4050
Licence jezdce (stupeň „C“ Senior) 2
15 let
4050
2
15 let
4500
Licence jezdce (stupeň „B“)
Licence jezdce (stupeň „B“ - Superkart) 2
18 let
4500
2
Licence jezdce (stupeň „A“)
15 let
4500
Licence jezdce (stupeň „A“ - Superkart) 2
18 let
4500
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Licence je vydávána bez povolení startu v zahraničí. Každý jezdec, který chce startovat v zahraničí,
musí požádat sekretariát AS AČR o povolení startu v zahraničí, které mu bude vydáno na základě
uzavřeného jednorázového nebo celoročního cestovního úrazového pojištění.
Licence je vydávána s celoročním povolením startu v zahraničí.
Licence je vydávána bez možnosti startu v zahraničí.

5.3 Poplatek za vystavení licence jezdce na pseudonym nebo za vystavení duplikátu
činí trojnásobek základní sazby.
5.4 Uvedené poplatky jsou bez pojištění. Jezdec musí uzavřít úrazové pojištění dle
vlastního uvážení podle nabídky v informačním systému.
5.5 Národní licence soutěžícího
Na jméno zákonného zástupce
100
Klubová
2315
Fyzická osoba
3480
Firemní
4630
Sponzorská
5050
5.6 Mezinárodní licence soutěžícího
Na jméno zákonného zástupce
100
Klubová
2900
Fyzická osoba
5790
Firemní
7720
Sponzorská
8350
6. Licence činovníků
SK, TK - mezinárodní
1160
Hlavní časoměřič
1160
SK, TK národní
580
Časoměřič
580
Časoměřič – adept
115
Licence časoměřičské nebo
3480
zpracovatelské skupiny
7. Ostatní licence
Ředitel sportovního podniku, tajemník závodu, hlavní
1160
činovník pro bezpečnost
Činovník pro bezpečnost – dispečink, předjezdec
580
Ředitel a tajemník podniku pro karting
580
Licence trati (ZAV, AK, RK), Prohlídka RZ - vč. nákladů
8100
na inspekci
Licence trati pro závody na okruzích
11600
Mezinárodní licence trati motokárového areálu
poplatek CIK-FIA+
5800
Národní licence trati motokárového areálu
3500
Licence jezdecké školy
11600
Licence člena zásahové jednotky
1700
Licence zásahové jednotky
17400
8. Pojištění odpovědnosti účastníka závodu
8.1 Rally, historické rally
regionální (volné) závody
mistrovství ČR
ME, MS
8.1.1 Závody juniorů rally (Pohár mládeže)
mistrovství ČR
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1 den
1045,1420,1986,-

2 dny
1568,1986,2717,-

3 dny
1777,2404,3240,-

323,-

470,-

551,-
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8.2 Závody do vrchu
regionální (volné) závody
mistrovství ČR
ME, MS
8.3 Závody na okruhu, rallycross, autocross
regionální (volné) závody
mistrovství ČR
ME, MS
8.3.1 Autocross Junior Buggy a Racer Buggy
regionální (volné) závody
mistrovství ČR
ME, MS
8.4 Cross country rally
regionální (volné) závody
mistrovství ČR
ME, MS
8.5 Autoslalom, Drifting a sprint

1 den
618,808,1097,-

2 dny
784,1093,1463,-

3 dny
1045,1359,1862,-

1 den
261,337,437,-

2 dny
375,480,627,-

3 dny
437,565,732,-

62,81,109,-

90,119,157,-

109,138,181,-

1 den
494,618,836,-

2 dny
713,912,1192,-

3 dny
836,1045,1411,-

1 den
2 dny
regionální (volné) závody
76,95,mistrovství ČR
86,105,ME, MS
233,399,8.6 Závody Pravidelnosti (Závody veteránů bez měření dosažené rychlosti)
1 den
2 dny
76,95,8.7 Karting
1 den
2 dny
regionální (volné) závody
57,76,mistrovství ČR
76,95,ME, MS
90,133,8.8.1 Karting – junioři do 19 let
regionální (volné) závody
29,38,mistrovství ČR
48,76,ME, MS
90,133,8.8.2 Karting - ostatní
Handicapovaní jezdci
29,29,Trénink (bez ohledu na typ závodu)
133,Ukázková jízda/exhibice
133,9. Protesty, odvolání
Podání protestu
Odvolání u Národního odvolacího soudu
10. Poplatky za tiskoviny
Homologační list FIA – všechny skupiny nebo HA
(nad 100 stran)
Homologační list FIA – všechny skupiny nebo HA
(nad 100 stran)
Homologační list FIA – motor
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3 dny
95,128,399,3 dny
114,3 dny
86,105,133,38,48,133,29,-

nár./mez.
11.500/20.000
22.000/39.000
čb

3480

bar.

4000

čb

1160
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Homologační list FIA – motor
bar.
1320
Homologační list FIA – vozidla HA (do 100 stran)
1740
Mezinárodní sport. Řády FIA (originál)
poplatek FIA +
10 %
Bulletin FIA (originál)
poplatek FIA +
10 %
11. Poplatky za technické úkony
11.1 Testování
11.1.1 Testování sportovních automobilů včetně měření hluku (mimo vozidel nad 3,5 t)
a) Periodické testování
- testování v termínu (včetně změny majitele)
2300
- testování mimo termín (včetně změny majitele)
5800
- testování FIA skupin off-road
1800
- testování národních divizí off-road
650
- testování národních skupin ZAV (ZAO) E1H, E2H
650
- testování slalom
650
- testování drifting
650
- testování KartCross, SprintCar
650
- testování HA ZAV
200
- testování ČT HA RX
300
b) Testování nového vozu a vozu “dovoz“
- testování vozu
4600
- testování vozu skupin E1H, E2H
350
- testování HA (ZAV)
0
- testování vozu ČT HA RX
0
c) Opakované testování
- opakované testování po havárii
1800
- opakované testování po odstranění závad
630
 Členové Klubů mistrů jsou zproštěni od základního poplatku za testování jednoho
vozidla za rok v majetku člena - fyzické osoby.
11.1.2 Testování sportovních nákladních vozidel nad 3,5 t
- testování nového vozu v termínu
4100
- periodické testování (včetně změny majitele)
2900
- opakované testování po havárii
1800
Uvedené poplatky za testování jsou minimální a mohou být případně zvýšeny pro
pokrytí nákladů s testováním spojených (cestovné atd.).
11.2 Vystavování a výměna dokumentů
Vystavení FIA HTP
poplatek pro FIA (250 €) +
3500
Vystavení TPHV
3500
Zapsání změny a doplnění do TPHV/HTP
1300
Vystavení duplikátu HTP/TPHV
5100
Aktualizace HTP (platnost HTP 10 let)
3500
Vystavení FIA průkazu
3500
Vystavení kopie národní homologace
1200
Vystavení duplikátu Průkazu sportovního vozidla
2300
Vystavení certifikátu k ASN homologované OK
1200
Vystavení podkladu pro zápis údajů do TP (DTPSV) rally
1800
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11.3 Povolení, schválení, změny
Povolení individuální stavby vozů D7, D8, D9, JB
5800
Povolení individuální stavby závodních automobilů
kategorie II (E1, E2SS, E2SC, E2SH) a vozidel
11600
SuperBuggy a Buggy1600
Schválení výrobce ochranné konstrukce do skupiny AVOK
11600
5300
Národní homologace LED světel
Národní homologace ochranné konstrukce
23100
Schválení národní homologace jiné ASN pro účast v ČR
€ 1.000
Národní homologace a schválení typu automobilu
173300
Homologace sportovního vozidla a jejich dodatků u FIA
poplatek FIA +
10 %
Schvalování typu Buggy včetně JB a RB
92500
Každá podstatná změna schváleného typu
11600
12. Registrace komponentů pro karting
- registrace hlavní skupiny (motor, šasi)
5800
- prodloužení registrace hlavní skupiny po 3 letech
1160
- registrace oblečení na 5 let
2300
- registrace podskupin (výfuk, tlumič sání)
2300
- prodloužení registrace podskupiny po 3 letech
600
- změna registrace (dodatek)
1200
- homologace CIK-FIA
poplatek CIK-FIA +
10 %
13. Zapůjčení vah
Zapůjčení vah pořadateli na sportovní podnik (je v ceně za zápis)
0
Zapůjčení vah mimo sportovní podnik – bez obsluhy
1 den
11.000
14. Poplatky za zapůjčení časoměrného zařízení
Tyto poplatky platí po podniky zapsané v kalendáři AČR - příloha 3, a také pro klubové
motoristické akce (schválené ZU či propozice) na základě oznámení na AS AČR
a schválení AS AČR. Podmínkou zapůjčení je absolvování zaškolení obsluhy zařízení.
14.1 Měřící aparatura /Alge, Heuer, ČK/ (v ceně je odpovídající spotřební materiál –
papír, rolky, baterie, kabeláž)
Subjekt
Poplatek za den
/souprava
Pořadatel - klub AČR
Sada pro start do RZ (hodiny, tiskárna, fotobuňky)
925
Sada do cíle RZ (2x hodiny, tiskárna, fotobuňky)
925
Hodiny do ČK
405
Cílové hodiny (Alge, Heuer) 1 ks
465
Záložní sada k hlavnímu měření
230
Semafor Č/Z (start do okruhových RZ vč. příslušenství)
405
Hodiny ALGE na rampu
925
Spojení STOP – CÍL (datové spojení pro přenos výsledků)
580
Pořadatel - klub mimo AČR a zahraničí
Sada pro start do RZ (hodiny, tiskárna, fotobuňky)
1850
Sada do cíle RZ (2x hodiny, tiskárna, fotobuňky)
1850
Hodiny do ČK
810
Cílové hodiny (Alge, Heuer) 1 ks
925
Záložní sada k hlavnímu měření
465
Semafor Č/Z (start do okruhových RZ vč. příslušenství)
810
Hodiny ALGE na rampu
1850
Spojení STOP – CÍL (datové spojení pro přenos výsledků)
580
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Pro pořadatele rally je v poplatcích zahrnut dovoz do centra rally a odvoz. Pořadatel je
povinen zajistit ubytování pro obsluhu hodin. Platba za použité zařízení by měla
proběhnout v hotovosti ihned po skončení podniku. Pořadatel si může za dohodnutou
úplatu zajistit kontrolu zařízení před začátkem podniku.
V případě zaslání zařízení přepravní službou bude účtováno 200 Kč/ balík, kufr
14.2 Použití transpondéru včetně fotobuňky a hodin
Jednodenní podnik
2315
Dvoudenní podnik
3475
Ztráta nebo zničení transpondéru
9260
Nevrácení transpondéru do 7 dnů po podniku
5790
Držák transpondéru
110
15. Poplatky za zapůjčení radiostanic
Subjekt
poplatek za závod
Podnik zapsaný v kalendáři AS AČR
1160
Podnik nezapsaný v kalendáři AS AČR
3475
Pro pořadatele rally je v poplatcích zahrnut dovoz do centra rally a odvoz. Pořadatel je
povinen zajistit ubytování pro obsluhu monitorovacího systému. Platba za použité
zařízení by měla proběhnout v hotovosti ihned po skončení podniku.
16. Poplatky za zapůjčení zařízení AČR
zařízení
poplatek za závod
- světelná tabule
1160
17. Ostatní poplatky
Roční školení jezdců ve střediscích
max. 300
Základní školení pro Rally
max. 1.100
Jezdecká škola
max. 9.000
Okruhová škola dle délky
max. 24.000 + DPH
18. Jednotný max. vklad za jedno vozidlo (bez DPH a pojištění)
Vklad
Automobilové rally – ME
33070
Automobilové rally – ERT
18950
Automobilové rally – dvoudenní M ČR
16800
Rallysprint série
10500
Pohár mládeže – jednodenní
8250
Rally historických automobilů – jednodenní M ČR
9000
Rally historických automobilů – dvoudenní M ČR
13500
Rally historických automobilů – dvoudenní ME
€ 1.000
Rally legend – jednodenní M ČR
3300
Rally legend – dvoudenní M ČR
7150
Závody do vrchu M ČR při ME – jeden závod
5500
Závody do vrchu M ČR – dva závody
3.900 + 50 (za každých
celých 0,1 km trati
max. 6.000
Závody do vrchu M ČR HA a ČT při ME – jeden závod
4.200
Závody do vrchu M ČR HA a ČT – jeden závod
vklad MČR - 500
Závody do vrchu M ČR HA a ČT – dva závody
vklad MČR - 1.000
Závody na okruzích – do 2000 ccm – jeden závod
7700
Závody na okruzích – nad 2000 ccm – jeden závod
10000
Závody na okruzích – Junioři do 21 let
50% sleva
Autocross
3.000
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Autocross – Racer buggy
2.400
Rallycross
€ 200
Automobilový slalom – jednodenní
800
Automobilový slalom – dvoudenní
1.600
Cross-country
dle ZU
Drifting
3300
Karting – MČR
2800
Karting – Školní 50
1450
Částky vkladů jsou maximální. Jejich výše může být pro jednotlivé skupiny jezdců nebo
vozidel při jednom podniku rozdílná.
19. Poplatky za používání monitorovacího systému (pro podniky zapsané v Příl. 3)
Mistrovství ČR, dvoudenní volný podnik
17400
Rallysprint série, volný podnik
13900
Zapůjčení jednotky na jeden podnik (hradí soutěžící ve vkladu)
110
Zapůjčení soupravy na jeden podnik (hradí soutěžící)
370
Prodej stálé soupravy pro namontování do vozidla
950
Ztráta nebo zničení jednotky
15750
Technická podpora servisní organizace při podniku
2310
Pro pořadatele rally je v poplatcích zahrnut dovoz do centra rally a odvoz. Pořadatel je
povinen zajistit ubytování pro obsluhu monitorovacího systému. Platba za použité
zařízení by měla proběhnout v hotovosti ihned po skončení podniku.
20. Poplatky za používání záchranného systému ASR
20. 1 Podniky zapsané v Příloze 4 dle NSŘ kap. F, G, L, N
Vozidlo záchranného systému vč. dvoučlenné posádky a
9.000 Kč /den
ujetých km
20. 2 Podniky zapsané v Příloze 4 dle NSŘ kap. H, I, J
Vozidlo záchranného systému vč. dvoučlenné posádky a
ujetých km

Dle smlouvy s pořadatelem

20. 3 Podniky nezapsané v Příloze 4
Vozidlo záchranného systému vč. dvoučlenné posádky a
ujetých km
21. Předhlášení
Všechny poplatky budou v roce 2020 zvýšeny o 5 % (neplatí pro bod 18.)
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10.500 Kč /den

