
 

Podmínky reprezentace pro rok 2022 

Státní sportovní reprezentace je řízena dotační Výzvou Podpora sportovních svazů – část Zabezpečení 

státní sportovní reprezentace České republiky vypisovaná Národní sportovní agenturou pro rok 2022. 

V tomto dokumentu jsou popsány zásady a možnosti pro nakládání se státními prostředky určenými 

na tuto činnost.  

Při výběru reprezentantů a jejich financování se Automobilový sport Autoklubu ČR (AS AČR) řídí 

následujícími postupy: 

1. Na základě výsledků z předchozího období zpracuje sekretariát AS AČR žádosti o přidělení 

prostředků na daný rok a předá na NSA. Základním kritériem budou podmínky v programu pro 

reprezentaci vydané NSA pro rok 2022.  

2. Úsek reprezentace Autoklubu ČR zpracuje žádosti uchazečů o reprezentaci a předá příslušným 

sportovním komisím k posouzení. Jezdci nevzniká nárok na reprezentaci automaticky 

s umístěním do 8. místa v mistrovství. Sportovní komise je povinna přihlédnout ke kvalitě 

startovního pole, ke sportovní hodnotě daného výsledku 

3. Sportovní komise předloží sekretariátu AS AČR koncepci víceleté podpory reprezentantů se 

stanovením společných cílů. Preferuje se zaměření na mladé jezdce, jejichž výkonnostní 

úroveň roste. Podporou je možné dosáhnout výsledků zejména v ME a MS. Koncepce musí 

obsahovat důvody, které příslušnou komisi vedou k podpoře daných jezdců. 

4. Po provedených oponenturách ze strany NSA příslušná komise, na základě přidělených míst 

pro reprezentaci, provede nominace jezdců (posádek) pro jednotlivé seriály. Tato nominace 

musí být předem projednána s jezdcem. Reprezentace se přiděluje výhradně pro podniky 

mistrovství FIA (do Mistrovství FIA není zařazeno Mistrovství Zóny střední Evropy). 

5. Po obdržení rozpisu finančních prostředků z NSA uzavře AČR s každým jezdcem, nominovaným 

příslušnou komisí, smlouvu vymezující práva a povinnosti obou stran. 

6. Jezdci budou nominování na základě dekretu na začátku sezony. Případná smlouva s jezdci 

bude uzavřena v návaznosti na rozhodnutí NSA o výši přidělených prostředků.  

7. V případě, že reprezentant nedodrží podmínku co do počtu startů v rámci reprezentace, bude 

mu příspěvek úměrně krácen (např. z 10 podniků absolvuje 8 = ponížení o 20 %). Hodnota 

podniku bude určena jako průměrná bez ohledu na vzdálenost či náročnost: celková přidělená 

částka / počet podniků. 

8. Finanční prostředky jsou přidělovány v závislosti na celkovém přiděleném objemu s tím,  

že část prostředků, po odpočtu organizačních a sportovně-technických nákladů spojených 

s reprezentací, je přidělována až po skončení sezóny v závislosti na umístění každého 

reprezentanta. Prostředky k přidělení na základě umístění budou rozděleny procentuálně 

podle klíče dle koncepce. 



 

9. Každý reprezentant je povinen postupovat s přidělenou reprezentační podporou dle metodiky 

a účelového určení Autoklubu ČR pro motoristický sport 2022 vydané úsekem sportovních 

dotací Autoklubu ČR.  

10. Disciplíny, kterých se týká reprezentace: 

a. Rally 

b. Karting 

c. Závody automobilů do vrchu 

d. Autocross 

e. Rallycross 

f. Cross country 

g. Závody automobilů na okruzích 

h. Historické automobily 

11. V každé třídě / skupině / divizi mohou být maximálně 2 reprezentanti + 2 junioři. Jiná 

kombinace juniorských jezdců je povolena (1 sen + 3 jun, 0 sen + 4 jun) 

12. Věkovou hranici pro juniorské jezdce uvede Komise ve své koncepci 

13. Doporučuje se realizovat s každým uchazečem o reprezentaci pohovor z důvodu stanovení 

cílů. Formu upraví Komise ve své koncepci. 

Předpoklady reprezentanta: 

o trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců) 

o čestné prohlášení o morální bezúhonnosti 

o prohlášení, že proti žadateli není vedené žádné trestní řízení 

o za poslední 3 roky nebyl pravomocně odsouzen v disciplinárním řízení Autoklubu ČR 

o V případě, že kandidát vstupuje do mistrovství FIA, kterého se reprezentace týká poprvé, je 

základním kritériem ke zvážení nominace, mistrovský titul v dané disciplíně v domácím 

mistrovství  

Uchazeč o reprezentaci je povinen doložit podklady s následujícími body: 

o CV uchazeče (pokud nebyl zařazen do reprezentace v roce 2021) a motivační dopis s 

dosaženými výsledky z mezinárodních závodů (reprezentanti 2021 pouze za uplynulou 

sezonu), plány na nadcházející sezonu a dlouhodobé cíle 

o Výpis z rejstříku trestů  

o Čestná prohlášení (najdete zde) 

Žádost uchazeče musí být zaslána elektronickou poštou na adresu repre@autoklub.cz nejpozději  
do 31. 12. 2021. Finální rozhodnutí určení reprezentace přísluší Komisi dané disciplíny. 

Mgr. Tomáš Kunc v. r. 

Generální sekretář AČR 

https://www.autoklub.cz/motorsport/reprezentace/formulare/
mailto:repre@autoklub.cz

