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Smluvní částka: 1) 50000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 7.5.2018 

P racoviště/p racov n í k Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/Z. Beneš 18.4.2018 

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 18.4.2018 
? 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/D. Trtík ^ M . Z Í  íl 
Předkládá: OŠMS/Z. Beneš 18.4.2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 

V' 
Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner -2, 05, 2018 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová ^•6. 2 9 F P  /) /? 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 70959196), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benes, datum ověření: 18.04.2018 10:35:40): 

Poskytnutí dotace, mezinárodní mistrovství ČR v autokrosu, ID PR01971.0015 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 50000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA:, ORJ:, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
KUJIP00Y58CR 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

(ID PR01971.0015) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina 
(dále jen „Kraj") 

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

a 

AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ v AČR HUMPOLEC 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupen: 
(dále jen „Příjemce") 
bankovní spojení: 

Rozkoš 140, 396 01 Humpolec 
70959196 
Josefem Špačkem, předsedou 

Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 620252399/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Mezinárodní mistrovství ČR v autokrosu", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od pro
kazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a s podmínkami této smlouvy. 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (např. archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary), vyjma 
finanční prostředky z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen prokázat výši 
vlastního podílu. 

Celkové náklady akce 415 000 Kč 

Výše dotace v Kč 50 000 Kč 

Výše dotace v % 12,05 % z celkových nákladů na akci 

Maximální výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na akci 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů akce uvedenou 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 
Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce 
uvedená v tabulce v ČI. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % 
uvedená v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se případně proto na částku 
odpovídající maximální výši dotace v % sníží. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 
možný. Souběh dotace z Kraje s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení vyúčtování celkových 
nákladů akce a závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná 
zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je- oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2018. 
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2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 1.1. 2018. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související 
s akcí: 
a) náklady na dopravu, 
b) náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu mistrovství, 
c) náklady na rozhodčí, 
d) náklady na provozní zajištění mistrovství (nájem atd.), 
e) náklady na propagaci mistrovství, tiskové materiály, webové prezentace, 
f) nákup materiálu a služeb, pohonných hmot a energií, 
g) odměny pro účastníky. 

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci. Výdaje za nákup alkoholických 
nápojů není možné zahrnout do nákladů. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014, 

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

t ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID PR01971.0015", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. 2018. Úhradou 
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DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 30. 11. 2018 závěrečnou zprávou, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

a to na předepsaném formuláři, který je přílohou Pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014, 

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat tuto smlouvu, originály dokladů prokazujících celkové náklady akce 
a kopii dokladů podle písm. f), 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i), j) 
této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 
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4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

5) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce: 

a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
c) pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, zajištění 

úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 1 ks 

plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje), 
e) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce, 
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, které dodá Kraj, mezi hosty akce, 
g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce (video 

spot si Příjemce vyzvedne u Kraje), 
h) prezentace Kraje moderátorem akce, 
i) umístění aktivního odkazu www, kr-vysocina. cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

Cl. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv zajistí Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel. 564 602 940, e-mail: 
benes.z@kr-vysocina.cz. 
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 
8. 3. 2018. 

10)0 poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 17. 4. 2018 
usnesením č. 0677/12/2018/RK. 

V /,;i' r ' dne ^ . 'V ^ V Jihlavě dne !.®..G5,..20f8... 

Jose£$paček 
předseda 

ng. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina 

AM K Z  A L E  S I  v AČR 
HUMPOLEC 

P.O.BOX 10 
396 01 HUMPOLEC 

IČO: 709 59 196 Žižkova 5 7 ,  587 33 Jihlava 
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Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytováni dotací na Wňí«. - . . Příloha é, i 
světa ve sportovních disciplínách pořádám mistrovství CR, Evropy a 

^ ^ ŽÁDOST O DOTACI 

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje) psu 5 77^ 

Název mistrovství 

republiky v a,j Žadatel 
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě a sídlo) 

republiky v a,j Žadatel 
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě a sídlo) Auíomoíoklub Zálesí v AČR Humpolec , 

Statutární zástupce 
(jméno, příjmení, titul, 
funkce, telefon, e-mail) 

(jméno, příjmení, titul 
telefon, e-mail) 

Bankovní spojení žadatele 
(název banky, číslo účtu, 
kód banky) 
Celkové uznatelné náklady 
na pořádání mistrovství 

Požadovaná výše dotace 
(+kolik tvoří procent z celk. 
uzn. nákladů mistrovství) 
Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o 
spolufinancování mistrovství 
Krajem Vysočina) 

Cílové skupiny 
(kdo je do mistrovství 
zapojen a komu je určeno) 

Stručný popis mistrovství 

Josef špaček, předseda automotoklubu 
Tel.:777 666 290 
Email: spacek.josef@seznam.cz 

Josef Špaček 
Te!.:777 666 290 
Email: spacek.josef@seznam.cz 

70959196 

česká spořitelna 
1620252399/osnn 

50000 Kč (12 %) 

Nedostatek vlastních finančních prostředků pro 
úspěšné uspořádání tohoto závodu na standardní 
úrovní. 

Soutěžící jsou rozděleni do několika věkových 
objemových kategorii. 
Juniorské kategorie :5 - 24 let 
Seniorské kategorie: neomezeny věkem 

Jedná se „nejfo 

ffgggjy.PÍqém povrchu v uzavfonérr, 



areálu. Tento závod je vypsán jako otevřené 
mezinárodni mistrovství. 

Cíle mistrovství 
(čeho chcete v rámci 
realizace mistrovství 
dosáhnout) 

Co nejvyšší sportovní úrovně sportovního podniku, 
kvalitní propagaci České republiky, Kraje Vysočina a 
města Humpolec. 

haTmonogram 
realizace mistrovství 
(začátek, průběh a konec 
mistrovství) 

21. ~ 22.4. 2018 
Viz. Příloha „Zvláštní ustanovení" 

Celkový rozpočet mistrovství 
(povinná příloha žádosti č. 1) 

rtpiknvó příimv na financování mistrovství: 

[RozPÍs"iřIJrnů - zdroje . Částka; 
Startovně , 170000,-
Vstupné __ 30000.-
notace Kraj Vysočina 50000,-
vlastní zdroje 165000,-

~~~ 

ťíELKEM 
415000,-

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v KČ); 

Podrobný >opis uznateiných náklad Částka; 
Náklady na rozhodčí (sportovní komisaři, techničtí komisaři, traťový 
komisaři) 

30000.-

Náklady na propagací ( plakáty, letáky, rádiová reklama, billboardy) 65000,-
Náklady na provozní zajištění (pronájem WC, časoměrná skupina, 
vár.hranná služba, zásahové vozidlo, hasiči) 

95000,-

N^ku^rnateríálu a služby ( pohonné hmoty, úhrada el. 
InPtnie vodv,Plynu.úprava závodní tratě,ochranná služba ) 

135000,-

nohoda o provedeni práce (lidé zajišťujíc! závody ) 45000,-
stravné (lidé zajišťující závody ) 45000,-

— -

Celkem 
415000,-



Cftiiwwá z dotace Kr»}<-. (nvdrteif* 
v KS): 

Popis nákladů: Požadovaná 
částka: 
30000,-

na propagací __ 20000,- j 

Celkem •————— 
50000,-

Čestné prohlášeni 
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé. 

20.2.2018 Humpolec 
datum, místo " razítko žadatele"' 

Josef Špaček 
jméno a příjmení statutárního zástupce 

/ 

A ČR 

podpis statut^i+ío zástupce 

Vyplněný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě vřetně příloh na adresu; 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Ing. Zdeněk Beneš, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
benes.z@kr-vysocina.cz. 

Oficiální propozice (potvrzené republikovým sportovním svazem) 
(povinná příloha žádosti č. 2} 

Republikové pověření k uspořádání mistrovství 
(povinná příloha žádosti o. 3) 

Stanovy žadatele nejsou povinnou přílohou Žádosti, Kraj však múze žadatele vyzvat k íe/ich 
předložení. J 1 

mailto:benes.z@kr-vysocina.cz


Autoklub České republiky 

AMK Zálesí ¥ AČR 
Rozkoš 140 
396 01 Humpolec 

V Praze dne 20,2, 2018 

Rozhodnutí o pořádání sportovního podniku 

Sděluji vám že Autoklub ČR rozhodl o přiděleni uspořádán? sportovního podniku „Mistrovství zóny 
střední Evropy. Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství České republiky a České trofeje 

v autocrossu". 

Závody budou uspořádány v areálu „Slávia pojišťovna aréna" a to ve dnech 21. - 22,4, 2018, 

S pozdravem 

Mgr. Tomáš Kunc 
Generální sekretář 

Automobilového sportu AČR 

•, • . Strana lži 

AUTOKLUB, České republiky, Opletalova 29,110 00, Praha 1 // www.Autoklub.cz 



HUMPOLEC 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Q3Z 
Mistrovství zóny střední Evropy 

Mezinárodní mistrovství ČR 
v MGfí vAutocroSSU MČR, česká Trofej a MAS COM CUP 
- AUTOKLUB v autocrossu 

HUMPOLEC 20. - 22. dubna 2018 

SLAVIA 

Kapitoly: 
l, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 

Program 
Organizace 
Všeobecná ustanovení 
Přejím ky 
Průběh podniku 
Uzavřené parkoviště - Výsledky - Protesty 
Ceny a poháry 
Další informace 

Článek 

1 
2 -  8  
9»10  

11 -17 
18-20 
21 
2 2 - 2 6  

I. Program 
14. 3. 2018 Zveřejnění propozic a přijetí přihlášek 

9. 4. 2018 
21.4. 2018 

Uzávěrka přihlášek s normálním vkladem 
8,15 hod. Uzávěrka přihlášek se zvýšeným vkladem 

P*«K 2*4. 2018 „ 

16 00 - 21.® 
16.°° - 21.00 

Sobota 21.4. 2018 
71 - 8. 

7. 
30 

30 9. 
9 45 - 1 

<j2.30 - 14. 
14.' 45 

15 15 
1 5 . -  1 7  
18.00 - 18. 

Neděle 22.4. 2018 
8. - 9. 
9/5 . 11; 

12.00 

45 

12, 30 18; 30 

testování závodních vozidel - parkoviště závodních strojů 
technická přejímka, probíhá současně s testováním závodních vozidel 
otevření sekretariátu 
administrativní přejímka pro všechny divize -kancelář tajemníka závodu 

administrativní přejímka pro všechny divize - kancelář tajemníka závodu pouze se 
souhlasem ředitele 
technická přejímka pro všechny divize - parkoviště závodních strojů pouze se 
souhlasem ředitele 
1. zasedání sportovních komisařů 
1, oficiální trénink 
2. oficiální trénink 
rozprava s jezdci 
I. série rozjižděk pro všechny divize 
II. série rozjižděk pro všechny divize RB a Kartcross 

li. série rozjižděk pro divize TA 1600, TA, D2, JB, D9, B1600, SB 
III. série rozjižděk pro všechny divize 
II. zasedání sportovních komisařů 
semifinálové a finálové jízdy 
III. zasedání sportovních komisařů 

II oraanizace 
1 i AMK Zálesí v AČR Humpolec bude organizovat podnik Mistrovství zóny střední Evropy, 

Mezinárodní mistrovství CR (MMČR), Mistrovství ČR (MČR) a Českou Trofej pro jezdce 
autocrossu, MASCOM CUP pro jezdce divize Kartcross v souladu Mezinárodním sportovnjm 
řádem FIA (včetně příloh), s předpisy autocrossu FIA, Národními sportovními řády (NSŘ), 
s všeobecnými předpisy pro mistrovství a s těmito zvláštními ustanoveními a dalšími předpisy, 
které mohou být zveřejněny pořadatelem. 
Organizační výbor: , 

předseda - Josef Spacek 
členové - Tomáš Baloun, Jana Dománková, Petr Dušek, Dominik Hodač, Pavel Musil, 

Jindřiška Průchová, Tomáš Smetana, Milan Šarovec ml., Milan Šarovec st., 
Jan štěpáník, Jiří Urban, Martin Žáček, Radka Žáčková, 

1.2 



Automoto klub Zálesí v AČR Humpolec, Rozkoš 140, 396 01 Humpolec 
mob.;777 655 290, e-mail,; spacek.j0sef@se2nam.cz 

1.3 Činovníci: 
hlavní sportovní komisař 
sportovní komisař 
sportovní komisař 
ředitel závodu 
asistent ředitele závodu 
tajemník závodu 
vedoucí tratě 
hlavní pořadatel 
hlavní technický komisař 
hlavní časoměřič 
činovník pro bezpečnost 
hlavní lékař 
styk s jezdci 
tisk 
rozhodčí - startovní čára 

- předčasný start 
- cíl 

KADLEC Jiří (CZE) 
TEJCHMAN Milan (CZE) 
FROHWIRTH Gúnther (AUT) 
ŠAROVEC Milan 
ŠAROVEC Milan ml, 
DOMÁNKOVÁ Jana 
ŽÁČEK Martin 
ŠTĚPÁNIK Jan 
URBAN Jíří 
PLETICHA Miroslav 
SMETANA Tomáš 
MUDr. VLACHOVÁ Ludmila 
MAREŠ Jiří 
BALOUN Tomáš 
ŠANDA Jaroslav, KOPIC Matyáš, KOŘÍNEK Jakub 
BOKŮVKOVÁ Veronika 
HODAČ Dominik 
KOTLlK Petr 

1.4 Oficiální vývěsková tabule bude umístěna u opěrné zdi před budovou občerstvení. 

III. Všeobecné podmínky 
2. Všeobecně: 
2 1 Tento podnik je započítáván do; 

- Mistrovství zóny střední Evropy: TA, TA1600, JB, B1600, SB 
- Mezinárodní Mistrovství České republiky v autocrossu: TA, JB, B1600, SB 
- Mistrovství ČR v autocrossu: D5, D6, RB 125, RB 250 
- České Trofeje: D2, D6 Junior, RB 160 
- MASCOM CUP: Kartcross 

3. Popis trati: 
Místo konání : Pojišťovna Slavía arena, Humpolec, 
Délka : 805 m Šířka startu : 20 m 
Max. šířka : 16 m Min. šířka : 11 m 
Poloha : vpravo od silnice I. tř. A 34 směr Humpolec - Havlíčkův Brod 
GPS : 49°32'15.493"N, 15°22'26.384"E 

5. Přihlášky: 
5.1 Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, musí se přihlásit a řádně vyplnit přihlášku 

v rezervačním systému na: http://race.stampi.cz/sign/in, nejpozději do data uzávěrky přihlášek, tj. 
do 9. 4. 2018 24.00hod. 

5.2 Soutěžící ze zahraničí musí mít souhlas své ASN v souladu s článkem 3.9.4 MSŘ. 

6. Vklady; 
6.1 a) Všichni soutěžící, kteří se přihlásili do 1. uzávěrky přihlášek, platí vklad včetně pojištění ve výši 

2600 Kč (105 €) za každé přihlášené vozidlo, Racer buggy 2000 Kč (80 €). 
Vklad musí být zaplacen převodem nejpozději v den uzávěrky přihlášek, tj. 
9.4.2018, na č.ú. Česká spořitelna: 620252399/0800, var. symbol: číslo licence 
jezdce, poznámka: jméno jezdce, divize a startovní číslo 
Dále bude při administrativní přejímce uhrazen poplatek 500 Kč (20 €) za služby a energie, 
b) Ti soutěžící, kteří se přihlásili po 1. uzávěrce přihlášek, zaplatí vklad včetně pojištění ve výši 
4500 Kč (180 €), Racer buggy 3200 Kč (130 €). 

6.3. Vklad bude vrácen pouze: 
a) v případě odmítnutí přihlášky, 
b) pokud se soutěž nebude konat, 
c) jestliže soutěžící zruší svou přihlášku nejpozději 16. 4. 2018, 50 % vkladu bude vráceno, 

jestliže je zrušení oznámeno v dalších dnech až do zahájení administrativní přejímky. 
• 

http://race.stampi.cz/sign/in


7. Pojištění: 
7.1 Autoklub ČR uzavřel se společností Kooperativa pojišťovna, a s. Vienna Insurance Group 

prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s.r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č 
7221068860 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému až do výše 
10,000.000 Kč na akci. 

7.2 Součástí rámcové smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při podniku 
jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody 
způsobené na zdraví nebolná majetku ostatním účastníkům akce. Limit pojistného plnění na 
jednoho účastníka závodu činí 10,000.000 Kč na pojistnou událost s integrální frančízou 5.000 -
Kč tzn., že škody do 5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné 
výši. 

7.3, Každý jezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištění a doklad na požádání předložit 
při administrativní přejímce (držitelů licencí AS AČR stačí předložit licencí jezdce Pojištění 
zahraničních posádek musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR. 

IV, Přejřmky 
9. Administrativní přejímka: 
9.1. K administrativní přejímce, která se koná v kanceláři tajemníka závodu, se musí dostavit jezdci 

nebo jejich oficiální' zástupci (pro RB jejich zákonní zástupci), u jezdce mladšího 18 let musí být 
zástupce přítomen vždy. 

9.2 Přejímka spočívá v kontrole dokumentů, licence jezdce a soutěžícího, případně povolení ASN 
atd. 

10. Technická přejímka: 
10.1 Každý vůz účastnicí se podniku musí být přistaven k technické přejímce jezdcem nebo oficiálním 

zástupcem. Technická přejímka se koná v průjezdu budovy ředitelství. Každý vůz který 
neodpovídá platným bezpečnostním předpisům FIA dle přílohy „J", nebude připuštěn na start. 

V. Průběh závodu 
12. Trénink a informace pro jezdce 
12.1. Dva oficiální měřené Jréninky, kdy jeden je organizovaný v pořadí a druhý v obráceném pořadí, 

jsou povinné pro každou divizi. Trénink je vypsán na 4 kola od prvního přejetí cílové čáry a 
všechna kola se počítají. Maximální počet vozů do tréninkové jízdy dle divizí* 

SB. 81600, JB, D9 6 vozidel 
TA, D2, D5, D6, D6 JUNIOR, Kartcross 8 vozidel 
RB, 10 vozidel 

12.2. Písemné informace pro jezdce budou předávány v průběhu administrativní přejímky. 
12.3. Rozprava s jezdci se koná mez! měřeným tréninkem a první sérií rozjižděk v prostoru před 

kanceláří vedoucího parkoviště závodních strojů 

14. Kvalifikace; 
Kvalifikační jízdy jsou vypsány na 5 kol, RB na 4 kola. 

15. Finále: 
Semifinálové jízdy jsou vypsány na 6 kol, RB na 5 kol. 
Finálové jízdy jsou vypsány na 7 kol, RB na 5 kol. 

VI. Uzavřené parkoviště - výsledky - protesty 
18. UP bude zřízeno v horním prostoru trati vpravo před stanovištěm TrK č. 5 
19. Všechny výsledky budou vyvěšeny na oficiální vývěskové tabuli. 
20.1 Protesty musí být podány v souladu s MSŘ. Všechny protesty musí být písemně a musí být 

předány řediteli závodu nebo jeho zástupci Či v jejich nepřítomnosti sportovním komisařům a 
také částka 11.000 Kč. Pokud protest vyžaduje demontáž a opětovnou montáž různých prvků 
vozu, od protestujících je vyžadována kauce až do výše 250.000 Kč. 

20.5 Soutěžící mají právo na odvolání, tak jak je uvedeno v čl, 15.2, 15.3, 15.4 MSŘ a v předpisech 
Mezinárodního odvolacího soudu. Výše kauce při odvolání činí 21.000 Kč. 

VII, Ceny a poháry 
21, Předání cen se koná při slavnostním vyhlášení výsledků před budovou VIP ihned po ukončení 

každé finálové jízdy. Jezdcům, kteří se umístili na prvních třech místech, bude po odmávnutí 
posledního kola pořadatelem ukázáno, aby přijeli před budovu ředitelství, 



Kroj vysíiwíawi 

Žižkova 5•;so-; 

VIII. Další informace 
22. Hasicí přístroje 

Každý jezdec musí" zajistit, že v depu v jeho zóně bude mít pro tým k dispozici 1 ks min. 5 kg 
hasicí přístroj. 

23. Ochrana životního prostředí 
23.1 Každý jezdec musí zajistit plachtu z umělé hmoty o rozměru 4x5 m, pro RB 2x3 m, umístěnou 

pod závodním vozidlem a sorpční prostředky pro eliminaci úniku ropných látek dle fil. 2.13.5 
NSŘ. 

23.2 Veškerý vyprodukovaný odpad je každý jezdec povinen ukládat do vyznačených nádob die 
plánku, který obdrží při administrativní přejímce. 

25. Činovník pro styk se soutěžícími 
Činovník pro styk se soutěžícími bude označen oranžovou vestou s nápisem, tel, číslem a jeho 
stanoviště bude v prostoru vedoucího parkoviště závodních strojů v parkovišti závodních strojů, 

26. Zplnomocnění: 
Tato Zvláštní ustanovení byla schválena AS AČR dne 20, 3, 2018 pod číslem AX00318. 

Jana Dománková v.r, \»' Milan Šarovec v.r, 
tajemník závodu '.y' " \ ředitel závodu 

(Jía.C.C.R,,': 
w* , iv 
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Příloha 1 I 
27.1 Po příjezdu do areálu AMK Zálesí - Humpolec budou každému registrovanému jezdci zdarma vydány 1+3 

ks identifikačních pásek s číselným kódem, který bude zapsán do seznamu bezpečnostní služby pro 
zpětnou kontrolu a pozdější identifikací. 
Ostatní identifikační pásky pro doprovod osádek, lze na místě zakoupit za cenu 150 Kč / 1 kus. Všichni 
členové závodního týmu jsou povinni nosit identifikační pásky nalepené na ruce celý závodní víkend. 
Výjimku však tvoří registrovaný závodník, který nemusí mít identifikační pásku nalepenou na ruce, ale musí 
jí mít viditelně umístěnou u sebe. Na požádání bezpečnostní služby případně pořadatele závodu je každý 
člen závodního týmu povinen předložit identifikační pásku ke kontrole. Kdo bude bezpečnostní službou, 
pořadatelem přistižen bez identifikační pásky, musí si ji na místě zakoupit nebo bude vyveden z areálu 
závodiště. Vzhledem k omezeným kapacitám parkoviště nebudou do areálu vpuštěna osobní a dodávková 
vozidla doprovodu závodníku, ta budou bezplatně parkovat na hlídaném VIP parkovišti. Výjimku tvoři 
vozidla, která budou do areálu depa vpuštěna za účelem složení nebo naložení nákladu na dobu nezbytně 
nutnou a řidiči těchto vozidel se budou řídit pokyny bezpečnostní služby nebo pořadatele, Porušení 
sjednaného ustanovení může být pokutováno smluvní pokutou až do výše 10 000 Kč. 

27.2 V průběhu celého závodního víkendu je vydán zákaz používání jednostopých a dvoustopých vozidel 
(motorky, čtyřkolky, Segway a ostatní motorová přibližovadla) v celém areálu závodiště pod pokutou až do 
výše 10 000,- Kč. 

27.3 Udělení výše pokuty a její vymahatelnost je v pravomocí ředitele závodu. 
27.4 Rezervací hotelu možno provést - hotel „KOTYZA", Horní náměstí 5, Humpolec, tel, 585 537 351 

- hotel „U JIŘÍHO", Jihlavská 493. Humpolec, tel. 565 534 512 
- hotel „HA PLOVÁRNĚ", Vilová í 638, Humpolec, tel 565 381 461 

27.5 Rezervace depa bude možná pouze PO ZASLÁNI PŘIHLÁŠKY A ZAPLACENÍ VKLADU!!! 
Místo v rezervačním systému bude potvrzeno po zaplacení vkladu, pokud nebude vklad uhrazen do 5 dnů 
od rezervace, místo bude uvolněno pro dalšího zájemce!!! 
Po uzávěrce přihlášek 9.4. bude možné rezervovat depo pouze telefonicky u vedoucího depa 
- Pavel Musí! 736 631 982., 

27.6 Noční klid je stanoven 23.00 - 6.00 hod. 


