
4. Licence pro automobily 
4.1 Národní licence jezdce 
  Licence + pojištění
Licence jezdce – stupeň „E“ 1 14 let 2.100,- + 300,- 
Licence jezdce – stupeň „E“ 2 14 let 2.100,- + 855,-
Licence jezdce – stupeň „F“ 
ZAV – ČT, Rx hist., slalom, drifting, dragster 

14 let 630,- + 300,-

Licence jezdce – stupeň „F“ 
Legendy, pravidelnost (regularity) 

16 let 630,- + 300,-

Licence jezdce – stupeň „F“ - Ax JuniorBuggy 12 - 21 let 630,- + 300,-
Licence jezdce – stupeň „F“ - Ax RacerBuggy 5 - 14 let 630,- + 300,-
Licence jezdce – stupeň „F“ - dragster-junior 8 - 16 let 630,- + 300,-
4.2 Mezinárodní licence jezdce 
  licence
Licence jezdce (stupeň „C, D“) 2 – JuniorBuggy 13 - 16 let 3.675,- + 855,-
Licence jezdce (stupeň „C, D“) 2 – Formule 4 15 let 3.675,- + 855,-
Licence jezdce (stupeň „C, D“) 2 16 let 3.675,- + 855,-
Licence jezdce (stupeň „B“) 2 16 let 4.000,- + 855,-
Licence jezdce (stupeň „A“) 2 18 let 31.500,- + 855,-
1 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. 

2 Licence jsou vydávány s celoročním povolením startu v zahraničí. 
4.3 Poplatek za vystavení licence jezdce na pseudonym činí trojnásobek základní 
sazby. 
4.4 Uvedené poplatky za pojištění jsou minimální a jezdec má možnost uzavřít 
úrazové pojištění dle vlastního uvážení podle nabídky na stránkách www.autoklub.cz. 
4.5 Národní licence soutěžícího 
Na jméno zákonného zástupce  100,-
Klubová  2.100,-
Fyzická osoba  3.150,-
Firemní  5.250,-
4.6 Mezinárodní licence soutěžícího 
Na jméno zákonného zástupce  100,-
Klubová  2.625,-
Fyzická osoba  5.250,-
Firemní  13.650,-
Každá další licence stejný poplatek jako původní
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5. Licence pro karting 
5.1 Národní licence jezdce 
  licence
Licence jezdce – stupeň „E“ 1 15 let 2.100,- + 300,-
Licence jezdce – stupeň „E“ 1 – mládež do 15 let 7 - 14 let 1.050,- + 300,-
Licence jezdce – stupeň „E“ 2 15 let 2.100,- + 855,-
Licence jezdce – stupeň „E“ 2 – mládež do 15 let 7 - 14 let 1.050,- + 855,-
Licence jezdce – stupeň „G“ (neplatí pro KZ2 a OK) 15 let 630,- + 300,-
Licence jezdce – stupeň „G“ – mládež do 15 let 
(neplatí pro OKJ) 

7 - 14 let 315,- + 300,-

Baby 6 - 8 let 210,- + 300,-
5.2 Mezinárodní licence jezdce 
  licence
Licence jezdce (stupeň „C“ Junior) 2 12 - 14 let 3.675,- + 855,-
Licence jezdce (stupeň „C“ Senior) 2 15 let 3.675,- + 855,-
Licence jezdce (stupeň „B“) 2 15 let 4.000,- + 855,-
Licence jezdce (stupeň „B“ - Superkart) 2 18 let 4.000,- + 855,-
Licence jezdce (stupeň „A“) 2 15 let 4.000,- + 855,-
Licence jezdce (stupeň „A“ - Superkart) 2 18 let 4.000,- + 855,-
1 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. 

2 Licence jsou vydávány s celoročním povolením startu v zahraničí. 
5.3 Poplatek za vystavení licence jezdce na pseudonym nebo za vystavení duplikátu 
činí trojnásobek základní sazby. 
5.4 Uvedené poplatky za pojištění jsou minimální a jezdec má možnost uzavřít 
úrazové pojištění dle vlastního uvážení podle nabídky na stránkách www.autoklub.cz. 
5.5 Národní licence soutěžícího 
Na jméno zákonného zástupce 100,-
Klubová 2.100,-
Fyzická osoba 3.150,-
Firemní 4.200,-
5.6 Mezinárodní licence soutěžícího 
Na jméno zákonného zástupce 100,-
Klubová 2.625,-
Fyzická osoba 5.250,-
Firemní 7.000,-
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