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PROVOZNÍ ŘÁD  
Obchodní podmínky smlouvy o pronájmu dráhy společnosti Automotodrom Brno, a.s.  

 
1. Za dodržování ustanovení této smlouvy a obchodních podmínek osobami, které se účastní 
 Akce spolu s Pořadatelem, jako jsou jeho zaměstnanci, zástupci, smluvní partneři či hosté, 
 zodpovídá a ručí Pořadatel, který je povinen s nimi seznámit všechny účastníky Akce. 
 
2.   Motoristický sport je nebezpečný a toto bere Pořadatel na vědomí. 
  
3.   Za zabezpečení věcí veškerých osob účastnících se Akce spolu s Pořadatelem proti ztrátě a po-

škození odpovídá Pořadatel. 
 
4.   Poskytování stravovacích / restauračních / cateringových služeb v Areálu automotodromu je zcela 

zakázáno a Pořadatel, jakož i jeho zaměstnanci, zástupci, smluvní partneři, hosté nebo jiné osoby 
nacházející se v Areálu automotodromu s vědomím Pořadatele (dále jen „Ostatní osoby“) jsou po-
vinni se takového jednání zdržet. Poskytování servisních a komerčních služeb je možné výhradně 
na základě předchozího písemného povolení AMD. Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto po-
vinnost, zaplatí Pořadatel za každý takový případ porušení smluvené povinnosti AMD smluvní po-
kutu ve výši 150.000,-Kč denně, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 

 
5.   Je nezbytně nutné dodržovat dopravní značení a dopravní předpisy o provozu na pozemních ko-

munikacích v celém Areálu automotodromu. 
 
6.   Pohyb nepovolaných osob a psů či jiných zvířat v prostoru startu a cíle, boxech a na závodní dráze 

je přísně zakázán. 
 
7.   Osoby mladší 15 let mají do Areálu automotodromu přístup jen v doprovodu osoby starší  18 let a 

tato osoba je za jejich chování plně odpovědná. Děti do 15 let, osoby na  kolečkových bruslích, ska-
teboardech nebo kolech mají do prostoru před boxy (pit lane) a startu a cíle přísně zakázaný vstup. 
Je zakázán volný pohyb dětí do 15 let na motocyklech nebo minibicích v celém Areálu automoto-
dromu. Děti do 15 let mají na servisní komunikaci podél závodní dráhy přísně zakázaný vstup. Po-
řadatel je odpovědný za bezpečnost všech osob v celém Areálu automotodromu po celou dobu je-
ho užívání a konání Akce včetně osob nezletilých. V případě účasti nezletilého na Akci a jeho vyko-
návání sportovní činnosti, je Pořadatel povinen zajistit s tímto souhlas zákonných zástupců. 

 
8.  Jízda pod vlivem omamných látek (alkohol, drogy) je na závodní dráze i v celém Areálu automoto-

dromu přísně zakázána. Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel 
AMD smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a 
to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 

 
9.  Jízda po závodní dráze a servisní komunikaci mimo vyhrazené časy je přísně zakázána.  Poruší-li 

Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 
50.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první vý-
zvy k úhradě ze strany AMD. 

 
10.  AMD upozorňuje Pořadatele, že hodlá-li Pořadatel v Areálu automotodromu použít reprodukovanou 

hudbu či jinou uměleckou produkci, je povinen o tom uzavřít předchozí dohodu s organizací na 
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ochranu práv výkonných umělců Intergram a s organizací na ochranu autorských práv OSA či pří-
padně i s dalšími příslušnými kolektivními správci autorských práv. Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní 
osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý takový 
případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 

 
11.  Pořadatel odpovídá za veškeré škody, vzniklé AMD poškozením nebo zničením  jeho majetku Po-

řadatelem nebo osobou, která se účastní Akce spolu s Pořadatelem. 
 
12.  V souvislosti s režimem ostrahy areálu Automotodromu je Pořadatel povinen vybavit všechny 

účastníky jednotlivých Akcí příslušnými vstupy a vjezdy popř. potvrzením účasti nebo pozvánkou. 
Účastník je povinen, předložit tyto dokumenty při příjezdu do areálu pracovníkům ostrahy. Vzory 
označení je nutno před Akcí projednat s osobou pověřenou k tomu AMD. 

 
13. Pro sportovní podniky (závody, skupinové tréninky, testování, školy apod.) je stanoveno  denní 

užívání v následujícím časovém rozvrhu: 
  
 letní čas   9-13 hod. pol. přest.  13-14 hod.  14-18 hod. 
 zimní čas   8-12 hod. pol. přest.  12-13 hod.  13-17 hod. 
 

V době 6-8 hod., v době polední přestávky a 18-21 hod. a/nebo souběžně s časy pronájmu pro 
sportovní podniky či Komerční akce mohou v prostorách Areálu automotodromu, které nejsou 
předmětem nájmu, probíhat jiné sportovní podniky nebo akce. Na předmětu nájmu mohou probíhat 
jiné sportovní podniky nebo akce, pouze mimo časy, kdy je jeho užívání vyhrazeno pro Akci.  

 
14. Před 8 hod. ranní a po 20 hod. nesmí být okolí Areálu automotodromu zatěžováno nepřípustným 

hlukem z provozu motorových vozidel nebo i jiného zdroje hluku. Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní 
 osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za každý 
 takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany 
AMD. 

 
15.   Po dvou hodinách nepřetržitého provozu (volné jízdy bez rozdělení do skupin) na závodní dráze 

bez přerušení musí vždy následovat 10minutová bezpečnostní přestávka, vyhrazena pro kontrolu 
stavu závodní dráhy. Ustanovení se nevztahuje na Akce svou délkou přesahující tuto dobu odsou-
hlasené AMD. 

 
16.   Servisní komunikace je zvláště nebezpečná oblast a přístup na ni mají pouze osoby schválené 

AMD. Pohyb doprovodných prostředků po servisních komunikacích musí být dohodnut 
s dispečerem závodní dráhy. Provoz je jednosměrný ve směru jízdy po závodní  dráze. Výjimku 
tvoří vozidla s předností jízdy – sanitky, záchranný systém. Vjezd na vnitřní servisní komunikaci je 
za boxem č. 27. Max. rychlost v areálu (kromě závodní dráhy) je 20 km/hod. 

 
17. Polední přestávka, bezpečnostní přestávka, likvidace následků havárie, opožděný začátek 

 Akce způsobený Pořadatelem se nepovažují za přerušení užívání zařízení Areálu automotodromu 
mající vliv na předem dohodnutou cenu. O provozu na závodní dráze rozhoduje AMD. 

 
18. Vyjma případů akcí následujících po oficiálních závodech mají účastníci Závodu či Komerční akce 

přístup  do Areálu automotodromu od 21.00 hod. předcházejícího dne před zahájením Akce a 
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 parkoviště závodních strojů mají k dispozici do 19.00 hod. posledního dne Akce. Boxy jsou k dispo-
zici od 21.00 hod. den před zahájením Akce a musí být vráceny v původním stavu do jedné hodiny 
po skončení jízdy Akce a poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel 
AMD smluvní pokutu ve výši 150.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a 
to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. Prostor Areálu automotodromu musí Po-
řadatel a Ostatní osoby opustit do 1 hodiny po skončení poslední jízdy Závodu nebo do stanovené-
ho času konce Komerční akce a poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Po-
řadatel AMD smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý i započatý den prodlení, a to ihned po ob-
držení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 

 
19.   Pořadatel je povinen před zahájením Akce upřesnit a odsouhlasit s osobou pověřenou k tomu ze 

strany AMD rozsah zabezpečení a program Akce.  
 
20.   Maximální hladina hluku je stanovena na 107 dB.  Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto po-

vinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč za každý takový případ poruše-
ní smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. Kontrola hluku 
bude provedena v souladu s tímto předpisem. Stroje, které přesáhnou stanovený limit hluku, budou 
z dalších jízd po závodní dráze vyloučeny. 

 
21.    Pořadatel nese odpovědnost za řádný technický stav vozidel, které se budou pohybovat na závodní 

dráze a za způsobilost jezdců a řidičů. Pořadatel je dále povinen zajistit a kontrolovat, že osoby po-
hybující se po závodní dráze mají příslušně bezpečnostní prvky a výbavu (motocykly: helma, kom-
binéza s chrániči, jezdecká obuv a rukavice; automobily: ochranná přilba, zapnutý bezpečnostní 
pás, výrazně doporučeno je použití nehořlavé kombinézy a nehořlavého spodního prádla). Poruší-li 
Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první vý-
zvy k úhradě ze strany AMD.  AMD si vyhrazuje právo osobu, která nebude vybavena bezpečnost-
ními prvky podle druhé věty tohoto, nevpustit na závodní dráhu, pročež se Pořadatel zavazuje 
v takovém případě vlastním jménem a na vlastní účet vypořádat veškeré případné nároky takové 
osoby z toho vzniklé. Bezpečnost osob na závodní dráze je ve všech případech prioritou jejího uží-
vání, Pořadatel je povinen v tomto směru všechny účastníky Akce vždy předem poučit. 

 
22.    Všichni účastníci sportovních akcí jsou povinni řídit se základními předpisy mezinárodních sportov-

ních řádů FIA, FIM, zejména jezdci musí být proškoleni a seznámeni s bezpečnostní vlajkovou sig-
nalizací při provozu na závodní dráze. Pořadatel je povinen dodržovat maximální propustnost tratě 
pro Závod či trénink. Vozidla při testovacích jízdách a závodech musí být opatřena startovními čísly. 
Ve skupině pohybující se na závodní dráze nesmí být dvě nebo více čísel shodných, na jednom vo-
zidle nesmí být umístěno několik lišících se čísel. Ustanovení tohoto bodu platí pro případ, pořádá-li 
Pořadatel na závodní dráze sportovní soutěž. 

 
23.    Užívaná zařízení musí být používána pouze k dohodnutým účelům. V boxech a v bezpečnostní 

zóně za boxy (po bílou čáru) je zakázáno nocovat, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm – grilo-
vat a provozovat stravovací služby. V průběhu Akce bude kontrolováno dodržování tohoto nařízení. 
Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby toto nařízení, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč za každý zjištěný případ porušení, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany 
AMD. Za klíč od boxů je vybírána kauce 2.000,- Kč nebo ekvivalent v EURO či USD pro případ je-
jich ztráty. V případě porušení provozního řádu boxů nebo poškození zařízení bude k úhradě škody 
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či porušení provozního řádu započtena a použita i složená kauce. Pořadatel a Ostatní osoby jsou 
povinny používat elektrické ruční nářadí, které splňuje normu ČSN 331600 a elektrické spotřebiče, 
které splňují normu ČSN 331610. 

 
24.    V celém Areálu automotodromu Brno včetně boxů je zakázáno používat elektrické či plynové topné 

zařízení bez předchozího písemného souhlasu AMD. Poruší-li Pořadatel  nebo Ostatní osoby tuto 
povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč za každý takový případ poru-
šení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 

 
25.    Ve všech prostorách Areálu automotodromu je přísně zakázáno jakékoli vrtání do asfaltu  (stavění 

stanů s ukotvením do země apod.). Pro tyto stany je ze strany AMD určena plocha v parkovišti zá-
vodních strojů. Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel AMD 
smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ih-
ned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 

 
26.   Pořadatel je povinen dbát na ochranu životního prostředí a je povinen zejména upozornit  účastníky 

Akce, aby odkládali odpadky do kontejnerů a vyjetý olej do připravených nádob v prostoru boxů, 
aby dodržovali dopravní značení v areálu a rychlost 20 km/hod.  Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní 
osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý takový 
případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 
Dále je pořadatel povinen upozornit účastníky Akce na nutnost úsporně nakládat s vodou. Je přísně 
zakázáno, pouštět bezdůvodně vodovodní kohoutky, chladit nápoje pod tekoucí vodou a napouštět 
bazény. Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby toto nařízení, zaplatí Pořadatel AMD smluvní poku-
tu ve výši 50 000 Kč za každý zjištěný případ porušení, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě 
ze strany AMD. Odkládání použitých pneumatik bude zpoplatněno částkou 100,-Kč/1 pneumatika. 

 
27.   Je zakázáno volné pobíhání zvířat, zejména psů v celém prostoru Areálu automotodromu a poruší-li 

Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první vý-
zvy k úhradě ze strany AMD. Každý majitel je povinen uvázat svého psa na vodítko a opatřit ná-
hubkem.  

 
28. V celém Areálu automotodromu Brno včetně boxů je zakázáno používat Bezpilotní letouny (UAV – 

drony) bez předchozího písemného souhlasu AMD. Poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto po-
vinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý takový případ poruše-
ní smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 

 
29. Při porušení těchto obchodních podmínek, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinou sankci, nebo 

poškození zařízení v Areálu automotodromu je  oprávněno AMD nárokovat po Pořadateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po ob-
držení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 

 
30.  Pořadatel má v ceně užívání Sportovního zařízení a s tímto spojených služeb uhrazenou první lé-

kařskou pomoc v případě zranění účastníků jízdy v rámci Akce vzniklých v důsledku havárií jezdců 
na závodní dráze. Toto lékařské ošetření se provádí na místě havárie a v případě potřeby na zdra-
votním středisku v Areálu Automotodromu Brno. Bezplatně bude poskytnuto lékařské vyšetření a 
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ošetření v rozsahu, který nezahrnuje body 31. a 32. nebo složitější než tam uvedené zákroky a 
ošetření. 

 
31. Ošetření závažnějších úrazů, při kterých je ke stanovení diagnózy nutné použít RTG vyšetření a 

definitivní ošetření přiložením sádry anebo chirurgické ošetření suturou (šitím), bude zraněným hra-
zeno v hotovosti dle seznamu zdravotních výkonů, který je platný ve všech zdravotních zařízeních 
na území České republiky. Hodnota 1 bodu je v nestátním zdravotnickém zařízení AMD smluvně 
stanovena na 15 Kč. 

 
32.   Použití speciálního (nadstandardního) obvazového materiálu anebo ortopedických pomůcek, se 

kterými vysloví poraněný souhlas, bude účtováno dle platného Seznamu  prostředků zdravotnické 
techniky anebo dle vykalkulované ceny a hrazeno zraněným v hotovosti. 

 
33.  Vyšetření a ošetření všech ostatních účastníků Závodu (mechaniků, rodinných příslušníků a hostů 

doprovodu) se hradí v hotovosti dle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 
Hodnota 1 bodu je smluvně stanovena na 15 Kč.  

 
34.  Zdravotnický převoz (transport) zraněného jezdce sanitním vozem v prostoru Areálu automotodro-

mu je uhrazeno v ceně. Ošetřujícím lékařem indikovaný převoz poraněného (sanitním vozem nebo 
helikoptérou) k hospitalizaci v Brně zprostředkuje ošetřující lékař. Úhrada této převozní služby je 
hrazena zraněným zabezpečujícímu dopravci. 

 
35.   V případě převozu do nemocnice je Pořadatel povinen zajistit doprovodnou osobu s vozidlem, která 

zajistí osobní doklady, platební prostředky a oblečení zraněného, případně vyřídí další náležitosti. 
Pokud má poraněný odpovídající pojištění, náklady mu proplatí  následovně na základě vystave-
ných dokladů jeho smluvní pojišťovna. Pořadatel je povinen mít před zahájením motoristické akce 
k dispozici identifikační údaje a údaje o  zdravotní pojišťovně každého účastníka akce, který se bu-
de pohybovat po závodní dráze  V případě nutnosti poskytnout lékařskou pomoc, je příjemce povi-
nen dát tyto údaje ohledně dotčeného účastníka okamžitě k dispozici poskytovateli. 

 
36. Pořadatel je povinen informovat účastníky Závodu o těchto pravidlech dle bodů 30-35. 
 
37.   V ceně služeb AMD je povinně i tzv. minimální povinné zabezpečení, jehož rozsah sdělí AMD Po-

řadateli podle rozsahu a charakteru Akce. Nad rámec minimálního povinného zabezpečení může 
být rozsah zabezpečení rozšířen za úhradu podle požadavků Pořadatele a možností AMD. 

 
38.  Provoz na závodní dráze má povolenou výjimku z právních předpisů – zákona o provozu  na po-

zemních komunikacích 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb. Pojištění „Odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení)" se  na provoz na závodní dráze ne-
vztahuje. 

 
39.   Pořadatel je povinen mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, přiměřenou 

 charakteru Akce, kryjící odpovědnost Pořadatele a všech účastníků Akce po celou dobu trvání Akce 
a poruší-li Pořadatel tuto povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za 
každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze 
strany AMD. Pořadatel v případě nehody zajistí zpracování záznamu o havárii. Jednotlivým účast-
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níkům Závodu AMD doporučuje uzavření vlastního úrazového a havarijního pojištění na provozo-
vanou sportovní činnost.  

 
40. Ve smyslu ustanovení §§ 2924 a 2925 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je provozovate-

lem Pořadatel a vztahují se tedy na něj povinnosti zde uvedené, kdy naopak v tomto vztahu je AMD 
pouze v pozici pronajímatele. Pořadatel je dále povinen při konání Akce předcházet veškerým 
možným škodám jak vůči AMD, tak stejně i dalším osobám a učinit k tomu veškerá potřebná opat-
ření především s ohledem na charakter jím pořádané Akce.    

 
41. Není-li dohodnuto písemně jinak, náležejí zásadně veškerá reklamní práva, práva na televizní a 

rozhlasové přenosy, záznamy či zobrazení Areálu automotodromu či dění na něm AMD a ten je 
oprávněn je postoupit jinému. Pořadatel je povinen respektovat  stávající reklamy třetích osob 
v Areálu automotodromu a plnění s nimi spojené a tyto reklamy nesmí překrýt či jakkoli ztížit pohled 
na ně a poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní po-
kutu ve výši 500.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdr-
žení první výzvy k úhradě ze strany AMD. Před každou Akcí je Pořadatel pro případ své potřeby 
povinen v dostatečném časovém předstihu, nejméně však jeden (1) měsíc přede dnem konání prv-
ního dne Akce s AMD dohodnout možnosti umístění reklam Pořadatele, jejich televizní snímání a 
snímání Akce. 

 
42. Činnosti v Areálu automotodromu jako např. jakékoliv pořizování audiovizuálních  záznamů, instalo-

vání VIP-stanů, transparentů, reklamních vlajek apod. jsou bez  předchozí písemné dohody s AMD 
zakázány a poruší-li Pořadatel nebo Ostatní osoby tuto  povinnost, zaplatí Pořadatel AMD smluvní 
pokutu ve výši 500.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po 
obdržení první výzvy k úhradě ze strany AMD. 

 
43. Pořadatel se zavazuje pro plnění podle Smlouvy dodržovat veškerá mimořádná opatření a doporu-

čení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví České republiky, krajské hygienické stanice 
či jiných orgánů státní správy související zejména se šířením nákazy COVID-19 jak v České repub-
lice, tak v zahraničí. V případě, že Pořadatel tato mimořádná opatření či doporučení nedodrží a 
AMD bude v této souvislosti či za dobu, po kterou měl Pořadatel Areál automotodromu a/nebo 
Sportovní zařízení dle odst. II. tohoto dodatku Smlouvy k dispozici, jakkoliv sankcionován, zavazuje 
se Pořadatel tuto sankci AMD odčinit. V případě, že bude případný postih AMD finančního charak-
teru, zavazuje se Pořadatel tento finanční postih v plné výši AMD nahradit, a to ve lhůtě do sedmi 
(7) dnů od obdržení první výzvy ze strany AMD. Poruší-li Pořadatel kteroukoliv z těchto svých po-
vinností, zaplatí Pořadatel AMD smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý takový případ poru-
šení smluvené povinnosti, a to ve lhůtě do sedmi (7) dnů od obdržení první výzvy ze strany AMD. 
Nesplnění výše uvedených povinností se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem a 
AMD je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

 
 
V Brně dne 1.1.2022 
 


