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Obecná část
1.

Sportovní pravomoc, řízení motocyklového sportu

Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
AČR, jako člen mezinárodní organizace FIM a mezinárodní organizace FIM EUROPE, je
oprávněn řídit oblast motocyklového sportu v České republice, a to v rozsahu FIM a FIM
EUROPE stanoveným (dále jen „výkon sportovní autority“).
AČR provádí určité činnosti, zejména sportovně technické, související s výkonem sportovní
autority prostřednictvím své sportovní komise Federace motocyklového sportu AČR (dále i jen
„FMS AČR“), a dále tyto činnosti v jednotlivých disciplínách motocyklového sportu
prostřednictvím FMS AČR a jednotlivých Sportovních svazů FMS AČR, vše v rozsahu AČR
stanoveným.
Sportovní svazy FMS AČR působí svými orgány ve vztahu k orgánům AČR jako orgány
poradní. Výkonné výbory Sportovních svazů FMS AČR jsou odpovědné Prezídiu AČR
prostřednictvím FMS AČR.
Prezídium AČR schvaluje obsah základních dokumentů pro výkon sportovních autorit a
rozhoduje o jeho organizaci.
Organizační a jednací řád FMS AČR a Sportovních svazů FMS AČR (dále jen „OJŘ FMS
AČR“) vychází ze Stanov AČR, podrobně upravuje postavení FMS AČR, její organizační
strukturu, obsahuje další ustanovení o činnosti FMS AČR a upravuje postavení Sportovních
svazů FMS AČR.
OJŘ FMS AČR je zveřejněn na webových stránkách AČR „www.autoklub.cz“.
Ročenka FMS AČR 2015, včetně všech dokumentů a předpisů v ní obsažených, je v tomto
znění platná ke dni jejího vydání.
Veškeré změny a doplnění Ročenky FMS AČR 2015 jsou publikovány na webových stránkách
AČR „www.autoklub.cz“, které jsou oficiálním informačním zdrojem AČR.
Tyto změny a doplnění nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových
stránkách AČR, nebude-li stanoveno jinak. Povinnost držitelů příslušných licencí FMS AČR je
sledovat tyto změny.
1.1 Prezídium AČR
Roman Ječmínek
Jan Šťovíček
Radovan Novák
Martin Sodomek
Zdeněk Lindr
Jiří Bergr
Florián Bielák
František Čečil
Jiří Charvát
Stanislav Minářík
Petr Moravec
Miloslav Regner
www.autoklub.cz
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1.2 Výkonný výbor FMS AČR

Viceprezident AČR pro motocyklový sport
Generální sekretář FMS AČR
Předsedové výkonných výborů svazů:
(členové s právem hlasovacím)
- silniční závody
- motokros
- trial
- enduro
- plochá dráha
- sportovní mototuristika
1.3 Předsedové komisí FMS AČR
(bez hlasovacího práva)
- Technická komise
- Disciplinární komise
- Komise ekologická
- Komise lékařská
- Komise žen
Předseda komise AČR
- Komise časoměřičská

Martin Sodomek
Karel Nauš
Martin Smrž
Přemysl Hájek
Pavel Karkoš
Jiří Pošík
Petr Moravec
Petr Jalovecký
Karel Bušta
Sylva Mašínová
Vladimír Klatovský
Martin Syrůček
Věra Procházková
Oto Berka

1.4 Výkonné výbory svazů

- Svaz silničních závodů motocyklů
- Svaz motokrosu
- Svaz trialu
- Svaz endura
- Svaz ploché dráhy
- Svaz sportovní mototuristiky

1.5 Komise FMS AČR

- Technická komise
- Disciplinární komise
- Národní odvolací soud AČR (NOS)
- Komise ekologická
- Komise lékařská
- Komise žen
- Zástupce v Komisi časoměřičů AČR

1.6 Střediska motocyklového sportu ( SMS) jednotlivých disciplin
- silničních závodů motocyklů
- motokrosu
- trialu
- endura

www.autoklub.cz
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2.

Organizační podmínky

2.1. Motocyklové sportovní podniky na území České republiky musí být organizovány
v souladu s Mezinárodními sportovními řády FIM a FIM Europe (dále jen MSŘ), národními
sportovními řády (dále jen NSŘ), včetně jejich příloh a dalších předpisů vydaných národní
sportovní autoritou (dále jen FMN). Veškeré řády, jejich změny a doplňky jsou zveřejňovány
na webových stránkách (www.autoklub.cz), které jsou oficiálním informačním zdrojem AČR.
2.2. Právo požádat o pořádání sportovního podniku má každá fyzická a právnická osoba,
která se k uspořádání tohoto podniku v předepsaném termínu přihlásí a touto přihláškou se
zavazuje dodržovat MSŘ, NSŘ a další předpisy. Výběr pořadatelů schvaluje na základě
doporučení VV jednotlivých svazů VV FMS AČR.
3.

Druhy podniků

3.1. Mezinárodní podniky (FIM ISC 10.1.5.) / Open podniky (FIM Europe SC 10.1.2)
Mezinárodní podniky / Open podniky nemohou být jako takové označeny bez zápisů
v kalendáři FIM / FIM Europe příslušnou FMNR.
Mezinárodní podniky konající se pouze v jedné zemi jsou otevřeny jezdcům, držitelům licencí
FIM pro Mistrovství FIM a Ceny FIM nebo mezinárodních licencí a zároveň jezdcům, držitelům
národních licencí vystavených FMN pořadatele mezinárodního závodu (FMNR)
Pro organizaci těchto podniků platí Sportovní řád, příslušné přílohy a ZU.
3.2. Kontinentální podniky (FIM ISC 10.1.6.)
Kontinentální podniky jsou podniky konající se pouze v jedné zemi a jako takové jsou zapsány
FMN v příslušném kalendáři CONU. Tyto podniky jsou řízeny CONU nebo FMN jmenovanou
CONU a jsou přístupné jezdcům, držitelům licence CONU nebo jiné licence uznané CONU.
3.3. Národní podniky (FIM ISC 10.1.7.)
Tyto podniky řídí FMNR a jsou přístupné jezdcům, držitelům licence vystavené FMNR nebo
jezdcům, držitelům národní licence vystavené jinou FMN.
Pro organizaci těchto podniků platí národní sportovní řád FMNR.
Příslušné poplatky je pořadatel povinen uhradit ve výši dle kapitoly „Poplatky“.
Bez úhrady nebudou pořadateli schválena Zvláštní ustanovení.
3.4. Zvláštní ustanovení
Vydá-li FMS AČR pro některou disciplinu vzor Zvláštních ustanovení, je tento pro pořadatele
závazný.
Pořadatel je povinen zaslat zpracované Zvláštní ustanovení ke schválení nejpozději:
- 2 měsíce před datem konání u podniku typu Mistrovství či ceny FIM/FIM Europe
- 1 měsíce před datem konání u ostatních celostátních podniků
4.

Přenosová a marketingová práva, promotérství

AČR je vlastníkem všech přenosových a marketingových práv pro všechny podniky zapsané
v kalendáři FMS AČR pořádané na území České republiky v oblasti motocyklového sportu,
s výjimkou podniků, jejichž právo si vyhradila FIM a FIM EUROPE. Přenosovými právy se
rozumí zejména práva spojená se šířením obrazového, televizního, audiovizuálního a audio
záznamu a televizního a rozhlasového signálu z jednotlivých akcí motocyklového sportu.
Pokud AČR předá práva jinému subjektu, musí všichni respektovat pravidla odpovídající
uzavřené smlouvě.
Ustanovení týkající se přenosových a marketingových práv se použije i na promotérství v
jednotlivých sportovních disciplínách v oblasti motocyklového sportu.
www.autoklub.cz
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5. Nezapsané sportovní podniky v příslušných kalendářích AČR
Rozhodnutí Prezídia Autoklubu ČR ze dne 22. 1. 2014
(celý materiál je zveřejněn na webových stránkách AČR)
1. Autoklub ČR nebude zasahovat či omezovat sportovní podniky, které nejsou zapsány
v příslušných kalendářích Autoklubu ČR (dále jen „nezapsané podniky“), konané
v uzavřených areálech provozovaných nebo vlastněných kluby Autoklubu ČR, nebo
nezapsané podniky pořádané pořadateli, které současně pořádají zapsané podniky,
pokud nebudou tyto podniky zaměnitelné se seriály nebo podniky vypisovanými
Autoklubem ČR (nesou název např. Mistrovství ČR, Mezinárodní mistrovství ČR, apod.).
2. Autoklub ČR nedoporučuje svým klubům pořádání nezapsaných podniků na dočasně
uzavřených veřejných komunikacích z důvodů zajištění bezpečnosti všech zúčastněných
osob.
3. Nedodržení tohoto rozhodnutí Prezídia může znamenat přijetí sankcí ze strany orgánů
Autoklubu ČR, včetně možnosti vyloučení klubu z Autoklubu ČR.
4. Toto rozhodnutí Prezídia nemá vliv na platnost dalších ustanovení mezinárodních či
národních sportovních řádů.
6. Doping
1. Antidopingový program vychází z dokumentů přijatých Mezinárodním olympijským
výborem, Světovou antidopingovou agenturou a mezinárodními sportovními federacemi.
Česká republika přijala tyto dokumenty závazkem vlády, která podepsala Evropskou
antidopingovou úmluvu.
2. Prostřednictvím České charty proti dopingu se svým podpisem zavázal i Autoklub České
republiky a jeho sportovní svazy, dodržovat všechny závazky, které z mezinárodních
dokumentů vyplývají.
3. Zakázané skupiny látek a metody dopingu k 1. lednu 2016
Základním vodítkem pro sportovce jsou následující internetové adresy:
Antidopingový výbor ČR:
http://www.antidoping.cz/aktuality.php
seznam zakázaných prostředků
http://www.antidoping.cz/zakazane_prostredky.php
seznam zakázaných léků
http://www.antidoping.cz/zakazane_prostredky_leky.php
směrnice pro kontrolu a postih
http://www.antidoping.cz/dokumenty_smernice.php
Informativní seznam zakázaných prostředků a případné změny jsou publikovány na
stránkách www.autoklub.cz.
4. Podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu, vydávané každoročně Antidopingovým
výborem ČR jsou registrovaní sportovci povinni se touto směrnicí řídit a při užívání léků
dodržovat určitá omezení.
5. Jezdec svým podpisem na žádosti o licenci jezdce potvrzuje, že bude dodržovat a řídit se
při výkonu sportovní činnosti, mezinárodními a národními sportovními řády, Světovým
antidopingovým kodexem a souvisejícími mezinárodními a národními předpisy a pokyny.
Souhlasí, že jakýkoliv spor vyplývající z rozhodnutí vydaného podle Světového
antidopingového kodexu může být po vyčerpání postupu výslovně stanoveného ve
Světovém antidopingového kodexu postoupen výhradně, jak se stanoví v příslušných
článcích Světového antidopingového kodexu, odvolacímu orgánu a v poslední instanci
Arbitrážnímu soudu pro sport, ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení. Souhlasí,
že rozhodnutí výše uvedeného odvolacího orgánu budou konečná a vynutitelná, že
nevznese žádný nárok, nezahájí žádné arbitrážní řízení, soudní proces nebo soudní spor,
u kteréhokoliv jiného soudu nebo tribunálu.
www.autoklub.cz
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Sekretariát FMS AČR

Sekretariát:

Federace motocyklového sportu AČR
Opletalova ul. č. 1337/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00550 264
DIČ: CZ00550264
Fax:
E-mail:
Internetová adresa

224 223 363
fms@autoklub.cz
www.autoklub.cz

Bankovní spojení :
Komerční banka Praha 1
č. ú. 107-8770880207/0100
Personální obsazení:
Generální sekretář

Karel Nauš

tel
222 898 210
fax 224 223 363
e-mail naus@autoklub.cz

Koordinátor Svazu TZM, endura, SMT a Časoměřičské komise
Jana Vaňková

tel
222 898 268
fax 224 223 363
e-mail vankova@autoklub.cz

Koordinátor Svazu SZM, PD, trialu, a Lékařské komise
Marcela Švejdová

tel
222 898 212
fax 224 223 363
e-mail svejdova@autoklub.cz

Asistentka sekretariátu FMS, Ekologické, Technické a Komise žen
Markéta Nepomucká

www.autoklub.cz
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Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM)

11, route Suisse - CH – 1295 MIES (Suisse)
tel. (+41-22) 950 950 0
fax (+41-22) 950 950 1
e-mail: fim@fim.ch
www.fim.ch
www.motorcyclesport.org
www.motorcyclesport.com

FIM Europe

Via Giulio Romano, 18 – 00196 ROMA - Italy
tel. (+39 - 06) 322 67 46
fax (+39 - 06) 321 36 77
e-mail: office@uem-online.org
www.uem-online.org

www.autoklub.cz
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