
 
Zápis č. 3/2009 

ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 15. prosince 2009 
Praha 

 
 
Přítomni:     R. Ječmínek, M. Čada, K. Nauš, J. Charvát, P. Jiran, P. Moravec,  

P. Jalovecký, V. Procházková, M. Verner, V. Klatovský, G. Ittner,  
M. Švejdová, J. Vaňková, M. Nepomucká 

Omluveni: A. Holan, J. Pošík, M. Syrůček, M. Mík, V. Količ, A. Blažek 
 

 
Program: 
 
1. Kontrola zápisu č. 2 ze zasedání 24. 11. 2009 
2. Změny ve složení výkonných výborů a komisí 
3. Předběžné schválení kalendářů jednotlivých disciplín 
4. Termíny školení činovníků 
5. Zpráva předsedů VV jednotlivých svazů k problematice vydávání jednorázových 

licencí, popř. licencí hobby 
6. Různé 
7. Závěr  
 
 
1. Kontrola zápisu č. 2 ze zasedání 24. 11. 2009 
Pan Čada vznesl dotaz na obsazování podniků MS a ME mladými TK – tato otázka 
zodpovězena GS – při všech těchto podnicích je postupováno dle kvalifikačních 
podmínek Ročenky FMS AČR. 
Jinak zápis schválen bez připomínek. 
 
 
2. Změny ve složení výkonných výborů a komisí 
Změny ve složení výkonných výborů a komisí byly odsouhlaseny a budou předány ke 
schválení Prezídiu AČR dne 6.1.2010. 
 
VV FMS bere tuto informaci na vědomí. 
 
 
3. Předběžné schválení kalendářů jednotlivých disciplin. 
VV FMS bere na vědomí předložené předběžné kalendáře SZM, trialu, PD a 
částečně také TZM. 
VV TZM doplní a VV endura předloží kalendáře do 31.12.2009. 
 
VV FMS schvaluje předložené kalendáře pro rok 2010. 
 
 
4. Termíny školení činovníků 
VV FMS bere na vědomí termíny školení činovníků, které budou uveřejněny na 
webových stránkách Autoklubu ČR a budou průběžně aktualizovány. 
 
 



 
5. Zpráva předsedů VV jednotlivých svazů k problematice vydávání    
    jednorázových licencí, popř. licencí hobby 
VV FMS AČR se vrátil k projednávání jednorázových licencí. Návrh GS, aby 
jednorázové licence byly vydávány za stejných podmínek jako licence celoroční, byl 
přijat bez připomínek. Jednorázové licence budou vydávány na sekretariátu FMS 
AČR před konáním podniku. Podmínky této specifikace budou zveřejněny v ročence 
2010 v oddělení Poplatky – zodpovídá sekretariát. 
 
 
6.  Různé 
Prezident Autoklubu ČR informoval : 

- byla vypovězena Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za 
škodu se spol.Gothaer Allgemeine Versicherung AG ( Assekuranz Consulting 
s.r.o. ) a v současné době probíhá výběrové řízení na nové pojištění 

 
- o novém připravovaném znění smlouvy s organizacemi OSA a Intergram o 

veřejném provozování hudebních děl pro pořadatele, kteří jsou 
a) subjekt registrovaný nebo evidovaný v AČR dle Stanov AČR 
b) fyzická nebo právnická osoba specifikovaná ze strany AČR 

 
- MS Superbike v Brně se v roce 2010 nepojede 

 
Pan Vladimír Klatovský přednesl dotaz : 

- zda je činovník pojištěn pořadatelem cestou na podnik  
GS vysvětlil, že dle informace pojišťovny je pojištění platné až v místě konání 
podniku. 

 
- jakým způsobem předejít skutečnosti, kdyby pořadatel nebyl solventní a 

nemohl činovníkovi proplatit náklady spojené s jeho činností 
Dle informace VV FMS je jedinou možností smluvní vztah s pořadatelem podepsat 
před závodem a případný problém řešit soudní cestou. 
 
 
8. Závěr  
Na závěr jednání prezident Autoklubu popřál členům VV FMS vše nejlepší do nového 
roku 2010. 
 
GS poděkoval všem přítomným za účast. 
 
Další zasedání VV FMS se uskuteční v březnu 2010 po jarním zasedání FIM 
v Autoklubu ČR. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Marketa Nepomucká 
 
 


