
ZÁPIS č. 1/12
 ze zasedání Lékařské komise FMS AČR,

která se uskutečnila dne 21.06.2012

Přítomni:  MUDr Syrůček Martin, MUDr Brož Tomáš, , MUDr Procházka Milan, 
Švejdová Marcela – koordinátor, Nauš Karel GS FMS AČR.

Omluveni: 

1. Zápis z minulé schůze LV – bez připomínek.
2. Komentáře k proběhlé sezoně: inspektované podniky ze strany FIM byly bez vážnějších 

problémů.
3. Novinky z FIMu: podány podrobné  informace z podzimní i jarní schůzky FIM Medical panel.
4. Novinky a podniky  AČR: 

a. diskutována situace sportovní autority – členové LK nebudou participovat na podnicích 
řízených ČSMS.

b. Podnik CC – Bílina  údajně proběhl bez přítomného lékaře, ve zprávě z podniku se tato 
skutečnost neobjevila a nelze to spolehlivě prokázat, příští rok bude sportovní podnik 
pořádaný tímto pořadatelem inspektován členem LK FMS

c. Dr Brož požádal o zařazení do seznamu oficielních lékařů FMS uvedených v ročence AČR 
– jednoznačný souhlas, schváleno  s okamžitou platnosti.

d. Při MS MX side, Kramolín, nebyl během soboty přítomen Dr Masný (místní lékař) –
toho musel zastoupit licencovaný CMO Dr Brož. 

e. Lékařská komise bere na vědomí informace o požívání alkoholických nápojů 
zdravotnickým personálem na podnicích FMS AČR.  Ačkoliv jsou tyto informace 
nepotvrzené, nelze je ignorovat a proto bude s okamžitou platností věnována zvýšená 
pozornost kontrolám (testům na alkohol) u těchto pracovníků.

f. Vedoucí lékař závodu informuje o zdravotním stavu zraněných Ředitele závodu. Pokud 
je to v rozporu s etickým kodexem nesmí podat žádné informace mediím či třetí osobě, 
( změna v LŘ AČR). 

g. Koordinátor LK M. Švejdová požádala Dr. Brože o renezanci Lékařského řádu, Dr Brož 
souhlasí.  Nová verze by měla být platná od 01.01.2013.

h. Změna v LŘ (2012)
Úprava věkového limitu  třídy  QUAD JUNIOR I.  Uvedené v sportovních řádech Cross 
country článek N 080.12.2.
Věkový limit se upravuje  od 01.01.2012 zvýšením horní hranice z   10 let na  12 let .
Tímto dochází k sjednocení limitů s disciplínou  QUAD CROSS. 

i. Jezdci a činovníci FMS AČR (držitelé licencí) mohou své připomínky k Lékařskému řádu 
zasílat LK prostřednictvím sekretariátu FMS AČR.

j. Lékařská komise zpracuje soubor opatření, která je třeba provést v případě těžkého či 
smrtelného zranění na podniku (potřebné doklady, dokumentace). Tyto instrukce by 
měly pořadatelům pomoci řešit situace, kdy je přes emocionální zátěž nutné zajistit 
potřebné podklady.

k. Pravomoci členů LK : ( změna v LŘ AČR)
1. může rozhodnout o vyslání lékařské inspekce na podnik



2. LK má pravomoc delegovat CMO pro podniky na úrovni ME a MR v ČR.
3. LK má pravomoc schválit či odvolat vedoucího lékaře závodu do úrovně MMČR

včetně.
4. LK  rozhodne o účasti lékařů na semináři FIM k získání licence CMO pro podniky MS
5. Byla diskutována otázka náhrad  pro FIM licencovaného CMO. Komise nedospěla 

k jednotnému závěru, bude dořešeno na příštím jednání tak, aby částka mohla být 
zveřejněna v Ročence FMS AČR v Kapitole Kvalifikační podmínky činovníků –
náhrady činovníků.

Zapsal : Syrůček, 15.7.2012




