
Zápis č. 2/2013 
ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 11. prosince 2013 

Praha 
 

Přítomni: M. Sodomek, K. Nauš, J. Pošík, P. Jalovecký, A. Doležal, P. Moravec          
                     M. Syrůček, Martin Smrž, Pavel Karkoš, V. Procházková, V. Klatovský,                  
                     M. Mík, M. Švejdová, J. Vaňková, M. Nepomucká   
 
Omluveni: A. Blažek, K. Bušta 
 
Program jednání:  

1. Kontrola zápisu č. 1 ze zasedání dne 22.10.2013 
2. Složení výkonných výborů a komis 
3. Informace předsedů VV a komisí 
4. Termíny školení činovníků 
5. Různé 
6. Závěr 

 
1. Kontrola zápisu č. 1 ze zasedání dne 22.10.2013 
Zápis schválen bez připomínek. 
 
2. Složení výkonných výborů a komisí 
Složení VV jednotlivých svazů bylo schváleno na konferenci AČR dne 23.11.2013. 
Změny ve složení členů se týkají SZM, TZM a Svazu trialu. 
Složení komisí FMS AČR pro rok 2014 zůstalo beze změn u časoměřičské 
ekologické, technické a lékařské komise.  
VV FMS odsouhlasil nové složení Komise žen. 
 
3. Informace předsedů VV a Komisí 
Enduro 
Zhodnocení sezóny, i přes problémy, kladné. Úspěšní byli především junioři. Stručné 
shrnutí účasti a výsledků v seriálu ME 2013. Zpráva o umístění našich endurových 
reprezentantů na 6D. Příprava kalendáře sportovních podniků na sezónu 2014. 
TZM 
Předseda motokrosu Aleš Doležal sezónu 2013 vyhlásil jako mimořádně úspěšnou 
a seznámil VV FMS s plány do příští sezóny. Novým požadavkem je měření hluku na 
všech podnicích, které bude řešeno ve spolupráci s příslušnou komisí.  
PD 
Zhodnocení sezóny kladné. Kalendáře sportovních podniků jsou již připravené a 
chystá se sezóna 2014. 
SZM 
Nový předseda svazu SZM pan Martin Smrž seznámil VV FMS s přípravou sezóny a 
vytýčenými cíli pro rok 2014.   
SMT  
Chystá se sezóna 2014 včetně účasti na FIM ralley ve Finsku a Motokempu 
v Portugalsku.  
Trial 
Nový předseda svazu trialu pan Pavel Karkoš zhodnotil sezónu pozitivně a seznámil 
členy VV FMS s přípravou kalendáře pro rok 2014. Důraz bude kladen především na 
dodržování pravidel a řádů. 



Ekologická komise 
Předseda EK dal na vědomí, že Řády životního prostředí se pro rok 2014 nemění. 
Doporučuje pořadatelům sledovat webové stránky krajských úřadů, kde se vyskytují 
granty, které umožňují žádat o finanční podporu. 
Lékařská komise 
Lékařská komise schválila změny věkových limitů pro danou sezónu, které budou 
uvedeny v Ročence 2014 a na webových stránkách. Bude zveřejněn nový formulář – 
zpráva o úrazu. 
Komise časoměřičů 
Sezóna proběhla bez problémů. Snahou komise časoměřičů bude snížení nákladů 
pro pořadatele na zapůjčení časoměrné aparatury. 
Komise žen 
Komise žen v novém složení chystá uspořádání MMČR motokrosu pro ženy, jarní 
soustředění a finanční podporu pro letní kemp v Itálii. Komise žen bude úzce 
spolupracovat s VV všech svazů. 
 
4.  Termíny školení činovníků  
Ekologická komise 
Školení činovníků bude v termínu 22.března 2014 
PD 
Školení – Pardubice 5.4.2014 
Komise časoměřičů 
Školení činovníků letos nebude 
Technická komise 
Školení FIM – 22-23.3.2014 
Ostatní předsedové svazů a komisí nahlásí termíny školení na sekretariát do 10. 
ledna 2014. Bude zveřejněno na webových stránkách FMS AČR.   
 
5.   Různé  
GS Karel Nauš předal členům VV FMS k prostudování informace z Prezídia  
o podnicích, které nejsou zapsané v kalendářích Autoklubu ČR. 
Všechny svazy se potýkají s nezájmem médií o motocyklový sport a přivítaly by 
vytvoření mediálního managera nebo tiskového mluvčí pro medializaci.  
 
Poznámka sekretariátu: 
na základě opětovných dotazů ohledně náhrad licencovaným CMO na podnicích MS 
sekretariát podal předsedům jednotlivých svazů vysvětlení a znovu otázku náhrad 
projednal elektronickou konferencí. Předsedové svazů hlasováním částku 500Kč/ 
hod. zamítli a přiklonili se k zachování původního stavu, tj. řešit náhradu CMO 
smlouvou, případně zůstat ve stejných cenových relacích jako SK/TK a ředitel při 
podnicích mistrovství světa. 
 
6.  Závěr 
GS Karel Nauš jménem prezidenta Autoklubu ČR poděkoval všem za práci ve 
výkonných výborech a komisích a společně s viceprezidentem pro motocyklový sport 
Martinem Sodomkem popřáli hezké vánoce, hodně zdraví a úspěšnou sezónu 
v novém roce 2014. 
 
 
Zapsala: Marketa Nepomucká 


