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Federace motocyklového sportu AČR 

Zápis z jednání 
„VV FMS AČR“ 

konaný dne 21. 2. 2017 
 
 
Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 

Přítomni: K. Nauš, P. Moravec, J. Pošík, P. Hájek, V. Klatovský,  
J. Vaňková, P. Konečný, P. Jalovecký, Y. Kneblová, M. Smrž 

Omluveni: M Syrůček, P. Baroňová, P. Karkoš, K. Bušta, Miroslav Mík 

Viceprezident pro motocyklový sport AČR Petr Moravec přivítal účastníky a řekl obecné pokyny 

k průběhu zasedání.  

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola zápisu z jednání dne 14. 12. 2016 

3. Schválení konference Per rollam  

4. Informace předsedů VV a jednotlivých komisí  

5. Plán budoucí činnosti a role Výkonných výborů FMS AČR 

6. Péče o talentovanou mládež 

7. Licenční a soutěžní systémy na 2018 

8. Informace sekretariátu 

9. Různé  

10. Závěr 

 

1. Schválení programu jednání 

Program jednání byl schválen bez připomínek 

 

Hlasování přítomných 

Pro Proti Zdrželo se 

6 0 0 

 

2.  Kontrola zápisu z jednání dne 14. 12. 2016 

 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno 
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3. Schválení konferencí Per rollam  

- Kalendář FMS 2017  
- Rozsah reprezentace 2017,  
- Zásady reprezentace, 
- Výměna předsedy disciplinární komise, Jiří Janák místo Sylvy Mašínové.  
 
K Zásadám reprezentace: P. Hájek vysvětlení konceptu za TZM. Rozdělování peněz na základě 
výsledků. Manažeři se starají o jezdce celý rok, např. soustředění. Zmíněný ČOV styl odměňování. 
Y. Kneblová vysvětlení způsobu řešení za SZM, zásady potřebné především pro transparentní 
podmínky, hlavně pro krytí svazů před připomínkami jezdců o rozdělování peněz. Petr Moravec, 
vysvětlení širší a užší reprezentace, včetně počtů reprezentantů a postupu výběru.   
 
Všechny body – schváleny. V případě Zásad reprezentace, za předpokladu doplnění obsahu, že: 
Výkonné výbory svazů a výkonný výbor FMS stanovují pravidla a podmínky pro optimální zajištění 
reprezentace.   

Hlasování přítomných 

Pro Proti Zdrželo se 

6 0 0 

 

4. Informace předsedů VV a jednotlivých komisí  

P. Moravec: na předsedy VV a komisí,  
zadání přípravy konceptu představy k volbám svazů, komisí, délce volebního období, v případě 
delšího období, vymyslet klíč k odvolání členů atd. Otázka jmenování předsedů svazů Prezídiem?  
Připravit soutěžní systém, provázání pořadatelů, jezdců a činovníků.  

O tomto bodu programu nebylo hlasováno 

 

5. Plán budoucí činnosti a role Výkonných výborů FMS AČR 

K. Nauš: na předsedy 
a) vysvětlení sportovních center, potřeba dodat informace, jaký je aktuální stav u jednotlivých 
svazů a jaký je plán do budoucna?  
b) zapřemýšlet nad možnostmi, jak přilákat jezdce a pořadatelé z cupu, kteří nespadají pod AČR. 
Především vymyslet atraktivní prvky, popřípadě pobídky pro zmíněné atd. 
c) reprezentace a její dlouhodobá strategie, širší a užší způsob, dále představa zajištění chodu. 
d) podrobné rozpočty svazů, položkové náklady, k čemu budou prostředky použity, až poté se 
bude řešit finanční rozsah. Zahrnutí nákladů, které jsou potřeba z dlouhodobého hlediska zlepšení 
činnosti svazu.    

Poslání materiálů z bodů 4. a 5. do 15. 3. 2017 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno 

 

6. Péče o talentovanou mládež 

Y. Kneblová obdržela od předsedů informace s péči o talentovanou mládež za jednotlivé svazy. 
Zmíněný pozitivní příklad Smrž academy. V souvislosti s programem II MŠMT. Prosba od paní 
Kneblové na prostudování programu VIII. MŠMT pro kluby, které mají více než 20 dětí. Další 
podporování mládeže a vymýšlení projektů.  

O tomto bodu programu nebylo hlasováno 
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7. Licenční a soutěžní systémy na 2018 

Předložená změna rozdělení licencí od FMS byla schválena, za předpokladu zařazení „spolujezdce 
MX PČR do úrovně C (HOBBY)“ a úpravami mezi činovníky, I. kategorie FMS všechny úrovně 
činovníků důležité v návaznosti na FIM. Licence odsouhlaseny zatím bez jednotlivých cen, či názvů 
licencí.  

Předsedové svazů předloží do 30. 5. 2017 Soutěžní systém na rok 2018 ve vztahu k 

odsouhlasenému rozdělení licencí.   

Hlasování přítomných 

Pro Proti Zdrželo se 

6 0 0 

 

8. Informace sekretariátu 

- FMS informovalo o MŠMT a rozsahu dotací.  
- FMS zmínilo kontrolu projektů z ČOV, nezávislá kontrolní komise (průběh, plnění, cílů, 
financování, atd.)  
- FMS nebude vydávat pojištění AČR pro jezdce s cizí licencí. 
- Zmínění možnosti zaměstnání profesionálního technika pro FMS a FAS, agenda sportovní 
průkazy, dotazy od jezdců a teamů + historické motocykly. VV FMS odhlasoval, že profesionální 
technik, není potřeba, současné řešení přes technické komisaře vyhovuje.   

Hlasování přítomných 

Pro Proti Zdrželo se 

6 0 0 

 

9. Různé  

V. Klatovský:  
- Komise FIM pro životní prostředí se mění na Komisy pro udržitelný rozvoj.  
Informace o záchytných vanách, proti úniku provozních kapalin. (depo, tech. přejímky)  
- Školení ekologů prosba, aby předsedové dali informaci svým lidem ekologům, kteří pracují v 
jednotlivých disciplínách.   
- Vratné kelímky, ekologická záležitost zároveň i suvenýr. Představená konkrétní firma, které se 
zabývá výrobou. Prosba nad zamyšlení o zájmu pro pořízení. Informace o firmě v materiálech. 
- Informace zpětný odběr pneumatik pneuservisy a smlouva s pořadateli závodů  

 

O tomto bodu programu nebylo hlasováno 

 

10. Závěr 

Zasedání ukončil  viceprezident pro motocyklový sport AČR Petr Moravec 

 
Příští zasedání se uskuteční v květnu 2017. Po tomto bodě bylo jednání ukončeno. 
V Praze dne 21. 2. 2017   
 
Pavel Konečný, FMS AČR 
Příloha: Prezenční listina  




