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Vážení přátelé motocyklového sportu, 
 
vítejte na startu sezóny 2023 s novou Ročenkou motocyklového sportu. 
Věřím, že provedené změny budou v nové sezóně vidět a přispějí nejen 
k hladkému průběhu závodů, ale hlavně ke spokojenosti jezdců a 
pořadatelů. 
Hned na prvních stránkách můžete zpozorovat zajímavé změny, které rok 
2023 přinese. Disciplína trial jde do sezóny s novou komisí, která přinesla 
nový kalendář i seriál. Nový organizační tým se těší na mladé motokrosaře 
při národním juniorském mistrovství. Naopak tradiční významné sportovní 
akce se nadále podařilo udržet, ať už se jedná mistrovství světa v 
motokrosu v Lokti, plochodrážní Grand Prix na Markétě, nebo světový 
sidecarcross v Kaplici a v Kramolíně. Na těchto prestižních podnicích 
samozřejmě nebudou chybět také naše motocyklové hvězdy jednotlivých 
disciplín a věřím, že potěší české fanoušky svými výsledky. 

Dovolte mi nyní poděkovat všem, kteří se na organizaci jednotlivých 
podniků a závodů podílejí a přispívají tak k dobrému jménu českého 
motorsportu v zahraničí. Věřím, že pozitivní dopad na motorsport v České 
republice má i práce zástupců Autoklubu ČR v komisích Mezinárodní 
motocyklové federace FIM. Tato úspěšná kombinace dělá již řadu let 
z České republiky pořadatelskou velmoc, což je do budoucna nejen 
motivací, ale i závazkem. 

Přeji všem pořadatelům hodně štěstí, jezdcům řadu úspěchů a činovníkům 
správnou volbu při rozhodování. Mějte z letošní sezóny jen pěkné zážitky 
plné vítězství a úspěchů!  
 
 
 
Se srdečným pozdravem 
Jan Šťovíček 
Prezident Autoklubu ČR 
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ETICKÝ KODEX 
Autoklubu České republiky 

PREAMBULE 

(1) Autoklub České republiky (AČR) je právním nástupcem Československého autoklubu, 
který byl právním nástupcem Autoklubu republiky Československé. AČR je pokračovatel 
činnosti Českého autoklubu.  

(2) AČR je na základě rozhodnutí mezinárodních organizací (zejména Mezinárodní 
automobilová federace FIA, Mezinárodní motocyklová federace FIM) jako jediný 
oprávněn řídit na území České republiky danou oblast motoristického a nemotorového 
sportu, a to v rozsahu jimi stanoveným. AČR zastupuje Českou republiku v těchto 
mezinárodních organizacích. V tomto ohledu nese odpovědnost za zajištění dodržování 
základních principů své činnosti, jak jsou vymezeny v národních a mezinárodních 
předpisech a v tomto Etickém kodexu.  

(3) AČR je autonomní sportovní organizací. Při své činnosti dbá o řádné fungování svých 
orgánů a podporuje etické hodnoty sportu. 

(4) AČR vytváří podmínky pro rozvoj zejména automobilového, motocyklového sportu a 
kartingu na území České republiky. 

(5) AČR rozvíjí svoji činnost na základě rovnoprávného postavení svých členů a subjektů 
registrovaných v AČR, které plní poslání společenské a humánní na principech 
svobody, vlastenectví a demokracie. AČR plně respektuje postavení klubů 
registrovaných v AČR a při své činnosti nezasahuje do jejich kompetence a 
samostatnosti. 

(6) AČR, jeho zaměstnanci, členové jeho orgánů, členové AČR, držitelé příslušných licencí 
vydaných AČR a delegovaní činovníci jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto 
Etického kodexu. 

Čl. 1 - DŮSTOJNOST 

(1) Respektování důstojnosti jednotlivců je základním požadavkem AČR. 

(2) AČR nepřipustí jakoukoli diskriminaci založenou na rasových, etnických, náboženských, 
politických, sexuálních případně jiných důvodech. 

(3) Jakékoliv formy dopingového jednání jsou zakázány. Jednání všech držitelů licencí 
vydaných AČR musí být v souladu se Světovým antidopingovým kodexem a Směrnicí 
pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. 

(4) AČR se hlásí k hodnotám sportu, soutěžení a jednání v duchu fair play. 

(5) Členové orgánů AČR a jeho zaměstnanci nesmí vyžadovat, přijímat či nabízet 
jakoukoliv formu odměn, honorářů, služeb nebo jakéhokoliv jiného prospěchu 
v souvislosti s činností AČR s výjimkou těch, které jsou stanoveny v příslušných 
mezinárodních a národních sportovních řádech. 

 

Čl. 2 - JEDNÁNÍ  

(1) Zaměstnanci AČR, členové jeho orgánů, členové AČR, držitelé příslušných licencí 
vydaných AČR a delegovaní činovníci jsou povinni jednat poctivě. Musí se zdržet 
jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit oprávněné zájmy, postavení či dobrou 
pověst AČR, například zahajováním a vedením soudních či jiných řízení proti AČR. 

(2) Zaměstnanci AČR, členové jeho orgánů, členové AČR, držitelé příslušných licencí 
vydaných AČR a delegovaní činovníci musí dodržovat veškeré předpisy a řády 
vydávané AČR a také předpisy a řády vydávané ze strany mezinárodních organizací, 
zejména FIA a FIM. 
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(3) Vyvstane-li sporná otázka, je potřebné jí řešit nejprve na úrovni komunikace 
s příslušnými orgány AČR. 

 

Čl. 3 - AUTONOMIE 

(1) AČR udržuje harmonické vztahy se státními orgány, avšak při respektování zásady 
politické neutrality. 

(2) Zaměstnanci AČR, členové jeho orgánů, členové AČR se snaží jednat tak, aby byl 
vyloučen možný střet zájmů. Členové AČR, zaměstnanci AČR, členové orgánů AČR 
nesmí zneužít svojí pozici vyplývající z členství v AČR, pracovního poměru v AČR nebo 
členství v orgánech AČR k prosazování svých osobních zájmů. Nesmějí se účastnit 
jakékoliv činnosti, která by byla v rozporu s ustanoveními národních a mezinárodních 
sportovních řádů či s dalšími požadavky ze strany mezinárodních organizací, jejichž je 
AČR členem. 

(3) AČR a jeho členové se při své činnosti snaží minimalizovat zásahy do životního 
prostředí. 

Čl. 4 - ETICKÁ KOMISE 

(1) Zřizuje se Etická komise Autoklubu České republiky. 

(2) Etická komise AČR je odbornou komisí Prezídia Autoklubu České republiky ve smyslu 
Stanov AČR. 

(3) Etická komise AČR je složena z předsedy a dalších členů jmenovaných Prezídiem AČR. 

(4) Každý může Etické komisi AČR předkládat podněty v případě podezření z porušení 
tohoto Etického kodexu. 

(5) Etická komise AČR předložený podnět posoudí a rozhodne tak, že podnět: 

(a) odmítne, není-li opodstatněný; 

(b) postoupí k projednání příslušné disciplinární komisi; 

(c) předá Prezídiu AČR s doporučením dalšího postupu. 

(6) Zaměstnanci AČR, členové jeho orgánů, členové AČR, držitelé příslušných licencí 
vydaných AČR a delegovaní činovníci jsou povinni spolupracovat s Etickou komisí AČR. 

(7) Etická komise AČR může předvolat jakéhokoliv zaměstnance AČR, člena orgánu AČR, 
člena AČR, držitele příslušné licence vydané AČR a delegovaného činovníka, případně 
jakoukoliv třetí osobu, a to za účelem podání vysvětlení k projednávané věci.  

(8) Etická komise AČR předkládá každoročně Prezídiu AČR zprávu o své činnosti, která 
obsahuje přehled věcí projednávaných Etickou komisí AČR, včetně rozhodnutí. 

 
 
Schváleno Prezídiem AČR dne 12. 6. 2013. 
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Obecná část 
 
1.  Sportovní pravomoc, řízení motocyklového sportu 
 
 Autoklub České republiky (dále i jen 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 Motocyklový sport AČR (dále i jen „MS AČR“), 
 a dále tyto činnosti v jednotlivých disciplínách motocyklového sportu prostřednictvím MS AČR 
a jednotlivých Sportovních komisí MS AČR, vše v rozsahu AČR stanoveným. 
  
Sportovní komise MS AČR působí svými orgány ve vztahu k orgánům AČR jako orgány 
poradní. Sportovní komise MS AČR jsou odpovědné Prezídiu AČR prostřednictvím MS AČR. 
Prezídium AČR schvaluje obsah základních dokumentů pro výkon sportovních autorit a 
rozhoduje o jeho organizaci. 
 
Organizační a jednací řád Autoklubu ČR (dále jen „OJŘ AČR“) vychází ze Stanov AČR, 
podrobně upravuje postavení MS AČR, její organizační strukturu, obsahuje další ustanovení o 
činnosti MS AČR a upravuje postavení Sportovních komisí MS AČR.  
 
OJŘ AČR je zveřejněn na webových stránkách AČR „www.autoklub.cz“. 
 
Ročenka MS AČR 2023, včetně všech dokumentů a předpisů v ní obsažených, je v tomto 
znění platná ke dni jejího vydání. 
 
Veškeré změny a doplnění Ročenky MS AČR 2022 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 MS AČR je 
sledovat tyto změny. 
 
1.1 Prezídium AČR 

 
Jan Šťovíček prezident AČR 
Stanislav Minářík 1. viceprezident AČR 
Jakub Vymazal viceprezident AČR pro ekonomiku a management 
Jiří Valenta viceprezident AČR pro automobilový sport 
Petr Moravec viceprezident AČR pro motocyklový sport 
František Čečil viceprezident AČR pro zájmovou činnost 
Matěj Smrž viceprezident AČR pro péči o děti a mládež 
Jiří Čáp viceprezident AČR pro obecný motorismus 
Jan Regner viceprezident AČR pro významné sportovní akce 
Pavel Jiran člen Prezidia AČR 
Jiří Šitina člen Prezidia AČR 
Ladislav Tejchman člen Prezidia AČR 
Petr Pospíšil člen Prezidia AČR 
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1.2 Řídící výbor motocyklového sportu AČR  
 
Petr Moravec 
Tomáš Kunc 
Karel Nauš 
 
1.3 Výkonný výbor motocyklového sportu AČR (VVM AČR) 

 
Viceprezident AČR pro motocyklový sport 
Předseda Komise ploché dráhy AĆR  Petr Moravec 
Generální sekretář MS AČR  Tomáš Kunc 
Sportovní manažer MS AČR   Karel Nauš 
 
Předsedové Sportovních komisí MS AČR: 
 
  Komise silničních závodů motocyklů AČR  Matěj Smrž 

 Komise motokrosu AČR  Přemysl Hájek 
 Komise trialu AČR   
 Komise endura AČR  Miroslav Haruda 
 Komise sportovní mototuristiky AČR  Petr Jalovecký 

 
Předsedové Odborných komisí MS AČR: 
 
 Komise technická    Karel Bušta 

         Komise ekologická  Vladimír Klatovský 
 Komise lékařská   Martin Syrůček  

 Zástupce Komise časoměřičů AČR  Miroslav Mík 
                               
1.4 Sportovní komise motocyklového sportu AČR 

 
 - Komise silničních závodů motocyklů AČR    
 - Komise motokrosu AČR     
 - Komise trialu AČR   
 - Komise endura AČR    
 - Komise ploché dráhy AČR    
 - Komise sportovní mototuristiky AČR 
 
1.5 Komise AČR  
  
 - Disciplinární komise AČR  
 - Komise časoměřičů AČR     
 - Národní odvolací soud AČR (NOS)   
 - Komise žen AČR 
 
1.6  Komise motocyklového sportu AČR  
  
 - Technická komise      
 - Komise ekologická     
 - Komise lékařská        
   
1.7  Střediska motocyklového sportu (SMS) jednotlivých disciplín MS AČR 
    
 - silničních závodů motocyklů    
 - motokrosu     
  

http://www.autoklub.cz/
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1.8 Zastoupení v mezinárodních organizacích FIM a FIME 
 
FIM 
Matěj Smrž  Komise silnic 
Jiří Šitina  Komise motokrosu  
Pavel Karkoš  Komise trialu  
Petr Moravec  Komise ploché dráhy  
Pavel Ondrašík  Komise ploché dráhy  
Martin Syrůček  Lékařská komise  
Tomáš Brož  Lékařská komise   
 
 
FIME 
Jakub Smrž  Komise silnic  
Petr Moravec  Komise ploché dráhy  
Pavel Jiran  Komise trialu  
Tomáš Brož  Lékařská komise  
Vladimír Klatovský  Ekologická komise  
 
 
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 AČR 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 Sportovních komisí VVM 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      
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.  

http://www.autoklub.cz/
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3.4.  Zvláštní ustanovení  
Vydá-li MS AČR pro některou disciplínu vzor Zvláštních ustanovení, je 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 MS 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. 
 
5. Nezapsané sportovní podniky v příslušných kalendářích AČR 
 
 Rozhodnutí Prezídia AČR  ze dne 22. 1. 2014 

(celý materiál je zveřejněn na webových stránkách AČR) 
1. AČR  nebude zasahovat či omezovat sportovní podniky, které nejsou zapsány 

v příslušných kalendářích AČR  (dále jen „nezapsané podniky“), konané v uzavřených 
areálech provozovaných nebo vlastněných kluby AČR nebo nezapsané podniky pořádané 
pořadateli, které současně pořádají zapsané podniky, pokud nebudou tyto podniky 
zaměnitelné se seriály nebo podniky vypisovanými AČR  (nesou název např. Mistrovství 
ČR, Mezinárodní mistrovství ČR, apod.). 

2. AČR  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 
AČR, včetně možnosti vyloučení klubu z AČR. 

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 komise, dodržovat všechny závazky, které z mezinárodních 
dokumentů vyplývají. 

 
3. Zakázané skupiny látek a metody dopingu k 1. lednu 2023 
 Základním vodítkem pro sportovce jsou následující internetové adresy: 

Antidopingový výbor ČR: 
http://www.antidoping.cz 

 
Informativní seznam zakázaných prostředků a případné změny jsou publikovány na 
stránkách www.autoklub.cz. 
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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 žádostí 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.  
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Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) 
 
 

 
 

www.fim-live.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIM Europe 

 
www.fim-europe.com 
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Sekretariát MS AČR 

 
Sekretariát: 

Motocyklový sport AČR 

Opletalova ul. č. 1337/29, 110 00 Praha 1, Nové Město 
 
IČO: 00550 264 
DIČ: CZ00550264      
E-mail:  motocykly@autoklub.cz 
Internetová adresa www.autoklub.cz 
 
Bankovní spojení :  
Komerční banka Praha 1 
č. ú.  107-8770880207/0100 
 
 
Personální obsazení:  
 
Generální sekretář Tomáš Kunc tel 222 898 176 
  e-mail  kunc@autoklub.cz 
 
Sportovní manažer Karel Nauš tel 222 898 210 
  e-mail   naus@autoklub.cz 
 
Sekretariát  Jana Vaňková tel  222 898 268 
  e-mail   vankova@autoklub.cz 
 
 Andrea Moravcová tel 222 898 212 
  e-mail  moravcova@autoklub.cz  
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